
 

 

Klaipėdos lopšelio darželio „Klevelis“ 

 darbo vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės 

 vykdytos mokytojų apklausos 

„Vaiko vertinimas ugdant“ apibendrinimas 

2016 metais įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo grupė atliko mokytojų apklausą 

apie vaikų vertinimą ugdant. Sudarytas klausimynas iš 17 klausimų. Išdalinti 25 klausimynai, grįžo 

– 18. 

Į pirmą klausimą – Ar įstaigoje sukurta vaikų pasiekimų sistema? 55 % respondentų 

atsakė, kad iš dalies sukurta, 45 % respondentų atsakė, kad sukurta, nė vienas respondentas neatsakė, 

kad nesukurta. 

Į antrą klausimą – Kaip ji įgyvendinama? 39 %  respondentų atsakė, kad vertinimo 

sistema mūsų įstaigoje taikoma tik iš dalies, 61 % mano, kad taikoma pilnai. 

Į trečią klausimą – Kiek pasiekimų vertinimo sistema atliepia įvairaus amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimą? – 67 %  respondentų atsakė, kad atspindi tik dalinai, 33 % – atspindi pilnai. 

Į ketvirtą klausimą – Kaip pasiekimų vertinimas skatina ugdymo(si) pažangą? – 

atsakyta laisva forma. Atsakymai: 

Padeda pedagogams lavinti vaikų gebėjimus (2 ats.); 

Padeda pažinti vaiką (2 ats.); 

Padeda planuoti ugdomąją veiklą (3 ats.); 

Taikomi įvairesni ugdymo metodai; 

Taikomasi prie vaiko poreikių; 

Dalinai padeda; 

Teigiamai veikia; 

Vaiko gebėjimai rodo ugdymo(si) pažangą;  

pastebima padaryta pažanga (4 ats.); 

padeda parinkti individualias užduotis (2 ats.). 

Į klausimą – Kokie yra vaiko pažangos vertinimo kriterijai, vertinimo  metodai bei 

procedūros? – mokytojai atsakė: 

Vertinama pagal kompetencijas (3 ats.); 

Vertinama stebėjimo metodu (3 ats.); 

Vertinama protokoluojant (3 ats.); 

Amžiaus tarpsniui būdingi atitinkami gebėjimai (8 ats.); 

Vertinama naudojant pasiekimų lenteles (1 ats.). 



 

 

Į šeštą klausimą – Kaip vaiko pažangos vertinimo kriterijai, metodai bei procedūros 

taikomi praktiniame darbe? – mokytojos atsakė įvairiai: 

Taikomi kasdienėje veikloje (6 ats.); 

Pagal tai organizuojamas ugdymo procesas (1 ats.); 

Taikomi kūrybinių žaidimų metu (2 ats.); 

Taikomi asmeniškai bendraujant su tėvais (2 ats.); 

Padeda numatyti ugdymo tikslus (1 ats.); 

Stebėjimai, pokalbiai, individualūs darbai, nuotraukos (1 ats.); 

Planavime (4 ats.); 

5 respondentai neatsakė. 

Į klausimą – Kiek vaiko pažangos vertinimo metodai, kriterijai yra veiksmingi? – 50 

%  respondentų atsakė, kad veiksmingi tik iš dalies, 50 %  – veiksmingi. 

Į klausimą – Kaip fiksuojama ugdytinių pažanga? 72 % respondentų atsakė, kad 

lentelėse, 5 % segtuve, 11 %  – stebėjimu ir užsirašymu ir 12 % – vaiko darbai, nuotraukos. 

Į 9 klausimą – Kaip ir kiek tikslingai panaudojami pasiekimų vertinimo rezultatai? – 

48 %  atsakė, kad panaudojama iš dalies, 48 %  teigia, kad panaudoja pilnai, 4 %  neatsakė. 

Į klausimą – Kas dalyvauja vertinant? Atsakyta taip: 

Auklėtojos – 17 ats. 

Specialistai – 1 ats. 

Logopedas – 4 ats. 

Vaikai -2 ats. 

Tėvai – 5 ats. 

Muzikos mokytoja – 1 ats. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui – 1 ats. 

Auklėtojos padėjėja – 1 ats. 

Į klausima – Ar tėvai įtraukiami į vaikų pasiekimų vertinimo procesą ir tolesnių vaiko 

ugdymo(si) gairių numatymą? Atsakyta taip: 

22 % atsakė, kad neįtraukiami. 

72 % sako, kad įtraukiami iš dalies; 

6 % sako, kad įtraukiami. 

Į klausimą – Kaip tėvai įtraukiami į vaikų pasiekimų vertinimą? – mokytojos atsakė 

taip: 

Tėvai atsako į auklėtojų užduodamus klausimus; 



 

 

Individualių pokalbių metu; 

Bendraujant, renkant informaciją; 

Anketos, lankstinukai tėvams (4 ats.); 

Informuojami, supažindinami. 

33 procentai respondenčių neatsakė visai. 

Į klausimą – Kiek suderinti tėvų ir mokytojų požiūriai vertinant vaikų pasiekimus? – 

17 %  atsakė, kad nesuderinti visai, 83 % atsakė, kad suderinti iš dalies. Kad suderinta pilnai neatsakė 

nė vienas respondentas. 

Į klausimą – Ar tai turi įtakos tolesniam vaiko ugdymui(si)?, 56 % atsakė, kad turi 

įtakos tik iš dalies, 39 % atsakė, kad turi ir 5 % atsakė, kad neturi įtakos. 

Į klausimą – Kokios nuostatos dėl vaikų pasiekimų vertinimo vyrauja įstaigoje? – 

atsakyta citatomis: 

„Vaikai greitai keičiasi ir vaikų pasiekimų rodikliai keičiasi“ (2 ats.), 

„Nėra vieningos nuomonės, griežtos tvarkos“, 

„Skirtinga nuomonė trukdo pedagogui siekti tikslų“, 

„Vaikus pažįstame ir pagalbą teikiame kai reikalinga“, 

„Geros“, 

„Kad vaikai tobulėtų“, 

„Reikalinga pereinant iš lopšelio į darželį ir į priešmokyklinę grupę“, 

„Tobulinti vertinimo sistemą“, 

„Kad tėvai ir pedagogai bendradarbiauja“, 

„Įvairios“. 

Į klausimą – Kiek vaikų pasiekimai atitinka tėvų ir mokytojų lūkesčius? – 56 % atsakė, 

kad atitinka tik iš dalies, 39 % atitinka pilnai ir 5 % pareiškė, kad neatitinka. 

Į 17 klausimą – Kiek mūsų priešmokyklinukų pasiekimai atitinka priešmokyklinio 

ugdymo standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius? atsakinėjo tik priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

Viena pasakė, kad priešmokyklinukų pasiekimai atitinka priešmokyklinio ugdymo standartą pilnai, 

kita pasakė, kad apraše informuoja, kokių rezultatų vaikas pasiekė baigdamas priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

 

 

 

 

 



 

 

Apibendrinimas ir pastebėjimai 

 Vertinimas – tai įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas. Vertinimas yra 

tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą. Ugdymosi įrodymų rinkimas vadinamas 

dokumentavimu. Dokumentavimas yra nematomo pedagoginio proceso vyksmo pavertimas matomu.  

Dokumentuojant užrašomi vaiko samprotavimai, pasikalbėjimai su kitais vaikais, pokalbiai su 

pedagogais; surenkami vaikų darbai ar darbų nuotraukos, gali būti aprašomas vaiko dalyvavimo 

individualioje veikloje, mažos grupelės veikloje, visos grupės veikloje, įprastinėse ir netikėtose 

situacijose ypatumai.  

Dokumentavimas skatina ugdymo veiklą, įrodo, kad į vaiką žvelgiame rimtai, atsakingai, 

padeda planuoti, palengvina ugdomosios veiklos analizę ir padeda atskleisti veiklos rezultatus. 

Pedagogui aktualu įsivertinti, ar jo organizuojamas vaikų ugdymo(si) procesas yra 

kokybiškas. Jam turi būti svarbu pasitikrinti, ar išsikelti ugdymo tikslas ir uždaviniai garantuoja vaiko 

normalią fizinę, socialinę, emocinę, meninę ir pažinimo raidą, ar padeda siekti numatytų vaikų 

pasiekimų standartų. 

Vertinimas turi būti glaudžiai susijęs su programa. Jis turi aprėpti visas vaiko raidos sritis. 

Vaiko vertinimas neturi būti betikslis, t.y. vertinimas dėl vertinimo. Jis neturi varginti vaiko, 

vaikas neturi jausti, jog yra stebimas, tikrinamas, kontroliuojamas. 

Vertinimą galima atlikti įvairiais būdais. Tai – užduotys raštu, užduotys žodžiu, stebėjimas, 

projektai, užrašai, aplankai, interviu, vertinimo lentelės, skalės, pokalbiai. Pasitelkiant įvairių 

strategijų derinį, apie vaiką susidaromas aiškesnis vaizdas. Kiekvienas vaikas savaip ugdosi ir parodo, 

ko išmokęs, todėl būtina vaikui suteikti įvairių galimybių parodyti ką geba, žino. 

Dažniausiai naudojame stebėjimo metodą. Surenkame duomenis, t.y. įrodymus. Tačiau, kai 

stebime, sprendimų dėl vaiko raidos nepriiminėjame. Sprendimams eilė ateina vėliau, kai, 

pasitelkdami žinias apie vaiko raidą, ugdymo procesų teorinius pagrindus ir praktiką, mėginame 

interpretuoti surinktus įrodymus. Svarbu tinkamai perteikti įrodymų interpretavimo rezultatus 

suinteresuotiems asmenims – kolegoms, tėvams, tikrintojams. Toks stebėjimas padeda išlikti 

nešališkiems, neskubėti daryti išvadų. 

Mūsų įstaigoje vertindamos vaikus naudojamės vertinimo skalėmis. Įprastai vadiname 

vertinimo lentele. Bet vertinimo lentelė nėra tas pats, kas skalė, nes joje tereikia pažymėti, ar tam 

tikras įgūdis ar elgesys egzistuoja ar ne. Tereikia nuspręsti „taip“ ar „ne“. Vertinimo skalėje vertiname 

kokybę ir kiekybę, todėl nurodome, koks įgūdžio lygmuo pasiektas; kaip reiškiasi koks nors vaiko 

elgesys. Tai reiškia, kad renkamės vieną iš kelių variantų, pavyzdžiui, „formuojasi“, „geras“, 

„puikus“ ir pan. Specialistai rekomenduoja vertinimo lenteles ir skales rinktis konkretiems vaiko 

įgūdžiams stebėti. Vertinimo lentelės praverčia siekiant išsiaiškinti, ar vaiko įgūdis jau susiformavęs, 

ar dar ne. Vertinimo skalės, kurias naudojame mes labiau padeda įvertinti vaiko įgūdžio kokybę. 

Vertinimo lentelės ir skalės labai padeda bendraujant su tėvais. Tėvai vaizdžiai pamato darbuotojų ir 

vaikų sąveiką, vaikams parodomą dėmesį, ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą. Vertinant reikia 

atsižvelgti ir į tėvų nuomonę, nes jie mokytojams yra geriausias informacijos apie vaiką šaltinis, 

padedantis išsiaiškinti vaiko pomėgius ir stipriąsias jo raidos puses. 

Dažnai manome, kad „aš teikiu kokybiškas paslaugas“. Tačiau šiais laikais šį tvirtinimą 

reikia pagrįsti. Iš ugdytojų reikalaujama, kad jų teikiamos paslaugos būtų kokybiškos. 

Prieinamiausias būdas tai padaryti – dokumentavimas. Jei įrodymus turėsime tik galvoje, negalėsime 

jų pateikti kitiems, o kai įrodymai užfiksuoti raštiškai, galima juos parodyti suinteresuotiems 

asmenims. 



 

 

Mūsų įstaigoje reikėtų nuspręsti, kokio pobūdžio dokumentai kiekvienam suinteresuotam 

asmeniui aktualiausi ir kaip savo įstaigoje juos galėtume kaupti. Kaip minėta, vertinti galima įvairiai: 

kaupiant aplankus, vertinimo skales, vertinimo lenteles, interviu, pokalbių, projektų užrašus. 

Aukštos kokybės paslaugas užtikrina tokia įstaiga, kurios mokytojai stengiasi išsiaiškinti 

vaikų pomėgius, paskui surinktą informaciją naudoja perspektyviniams planams parengti, be to, 

reguliariai atlieka vaikų įgūdžių vertinimą ir kruopščiai dokumentuoja viską, kas susiję su šiais 

procesais. Įstaigos, kurios pradeda nuo vaikų interesų išsiaiškinimo ir nuolat siekia juos patenkinti, 

supranta, kaip svarbu kaupti išsamius duomenis ne tik kokybei, bet ir vaikų bei pedagogų tobulėjimui 

užtikrinti. Tai ir būtų mūsų siekiamybė. 
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