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Istorija apie kavą

Atėjo kartą pas išminčių žmogus ir sako:
– Mokytojau, aš pavargau, mano gyvenimas toks sunkus, aplinkui vien problemos. Beveik

visada esu priverstas plaukti prieš srovę… Neturiu daugiau jėgų… Ką man padaryti?
Išminčius patylėjo, bet nieko neatsakė, o tik užvirė tris vienodus puodelius vandens. Į vieną

įdėjo morką, į kitą kiaušinį, o į trečią kavos pupelių. Po kurio laiko ištraukė iš vandens morką ir
kiaušinį, išpilstė kavą į puodukus.

– Kas pasikeitė? – paklausė mokinio.
– Kiaušinis ir morka išvirė, o kava ištirpo vandenyje, – atsakė tas.
– Ne, – tarė išminčius. -Tai tik paviršutiniškas žvilgsnis. Veikiama nepalankių verdančio

vandens aplinkybių kieta morka tapo minkšta ir lanksti, o trapus ir skystas kiaušinis pasidarė kietas
ir tvirtas. Išoriškai jie lyg ir tokie pat, kaip ir seniau, bet viduje – jų struktūra pakito. Taip ir žmonės,
kartais išoriškai stiprūs, tam tikromis aplinkybėmis gali tapti silpnais, o trapūs ir silpni – gali tapti
stiprūs bei kieti.

– O kava? – paklausė mokinys.
– O!.. Tai įdomiausia!.. Kavos pupelės naujoje priešiškoje aplinkoje visiškai ištirpo ir ją pakeitė –

karštas vanduo virto puikaus skonio gėrimu.
Yra ypatingi žmonės, jų nepakeičia aplinkybės, tačiau jie keičia aplinkybes, kas kart paversdami jas
į kažką nauja ir gražaus, kiekvienoje situacijoje gaudami sau naudos ir žinių.
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Tikslas

Didinti mokinių sąmoningumą ir atsakomybę per 
įsivertinimą bei mokytojo dialogą.



Uždaviniai

1. Pasidomėti įsivertinimo pamokoje/veikloje metodų
įvairove.
2. Išbandyti sau patikusį ir tikusį metodą.
3.Stebėti įsivertinimo proceso reikšmę ugdymo procesui.
4. Didinti mokinių sąmoningumą ir atsakomybę per
įsivertinimą bei mokytojo dialogą.



Suteikiant grįžtamąją informaciją, siekiama
sumažinti atotrūkį tarp esamos mokinio
padėties ir pageidaujamos jo „buvimo vietos“,
tai yra tarp ankstesnių arba esamų pasiekimų ir
užsibrėžtų sėkmės kriterijų. Norėdami, kad
grįžtamoji informacija būtų veiksminga,
mokytojai privalo gerai suprasti, kokia esama
situacija ir kokia pageidaujama mokinių padėtis.

Šaltinis J. Hattie „Matomas mokymasis: mokytojo vadovas“ p. 129



1 žingsnis



2 žingsnis
Mąstymo žemėlapiai



Mąstymo žemėlapiai skirti ne mokytojams
palengvinti darbą, o mokiniams padėti
mąstyti ir kurti! Remiantis intelekto
tyrimais, mąstymo žemėlapiai (mokantis)
kognityvinius mąstymo procesus sujungia
su vizualinės informacijos reprezentacija.
Mąstymo žemėlapiai – tai įrankis,
įgalinantis dėstomą medžiagą pristatyti
prasmingiau.



Mąstymo procesas: apibrėžimas kontekste
Mąstymo žemėlapio tipas: apskritimo žemėlapis



3 žingsnis

„Ko mokomės/ ką veikiame?“
„Ko norime išmokti/ką dar norėtume veikti?“



4 žingsnis



5 žingsnis



6 žingsnis



IŠVADOS
1. Įsivertinimas veikia ugdytinių sąmoningumą,

kiekvienas nori gerai įsivertinti ir būti gerai įvertintas.
2. Padidėjo ugdytinių atsakomybė už savo mokymąsi.
3. Mąstymo žemėlapių naudojimas ugdo mokinių

kūrybiškumą, leidžia lanksčiau mąstyti, kuria
perspektyvų įvairovę.

4. Pedagogo ir ugdytinio dialogas skatina pasitikėjimą,
palaiko mokymosi motyvaciją.

5. Puoselėjama tarimosi kultūra.
6. Įsivertinimas kaip grįžtamoji informacija, leidžia

pedagogui geriau suprasti kur esame ir kur link reikia
eiti...
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