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Bendrosios programos

• 1.6.[...]savarankiškai rasti reikiamą 
informaciją įvairiuose šaltiniuose, 
teisingai vertinti jos patikimumą, 
ją apibendrinti ir klasifikuoti, 
perteikti kitiems. Gerbti autorių 
teises.

• 1.7. Argumentuojant savo nuomonę, 
diskutuoti apie [...] procesų ir 
reiškinių tarpusavio ryšius bei 
priklausomybę, gamtos mokslų 
laimėjimus, teigiamus ir galimus 
neigiamus jų ypatumus.



Atsainus mokinių požiūris į  referatus ir 
kompiuterines pateiktis („pažymiui pasikelti“)

Nėra vieningos vertinimo sistemos

Autorių ir gretutinių autorių teisių apsauga

Įtraukti 
mokinius į 
argumentuotą 
pateikčių 
vertinimą

Problemos                                   Sprendimas 
                   



Darbo 
etapai

II. Susitarti dėl 
vertinimo  kriterijų 
ir jų laikymosi.
Vertinam ne 
mokinį, o jo 
darbą!

I. Supažindinti 
mokinius su 
pateikčių ir 
referatų rengimo 
taisyklėmis.

III. Vertinimo lapų 
pildymas pristatymų 
metu;

• Tarpinis vertinimo 
aptarimas

IV. Galimybė 
„pataisyti“ darbą, 
atsižvelgus į  
išsakytas pastabas.



Reikalavimų referatui  
pavyzdys

atsiunčiama asmeniškai, 
aptariama



Reikalavimai pateiktims

Aptariami reikalavimai, 
peržiūrimi pavyzdžiai, 
atliekamas 
bandomasis vertinimas



Reikalavimai  yra,  o 
rezultatas?



Vertinimo lapo maketas
Nr
.

Tema Pranešė
jas

Teigiami 
aspektai

Tobulintini 
aspektai, 
pasiūlymai

T V D B

Formatas – A4 arba A3



Nekomentuojam ir 
nereplikuojam 

pristatymo metu

5

kiekvienas įvertinimas 
privalo būti argumentuotas.

3

Konkreti data, 
iki kada reikia sukelti
 pateiktis ir referatus 

.

1

Gerbiu kito nuomonę, 
net jei ji man ir nepatinka.

6

vertinamas ne mokinys, 
o jo darbas

4

Min -  3 teigiami aspektai 
2 tobulintini aspektai

2

Susitarimai



Vertinimo lapas



Vertinimo lapas



Vertinimo lapas



Galutinis rezultatas
įsivertinimas

įvertinimas



Po..



Mėnulio kilmė – Didžiojo 
susidūrimo hipotezė

 Kada? – prieš 4,5 mlrd. m.

 Kaip?

 Jauna Žemės planeta 
susidūrė su Tėja.

 Sunkus Tėjos branduolys 
susiliejo su Žemės 
branduoliu.

 Į Žemės orbitą buvo 
išmestas didelis 
medžiagos kiekis, iš 
kurio susiformavo 
Mėnulis.



Lyrinis nukrypimas

arba informacija 
pamąstymui...



Ką mokiniai galvoja apie 
pateiktis ir referatus?

142 respondentai
• Referatų ir pateikčių ruošimas pagal 

reikalavimus:
– naudinga – 74, 5%
– neduoda naudos – 13,8%
– likusiems – vienodai 

• Referatų ir pateikčių vertinimas pagal 
reikalavimus:
– naudinga – 86, 4%
– neduoda naudos – 5,1%



• „Labai pykau, kai uždavėt tokį „durną“ 
namų darbą, bet kai pradėjau jį daryti, 
pajutau, kad nieko nemoku, nors 
referatų ir pristatymų darėm  
jaunesnėse klasėse.  Dabar tikrai 
džiaugiuosi. Man turbūt nereikės 
fizikos dalyko žinių, aš tikrai pamiršiu 
formules, bet  kaip rašyti referatą,  jau 
žinosiu. Nukarūnavom Vikipediją!“

• Gabija, 17 metų, vidurkis – 10
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