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Tyrimo tikslas ir uždaviniai 

• Įvertinti pokyčius, susijusius su „Kūrybinių partnerysčių“ 

modelio taikymu mokyklose, tiriant: 
 

 

• kūrybiško mokymosi projektuose dalyvavusių mokinių gebėjimų ir 

nuostatų į mokymąsi kaitą projekto metu; 
 

• kūrybiško mokymosi projektuose dalyvavusių mokytojų gebėjimų ir 

nuostatų į profesinę veiklą kaitą projekto metu; 
 

• mokyklos klimato kaitą kūrybiško mokymosi projekto metu; 
 

• Bendrųjų ugdymo programų sąsajas su kūrybiško mokymosi 

projektais. 
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TYRIMO METODOLOGIJA 
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2013 M. RUDUO/2014 M. PAVASARIS 

2013 M. PAVASARIS PILOTINIS TYRIMAS/TYRIMO INSTRUMENTŲ VALIDAVIMAS 

KIEKYBINIAI TYRIMAI 

(INTERNETINĖS 

APKLAUSOS) 

MOKYTOJAI IR 

ADMINISTRACIJA 

4-6KL. 

MOKSLEIVIAI 

7-12KL. 

MOKSLEIVIAI 

1-3KL.  

MOKSLEIVIAI 

 2013M. GRUODIS – 2014 M. GEGUŽĖ 

DALYVAVĘ - NEDALYVAVĘ PROJEKTE 

 2013M. GRUODIS – 2014 M. GEGUŽĖ 

DALYVAVĘ - NEDALYVAVĘ PROJEKTE 

PEDAGOGŲ - MOKSLEIVIŲ VERTINIMAI  2013M. GRUODIS – 2014 M. 

GEGUŽĖ 

 DALYVAVĘ VS. NEDALYVAVĘ 

PROJEKTE 

 PEDAGOGŲ VS. MOKSLEIVIŲ 

VERTINIMAI 

KOKYBINIAI TYRIMAI 

(FGD, IDI, STEBĖJIMAS) 
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Kokių pokyčių buvo tikimasi? 
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Kontekstas ir tyrimo prielaidos 

• 2008 metų pavasaris. 

 

• Bendrosiose ugdymo programose numatyti pagrindiniai ugdymo 
principai apima ugdymo turinio orientavimą į bendrųjų kompetencijų 
ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant 
–  mokymuisi mokytis;  

– ugdymo individualizavimui;  

– ugdymo turinio integravimui.  

 

• Programuojamas ugdymo procesas, kuris įtrauktų mokinį į aktyvų ir 
sąmoningą mokymąsi bei leistų jam tapti  pasitikinčiu savimi, 
aktyviu, kūrybišku, bendraujančiu ir bendradarbiaujančiu, 
pasirengusiu mokytis visą gyvenimą.  
 

• 2008 metų ruduo.  
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Kūrybiško mokymosi sąsajos su Bendrojo 

ugdymo programomis 

• Bendrosios ugdymo programos yra  pagalbinė, 
neprivaloma priemonė, skirta ugdymo proceso 
efektyvumui gerinti.  

 

• Kūrybiškas mokymas yra individualus kiekvieno 
pedagogo pasirinkimas, tiesiogiai nesiejamas su 
bendrosiomis ugdymo programomis. 

 

• Visi tyrimo dalyviai pripažino, kad  naujų aplinkų ir 
požiūrių taikymas ne tik leidžia labiau sudominti 
mokinius, bet ir pasiekti geresnio dalyko išmokimo.  
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Psichologinis klimatas.  
Moksleivių vertinimai 
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• Psichologinio klimato mokykloje pokyčiai 

fiksuoti lyginant “Kūrybinių partnerysčių” 

projektuose dalyvavusių ir nedalyvavusių 

moksleivių vertinimus.  

 

• Kuo jaunesni moksleiviai, tuo didesni 

pokyčiai, vertinant emocinį pamokų 

klimatą, fiksuojami. 
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Psichologinio klimato mokykloje vertinimai. 7 – 12 klasių moksleivių 
dalyvavusių ir nedalyvavusių projekte vertinimų palyginimas  (n=1252) 

2,64

2,63

2,5

2,5

2,48

2,46

2,28

2,19

2,1

1,98

1,92

2,61

2,6

2,44

2,5

2,43

2,43

2,33

2,21

2,08

2

1,87

Žmonės su manimi elgiasi draugiškai

[-] Esu vienišas

Esu laimingas

Jaučiuosi saugiai

[-] Jaučiuosi liūdnas

Aš pasitikiu savimi

[-] Aš jaučiu įtampą

Jaučiu, kad mano pastangos yra vertinamos

[-] Kai kurie vaikai skriaudžia kitus

[-] Man būna nuobodu

[-] Kai kurie vaikai mėgsta šaipytis iš kitų

Dalyvavo KP projekte Nedalyvavo KP projekte

Situacija

+ <----------------------> -

+0,03 

+0,03 

+0,06 

+0,00 

+0,05 

+0,03 

-0,05 

-0,02 

+0,02 

-0,02 

+0,05 

Pokytis

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 3. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – neigiamą. 
*** Svarbu! Kai kurie teiginiai (pažymėti [-]) turi negatyvią reikšmę. Siekiant supaprastinti interpretaciją ir suvienodinti vertinimų kryptį, neigiamų teiginių reikšmės buvo perkoduotos keičiant 
jų ženklą („apverstos“ reikšmės). 
**** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti oranžine spalva. 
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Psichologinio klimato mokykloje vertinimai. 4 – 6 klasių moksleivių 
dalyvavusių ir nedalyvavusių projekte vertinimų palyginimas. (n=795) 

2,69

2,63

2,6

2,6

2,55

2,55

2,52

2,35

2,2

2,1

2,06

2,61

2,48

2,41

2,45

2,39

2,48

2,39

2,23

2,1

2,12

1,95

[-] Esu vienišas

[-] Jaučiuosi liūdnas

Esu laimingas

Žmonės su manimi elgiasi draugiškai

Jaučiuosi saugiai

[-] Man būna neramu

Aš pasitikiu savimi

[-] Man būna nuobodu

[-] Kai kurie vaikai skriaudžia kitus

Mokykloje mane dažnai pagiria

[-] Kai kurie vaikai mėgsta šaipytis iš kitų

Dalyvavo projekte Nedalyvavo

Situacija

+ <----------------------> -
+0,08 

+0,15 

+0,19 

+0,15 

+0,16 

+0,07 

+0,13 

+0,12 

+0,10 

-0,02 

+0,11 

Pokytis

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 3. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – neigiamą. 
*** Svarbu! Kai kurie teiginiai (pažymėti [-]) turi negatyvią reikšmę. Siekiant supaprastinti interpretaciją ir suvienodinti vertinimų kryptį, neigiamų teiginių reikšmės buvo perkoduotos keičiant jų 
ženklą („apverstos“ reikšmės). 
**** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti oranžine spalva. 
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Psichologinio klimato mokykloje vertinimai. 1-3 klasių moksleivių 
dalyvavusių projekte vertinimai. 
 

• Prieš projektą laikas mokykloje struktūruotas – pamoka vs. 
pertrauka. 

– Pamoka = vadovėlis, mokytoja prieš klasę, vaikai ramiai sėdi. 
Dėmesys nukreiptas ‘už lango”, į internetą mobiliajame telefone. 

– Pertrauka = mėgavimasis (maistas, pokštai), dinamika 
(judėjimas, bendravimas). 

• Po projekto – griežta riba tarp pamokos ir pertraukos išnyksta.  

– Pamokos nebeskirstomos pagal dalykus, mokytoja įsilieja į 
mokinių ratą. Dėmesys sutelktas į mokytoją ir klasiokus, ne į 
išorinius veiksnius. 

 

• Veiklos “Kūrybinių partnerysčių” pamokose įdomumą iš “už 
lango” ir interneto perkėlė į ugdymo procesą.  
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• Skirtingų klasių moksleivių bendravimas kuria 
atviresnį mokyklos klimatą, mažina patyčių 
galimybę. 

 

• Neformalus bendravimas su mokiniais, 
mokytojams leidžia stiprinti reputaciją.  

 

• Bendrai atmosferai pamokoje įtakos turi naujos 
informacijos pateikimo formos, jų įvairovė. Tai 
vienas iš greičiausiai pastebimų ir teigiamai 
vertinamų projekto veiksnių.  

Kas įtakojo pokyčius? 
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Gebėjimai ir nuostatos.  
Moksleivių vertinimai 



2014.11.07 

Mokinių savo veiklos mokykloje vertinimai. 7 – 12 klasių moksleivių 
dalyvavusių ir nedalyvavusių projekte vertinimų palyginimas  (n=1252) 

2,30

2,30

2,27

2,24

2,23

2,18

2,12

2,10

2,07

1,98

1,98

1,93

1,82

1,80

1,76

2,34

2,22

2,30

2,22

2,22

2,27

2,12

2,09

2,05

2,06

1,99

1,91

1,79

1,83

1,78

Mokytojai tinkamai paaiškina vertinimo motyvus

Pasitikiu savo nuojauta

Pamokose išmokstu dalykų, kurie man bus svarbūs
gyvenime

Greitai išmokstu naujų dalykų

Greitai susigaudau naujose situacijose

[-] Dažnai ko nors nespėju ir vėluoju

Ateityje norėčiau labiau gilintis į dalykus, kuriuos
išmokstu mokykloje

Atlikdamas vieno dalyko užduotis, naudojuosi kitose
pamokose išmoktomis žiniomis

Man gerai sekasi spręsti iškilusius sunkumus

[-] Man nuolat trūksta laiko

Pamokose mėgstu padėti kitiems mokiniams

Būna, kad mokytojai užduoda užduotį ir leidžia
patiems sugalvoti, kaip ją išspręsti

Dažnai mokytojai užduotis parenka atsižvelgdami į
moksleivių pomėgius, gabumus

Būna, kad net po mokyklos, užsiimdamas kita veikla,
galvoju apie pamokų metu mokomus dalykus

Man patinka aptarti savo pasiekimus su mokytojais

Dalyvavo KP projekte Nedalyvavo KP projekte

Situacija

+ <----------------------> -
-0,04 

+0,08 

-0,03 

+0,02 

+0,01 

-0,09 

+0,00 

+0,01 

+0,02 

-0,08 

-0,01 

+0,02 

+0,03 

-0,03 

-0,02 

Pokytis

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 3. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – neigiamą. 
*** Svarbu! Kai kurie teiginiai (pažymėti [-]) turi negatyvią reikšmę. Siekiant supaprastinti interpretaciją ir suvienodinti vertinimų kryptį, neigiamų teiginių reikšmės buvo perkoduotos keičiant 
jų ženklą („apverstos“ reikšmės). 
**** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti oranžine spalva. 
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Mokinių savo veiklos mokykloje vertinimai. 4 – 6 klasių moksleivių 
dalyvavusių ir nedalyvavusių projekte vertinimų palyginimas. (n=795) 

2,54

2,46

2,42

2,27

2,25

2,04

1,99

1,94

1,8

1,68

2,38

2,46

2,32

2,13

2,14

1,92

2

1,84

1,8

1,67

Mėgstu naujus dalykus: žaidimus,
užsiėmimus

[-] Dažnai ko nors nespėju ir vėluoju

[-] Man nuolat trūksta laiko

Atlikdamas vieno dalyko užduotis
naudojuosi kitose pamokose išmoktomis

žiniomis
Ateityje norėčiau labiau gilintis į kai
kuriuos dalykus, kuriuos išmokstu

mokykloje

Mėgstu išmokyti kitus vaikus žaisti naujus
žaidimus

Būna, kad net ir grįžęs namo galvoju apie
mokyklos užduotis

Mėgstu pats sugalvoti naujų žaidimų

Žaidimuose mėgstu būti vadas

Pamokų metu mokytojams užduodu daug
klausimų

Dalyvavo projekte Nedalyvavo

Veikla mokykloje

+ <----------------------> -
+0,16 

+0,00 

+0,10 

+0,14 

+0,11 

+0,12 

-0,01 

+0,10 

+0,00 

+0,01 

Pokytis

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 3. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – neigiamą. 
*** Svarbu! Kai kurie teiginiai (pažymėti [-]) turi negatyvią reikšmę. Siekiant supaprastinti interpretaciją ir suvienodinti vertinimų kryptį, neigiamų teiginių reikšmės buvo perkoduotos keičiant 
jų ženklą („apverstos“ reikšmės). 
**** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti oranžine spalva. 
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• Mokomųjų dalykų integravimas projekto metu leido moksleiviams 
suvokti sąsają tarp teorinių (įgytų pamokos metu) žinių ir jų 
pritaikymo kasdienėje veikloje.  
– Netradicinių, demokratiškesnių mokymo formų taikymas skatino domėtis 

– dažniau klausinėti. 

– Nuoseklumas veiklose, tikslo ir būsimo rezultato aiškus suvokimas buvo 
esminiai veiksniai, kurie projekto metu stiprino nuostatą, kad mokymasis 
nėra savitikslis užsiėmimas ir kad įgytos žinios yra naudingos 
besimokančiajam.  

 

 

• Projekte dalyvavę moksleiviai projektui besibaigiant pabrėžė, jog kai 
kurių pamokų formatas stipriai pasikeitė: mokytoja pamokas pradėjo 
vesti įdomiau, teikė daugiau naujų užduočių.  
– Moksleivių nuomone, tokių pamokų metu jie geriau įsimena medžiagą.  
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Gebėjimai ir nuostatos.  
Mokytojų vertinimai 
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Mokytojų gebėjimų apibūdinimai. Tiesiogiai dalyvaujančių ir 
nedalyvaujančių projekte pedagogų savęs vertinimai. (n=301) 

9,31

9,09

9,16

8,81

8,72

8,55

8,69

8,54

8,85

8,48

8,36

7,81

7,6

7,93

7,85

7,72

7,36

7,07

5,87

9,25

9,08

9,06

9,03

8,94

8,82

8,68

8,64

8,5

8,27

8,24

8,23

8,22

8,12

8,08

8,04

7,57

7,41

6,91

Visada esu pasiruošęs (-usi) atsakyti, kai moksleiviai klausia ar domisi

Išklausau moksleivių nuomonę, net kai su ja nesutinku

Paaiškinu savo vertinimus

Padrąsinu siekti tikslo

Skatinu moksleivius aktyviai dalyvauti, dalinantis mintimis

Skatinu elgtis drąsiai (ginti savo nuomonę)

Taikiai sprendžiu ginčus

Mokau, kaip patiems rasti reikalingų žinių

Moku pamokų medžiagą susieti su tikru gyvenimu (praktika)

Moku sujungti žinias iš skirtingų pamokų (sričių)

Neatsilieku nuo laiko - pamokų turinį suderinu su naujovėmis

Dalinuosi su kitais mokytojais savo patirtimi

Skatinu būti lyderiu

Pamokų temas apžvelgiu plačiai

Juokauju pamokos metu

Pamokų metu naudoju naujus darbo metodus

Ne pamokų metu vaikai kreipiasi į mane, kaip į draugą

Pateikiu sunkias, bet įdomias užduotis

Elgiuosi nestandartiškai ir netikėtai

Nedalyvauja projekte Dalyvauja projekte

Situacija

+ <----------------------> -
-0,06 

-0,01 

-0,10 

+0,22 

+0,22 

+0,27 

-0,01 

+0,10 

-0,35 

-0,21 

-0,12 

+0,42 

+0,62 

+0,19 

+0,23 

+0,32 

+0,21 

+0,34 

+1,04 

Pokytis

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 10. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – neigiamą. 
*** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti oranžine spalva. 
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• Projekto metu kito požiūris į esminius bendravimo 
aspektus – išklausymą, klausimų kėlimą, bendravimo 
stebėjimą.  

 
– Projekte dalyvavę mokytojai nurodė, kad bendras darbas su 

kūrybos agentais parodė, kiek reikšmingas yra paprastas, 
kasdienis bendravimas ir kokias naudas pedagogas gali iš jo 
gauti savo profesinės veiklos rezultatams.  

 

• Projekto veiklos leido moksleiviams pamatyti mokytojus, 
kaip asmenybes, mažiau formalius, ir taip kurti 
kolegialumu bei pasitikėjimu besiremiantį santykį.  
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Neformalaus bendravimo įtaka 
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Nesuvaldomo mokinio problemos sprendimas 

 

• Klasėse dažnai yra 1-2 moksleiviai, kuriems sudėtinga pritapti klasėje ir jie nuolat 
kelia drausmės problemų, pasitaiko patyčių, ignoravimo.  

 

• Dažnu atveju, bendravimas su kūrybos agentu: 
– išklausymas nepertraukiant,  

– atsakingų (pagal galimybes) užduočių skyrimas  

 

 pakeitė šių moksleivių elgesį tiek, kad pamokose jie tapo aktyvesni, mažiau atsiriboję 
ir tuo pačiu bendra pamokos atmosfera keitėsi visos klasės labui.  
 

 

• Mokinių norui kūrybiškai mąstyti įtakos turi mokytojo požiūris į bendravimą. Kūrybos 
agentai, skirtingai nei mokytojai, savarankiškumą, bendradarbiavimą, atvirumą, norą 
bandyti naują, galimybę klysti laikė norma.  

 

„Buvo taip keista, jis (kūrybos agentas) atėjo, atsisėdo su mumis bendrame rate ir 
pradėjo kalbėtis, klausinėti. Jam buvo įdomu, kaip mes jaučiamės...“ (vaikai) 
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Moksleivių vertinimai. Tiesiogiai dalyvaujančių ir nedalyvaujančių 
projekte pedagogų vertinimai. (n=301) 

Legenda: 
* Vertinimų skalė nuo 1 iki 10. 
** Sub – skalė dešinėje rodo pokytį tarp 
lyginamųjų laikotarpių / grupių. Raudona 
spalva reiškia teigiamą pokytį, mėlyna – 
neigiamą. 
*** Statistiškai reikšmingi skirtumai pažymėti 
oranžine spalva. 

5,72

6,28

6,18

6,85

6,55

6,3

5,21

5,49

7,06

5,85

5,81

5,88

5,82

5,75

5,99

5,9

6,06

6,43

6,84

6,79

6,63

6,4

6,73

6,61

7,26

6,95

6,67

5,56

5,83

7,37

6,16

6,12

6,18

6,04

5,97

6,19

6,1

6,2

6,56

6,86

6,81

6,62

Mėgsta iššūkius, sudėtingas užduotis

Nebijo klysti

Puikiai bendrauja su bet kokio amžiaus žmonėmis

Mėgsta pirmauti

Yra išradingi

Greitai susigaudo naujose situacijose

Paklusnūs ir nuolankūs

Visada vykdo pažadus, laikosi duoto žodžio

Nebijo ginti savo nuomonę

Nuolat generuoja naujas idėjas ir mintis

Lengvai jungia ir taiko žinias iš kelių sričių

Moka derinti teoriją ir praktiką

Dėmesingi - išklausantys draugų nuomonę

Efektyviai planuoja laiką - visur spėja

Turi platų interesų ratą - domisi viskuo, visur ir visada

Geba spręsti konfliktines situacijas

Iniciatyvūs – dažnai siūlo naujas idėjas

Moka savarankiškai rasti informaciją

Moka ginti savo nuomonę

Aktyviai domisi vertinimo motyvais

Yra klausiantys, abejojantys

Nedalyvauja projekte Dalyvauja projekte

Situacija

+ <----------------------> -
+0,68 

+0,45 

+0,43 

+0,41 

+0,40 

+0,37 

+0,35 

+0,34 

+0,31 

+0,31 

+0,31 

+0,30 

+0,22 

+0,22 

+0,20 

+0,20 

+0,14 

+0,13 

+0,02 

+0,02 

-0,01 

Pokytis
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Gebėjimai ir nuostatos.  
Moksleivių vertinimai vs.  mokytojų savęs 
vertinimas 
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Pedagogų savo darbo metodų vertinimai vs. mokinių pedagogų darbo 
vertinimai. Suvokimo žemėlapis. Pokytis 
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Labaii būdinga - mokytojų nuomonė

Metodologinė pastaba: 
 
* Kaip skaityti suvokimo žemėlapį? Diagrama vizualiai 
atspindi ryšio tarp dviejų dimensijų (mūsų atveju 
mokytojų mokinių vertinimų) koreliaciją.  
- X ašis atspindi mokytojų savo darbo metodų 
vertinimus. Į dešinę nuo Y ašies išdėstyti aukštesni 
savęs vertinimo balai, į kairę – žemesni.; 
-Y ašis rodo moksleivių vertinimus apie mokytojų darbo 
metodus.  Į viršų nuo X ašies išdėstyti aukštesni 
vertinimo balai, į apačią – žemesni.; 
- Skritulių dydis atspindi nuomonių išsiskyrimo laipsnį. 
Kuo didesnis skritulių plotas, tuo ženklesnis nuomonių 
išsiskyrimas.; 
- Vertinimai kur abiejų lyginamųjų grupių nuomonės 
skiriasi patenka į dvi “nesutarimų” sritis: -X;+Y  ir+X;-Y; 
- “Sutarimų” srityse skrituliai nedideli, o jų koordinatės 
patenka į X;Y ir –X;-Y plotus (idealiu nuomonių 
sutapimo atveju visi vertinimai išsidėstytų tiesėje);  
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Pedagogų savo darbo metodų vertinimai vs. mokinių pedagogų darbo 
vertinimai. Suvokimo žemėlapis. Dalinis pokytis 
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Labaii būdinga - mokytojų nuomonė

Metodologinė pastaba: 
 
* Kaip skaityti suvokimo žemėlapį? Diagrama vizualiai 
atspindi ryšio tarp dviejų dimensijų (mūsų atveju 
mokytojų mokinių vertinimų) koreliaciją.  
- X ašis atspindi mokytojų savo darbo metodų 
vertinimus. Į dešinę nuo Y ašies išdėstyti aukštesni 
savęs vertinimo balai, į kairę – žemesni.; 
-Y ašis rodo moksleivių vertinimus apie mokytojų darbo 
metodus.  Į viršų nuo X ašies išdėstyti aukštesni 
vertinimo balai, į apačią – žemesni.; 
- Skritulių dydis atspindi nuomonių išsiskyrimo laipsnį. 
Kuo didesnis skritulių plotas, tuo ženklesnis nuomonių 
išsiskyrimas.; 
- Vertinimai kur abiejų lyginamųjų grupių nuomonės 
skiriasi patenka į dvi “nesutarimų” sritis: -X;+Y  ir+X;-Y; 
- “Sutarimų” srityse skrituliai nedideli, o jų koordinatės 
patenka į X;Y ir –X;-Y plotus (idealiu nuomonių 
sutapimo atveju visi vertinimai išsidėstytų tiesėje);  



2014.11.07 

Pedagogų savo darbo metodų vertinimai vs. mokinių pedagogų darbo 
vertinimai. Suvokimo žemėlapis. Nesusikalbėjimo sritys. 
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Labaii būdinga - mokytojų nuomonė

Metodologinė pastaba: 
 
* Kaip skaityti suvokimo žemėlapį? Diagrama vizualiai 
atspindi ryšio tarp dviejų dimensijų (mūsų atveju 
mokytojų mokinių vertinimų) koreliaciją.  
- X ašis atspindi mokytojų savo darbo metodų 
vertinimus. Į dešinę nuo Y ašies išdėstyti aukštesni 
savęs vertinimo balai, į kairę – žemesni.; 
-Y ašis rodo moksleivių vertinimus apie mokytojų darbo 
metodus.  Į viršų nuo X ašies išdėstyti aukštesni 
vertinimo balai, į apačią – žemesni.; 
- Skritulių dydis atspindi nuomonių išsiskyrimo laipsnį. 
Kuo didesnis skritulių plotas, tuo ženklesnis nuomonių 
išsiskyrimas.; 
- Vertinimai kur abiejų lyginamųjų grupių nuomonės 
skiriasi patenka į dvi “nesutarimų” sritis: -X;+Y  ir+X;-Y; 
- “Sutarimų” srityse skrituliai nedideli, o jų koordinatės 
patenka į X;Y ir –X;-Y plotus (idealiu nuomonių 
sutapimo atveju visi vertinimai išsidėstytų tiesėje);  
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Pedagogų savo darbo metodų vertinimai vs. mokinių pedagogų darbo 
vertinimai. Suvokimo žemėlapis. Galimas pokytis. 
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Labaii būdinga - mokytojų nuomonė

Metodologinė pastaba: 
 
* Kaip skaityti suvokimo žemėlapį? Diagrama vizualiai 
atspindi ryšio tarp dviejų dimensijų (mūsų atveju 
mokytojų mokinių vertinimų) koreliaciją.  
- X ašis atspindi mokytojų savo darbo metodų 
vertinimus. Į dešinę nuo Y ašies išdėstyti aukštesni 
savęs vertinimo balai, į kairę – žemesni.; 
-Y ašis rodo moksleivių vertinimus apie mokytojų darbo 
metodus.  Į viršų nuo X ašies išdėstyti aukštesni 
vertinimo balai, į apačią – žemesni.; 
- Skritulių dydis atspindi nuomonių išsiskyrimo laipsnį. 
Kuo didesnis skritulių plotas, tuo ženklesnis nuomonių 
išsiskyrimas.; 
- Vertinimai kur abiejų lyginamųjų grupių nuomonės 
skiriasi patenka į dvi “nesutarimų” sritis: -X;+Y  ir+X;-Y; 
- “Sutarimų” srityse skrituliai nedideli, o jų koordinatės 
patenka į X;Y ir –X;-Y plotus (idealiu nuomonių 
sutapimo atveju visi vertinimai išsidėstytų tiesėje);  
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 Projekto veiklos parodė, kad kūrybiškumo skatinimas per 
ugdymo procesą ir skirtingų sričių specialistų 
bendradarbiavimas duoda ženklių rezultatų net trumpuoju 
laikotarpiu.  

 

• Jau išbandytų metodikų sklaida bei aiškaus galimo rezultato 
apibrėžimas padeda pedagogų bendruomenei pasiekti geresnių 
veiklos rezultatų, ypač grupėse, kurios reikalauja padidinto 
dėmesio ir pastangų (pvz. pagal adaptuotas programas 
besimokantieji).  

 

• Skirtingų sričių pedagogų ilgalaikis bendradarbiavimas užtikrina 
platesnį idėjų spektrą, įvairesnes veiklas ir tuo pozityvesnius 
rezultatus. 
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