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Įvadas
„Ko išmoko mokiniai Jūsų pamokose?“ „Ar Jūsų pamokos mokiniams yra įdomios?“
„Ar Jūsų pamokos yra efektyvios?“ Išgirdę tokius klausimus, daugelis mokytojų
sutrinka. Ieškodami į juos atsakymo, jie nurodo, jog privalo laikytis ugdymo planų,
jog jų veiksmų laisvę apsprendžia esamos sąlygos ir jog jie jaučiasi įsipareigoję
savo užduočiai, o ne mokinių nuomonei.
Pamokos kokybės vertinimas daugiausia vyksta vienpusiškai, mokiniai į jį paprastai
neįtraukiami. Pamokos kokybė dažniausiai vertinama pagal kontrolinių darbų
rezultatus, rezultatų gretinimus ir procentinę dali abiturientų, kurie įstojo į aukštąsias
mokyklas. Bendra diskusija apie mokyklos kokybę, kurioje dalyvautų tiek mokytojai,
tiek mokiniai, vis dar yra išimtis.
Klausimas, kodėl daugelis mokytojų nenori sužinoti mokinių nuomonės, palieka
daug erdvės spėjimams ir interpretacijoms. Didelė mokytojų veiksmų laisvė
organizuojant pamokose mokymo(si) procesą, jokios rimtos kontrolės nebuvimas ir
nepakankamas spaudimas mokytojams savo darbe siekti sėkmės lemia tai, jog iš
savo elgsenos jie beveik nedaro jokių išvadų. Minėtoji veiksmų laisvė yra viena iš
patraukliausių mokytojo profesijos pusių. Tam, kad ją būtų galima išsaugoti,
mokytojai privalo suprasti savo profesionalumo svarbą ir sistemingai peržiūrėti bei
reflektuoti savąjį darbą.
Kiekvienai besivystančiai organizacijai yra ypatingai svarbu, kad įvairios interesų
grupės diskutuotų tarpusavyje ir viena iš kitos pasimokytų, pripažindamos, jog tiek
mokytojai, tiek mokiniai – kiekvieni savo galimybių ribose – yra savo srities
ekspertais. Niekas nelaukia iš mokytojų, kad jie nuolatos savim abejotų ir
nereikalauja, kad jie vėl ir vėl viską iš pagrindų keistų. Mokinių grįžtamuoju ryšiu
siekiama ne įvertinti mokytojus, o paskatinti abi puses drauge aptarti mokymąsi.
Taigi mokinių grįžtamasis ryšys, viena vertus, padeda geriau suprasti mokymosi
procesus, kita vertus, jis suteikia mokytojams galimybę pasitikrinti savosios
pedagoginės veiklos sėkmingumą.

Prašyti grįžtamojo ryšio turėtų tik tas, kuris iš tiesų nori sužinoti jo
rezultatą ir ketina aktyviai imtis pokyčių.
Tam, kad grįžtamasis ryšys ir vertinimas nepavirstų farsu, jie turi būti paremti
ypatingu suinteresuotumu. Grįžtamasis ryšys niekuomet nėra pats sau tikslas, juo
išreiškiami specifiniai klausimai ir interesai. Kiekvieno grįžtamojo ryšio rezultatus
būtina aptarti ir įgyvendinti, antraip jis taps beprasmiu laiko švaistymu.
Grįžtamojo ryšio dažnumą turėtų lemti deramas santykis tarp jam skirto laiko bei
darbo sąnaudų ir jo teikiamos naudos, tai reiškia, jog mokytojų kolektyvas turėtų
susitarti tarpusavyje, kaip dažnai reikėtų taikyti grįžtamąjį ryšį, kad neatsirastų
apklausų pertekliaus ir nekiltų pavojaus, jog grįžtamasis ryšys virs gryna rutina ir
praras savo efektyvumą.
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Nustatyti grįžtamojo ryšio tikslą ir paskirtį
Ko tuo siekiama?
Grįžtamasis ryšys yra esminis indėlis į mokymusi paremtą profesinę praktiką. Jis
suteikia galimybę daugiau sužinoti apie savąją situaciją, gauti naujų įžvalgų apie
pedagoginį savo veiklos poveikį. Jo tikslas – geriau suprasti situacijas ir problemas,
siekiant kryptingiau ir efektyviau dirbti bei remti sėkmingo mokymosi procesus.
Pavieniai mokytojai galėtų ir turėtų pasinaudoti grįžtamuoju ryšiu tam, kad pagilintų
savo profesines žinias (pvz. apie jaunuolių mokymąsi), geriau suprastų esamas
problemas (pvz. pamokos trukdžių ir drausminių konfliktų priežastis) ir optimizuotų
savo asmeninę veiklą. Be to grįžtamuoju ryšiu norima palengvinti darbą tiems
mokytojams, kurie jau išmoko naudoti (mokinių, kolegų, tėvų ir kitų) atsiliepimus
savo darbo refleksijai ir kryptingų pamokinės veiklos strategijų rengimui.
Mokinių grįžtamasis ryšys turi padėti atlikti pamokų analizę bei vertinimą,
pateikdamas atsakymus į klausimus, ar pamokos yra gerai organizuojamos, ar jose
gausu įvairovės ar jos veiksmingai pravedamos. Daugiausia apie tai, žinoma, gali
pasakyti tie, kurie ilgą laiką diena dienon mato mokytoją įvairiose situacijose.
Grįžtamuoju ryšiu jokiu būdu nesiekiama įvertinti mokytoją kaip asmenį. Iš jo
laukiama kiek galima įvairesnių ir esminių atsiliepimų apie profesinę mokytojo
veiklą. Tai padeda mokytojui išsiaiškinti, kur jo ir mokinių vertinimai sutampa,
kuriose srityse jam pavyko pasiekti savo tikslų, o kuriose savo veiklą dar reikėtų
tobulinti. Todėl į grįžtamąjį ryšį reikėtų žiūrėti kaip į galimybę, o ne kaip į būdą
atsiteisti.
Grįžtamojo ryšio rezultatai analizuojami ir aptariami drauge su visais jo dalyviais, iš
to padaromos išvados tolesnei mokytojų bei mokinių veiklai.
Aktyvus mokinių nuomonės teiravimasis jau yra pirmasis žingsnis bendradarbiavimu
paremto mokytojų ir mokinių tarpusavio bendravimo linkme. Tai reiškia, jog
mokiniams tenka užduoti sau konkretų klausimą: „Kokių aš pats turėčiau įdėti
pastangų, kad pagerinčiau savąjį mokymosi procesą?“
Tėvų ar globėjų informavimas apie būsimą mokinių apklausą (mokyklos arba klasės
lygmenyje) tėvų susirinkimo metu arba pranešant jiems apie tai raštu prisideda prie
mokyklos įvaizdžio gerinimo. Tėvus galima informuoti taip pat ir apie apklausos
rezultatų nulemtus pokyčius.
Tai padeda tėvams suprasti, kokia atsakomybė tenka mokiniams. Jeigu tėvai pritaria
šiam kokybės gerinimo aspektui ir prisiimdami sau auklėjamąją atsakomybę remia
mokyklą kokybės tobulinimo kelyje, jie gali tapti veikliais mokyklos partneriais.
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Tipiški 1-ojo žingsnio klausimai
 Ką noriu pasiekti mokinių grįžtamuoju ryšiu? Kokios naudos tikiuosi iš to sau ir


savo mokiniams? Pvz. „Tikslą laikysiu pasiektu, jeigu …“
Kokiu būdu išsiaiškinti, ar mano pamokų pedagoginis poveikis atitinka mano
pedagoginius ketinimus (pasitikrinti pedagoginės veiklos sėkmingumą)?

 Kokiu būdu aš, kaip mokytoja/-s, galiu patobulinti savo pamokinės veiklos


kompetenciją, t.y. savo asmeninį profesionalumą?
Kaip gauti svarbios informacijos, suteikiančios galimybę įvertinti mano
pamokinės veiklos kokybę?

 Kaip padidinti savo jautrumą mokinių požiūriui ir tam, kaip jie reaguoja į mano


pamoką?
Kaip sukurti patikimą pagrindą pedagoginiams sprendimams, padedantiems
užtikrinti darbo efektyvumą ir ilgalaikį jo poveikį?
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Išsiaiškinti individualius interesus – rasti
temas
Ko tuo siekiama?
Planuojant mokinių grįžtamąjį ryšį pagrindinė reikšmė tenka klausimui, ką noriu juo
pasiekti. Galima klausti daugybės dalykų, tačiau svarbiausia yra išsiaiškinti, ką iš
tiesų noriu sužinoti. Radus atsakymą į šį klausimą, pasirinkti tinkamus metodus,
išsirinkti arba pačiam sukurti grįžtamojo ryšio instrumentus paprastai jau būna kur
kas lengviau. Reikia labai aiškiai apibrėžti, į ką grįžtamajame ryšyje bus
koncentruojamas dėmesys, kad būtų gilinamasi į „svarbius“ aspektus ir neatsitiktų
tai, kad į pirmąjį planą staiga iškiltų asmeninės mokytojo savybės. Jeigu pirmenybė
teikiama klausimams apie savąją profesinę praktiką ir pedagoginiams problemų
sprendimams, galima tikėtis, jog grįžtamasis ryšys bus naudingas ir vaisingas.
Dažnai deramai neįvertinama, kokie svarbūs optimaliam pamokos organizavimui yra
diagnostiniai mokytojo gebėjimai. Jeigu aš, kaip mokytoja/-s, daugiau žinau apie tai,
kokios užduotys (pagal jų sunkumo laipsnį, reikalavimų lygį, tinkamumą tam tikram
mokymosi tipui ir t.t.) tinka vieniems ar kitiems mokiniams, galiu geriau ir tiksliau
organizuoti savo pamokas. Norint pateikti mokinių grupėms diferencijuotas užduotis,
reikia gauti iš jų grįžtamąją informaciją apie tai, kokios mokymo(si) organizavimo
formos ir būdai padėjo jiems mokytis, o kokios buvo jiems menkai naudingos. Arba,
tarkim, jeigu aš, kaip mokytoja/-s žinau apie tam tikrą mokinį kankinančią pasiekimų
patikrinimo baimę ir moku numatyti, kada, kur ir kaip ji pasireikš, tuomet galiu
pagerinti šio mokinio savijautą ir padidinti savo pamokos efektyvumą. Taigi mokytojo
diagnostinis jautrumas yra svarbus veiksnys siekiant „geros pamokos“.
Jeigu mokytojas nori pasinaudoti mokinių grįžtamuoju ryšiu vien savo reikmėms, jo
temas jis pasirinks, remdamasis savais praktiniais klausimais ir poreikiais.
Grįžtamojo ryšio temos gali išsirutulioti iš asmeniniam tobulėjimui keliamų mokytojo
tikslų, iš pamokinėje veikloje sukauptos patirties refleksijos ir iš mokinių pateiktų
minčių bei pastabų. Ieškant temų, patartina nepradėti nuo kritinių darbo sričių, o visų
pirma susikoncentruoti į temas, kuriose galima tikėtis teigiamų ir kritiniu požiūriu
geranoriškų atsiliepimų.
Ši taisyklė galioja ir tuo atveju, kai mokykla, mokytojų komanda arba kokybės
vadybos sistemos darbo grupė norėtų išsirinkti vieną bendrą grįžtamojo ryšio temą:
toji mokykla, kuri pirmą kartą susiduria su mokinių grįžtamojo ryšio keliamais
iššūkiais, dažnai nesupranta praktinės gautų duomenų naudos ir nemoka jų deramai
apdoroti. Todėl reikėtų rinktis tokią temą, kurios pokyčių potencialą galima numatyti.
Esamų stiprybių įvertinimas ir iš jų sekančių tolesnių teigiamų aspektų numatymas
bei įgyvendinimas žadina kur kas didesnį norą užsiimti tiriamąja veikla, nei tokia
tema, kurioje mokytojai jaučiasi nesaugūs.

Mokinių grįžtamasis ryšys – aštuoniais žingsniais

6 puslapis

Tipiški 2-ojo žingsnio klausimai
Bendro pobūdžio klausimai:
 Ar mano pamokos yra sėkmingos? Ar savo pasirinktomis pamokos formomis





pasiekiu pageidaujamą poveikį?
Galvodamas apie savo pamokas ir mokinius, klausiu savęs …./ kartais stebiuosi,
kaip…./ kartais piktinuosi …./ abejoju, ar…./ ypatingai džiaugiausi …/ norėčiau
daugiau žinoti apie tai, kaip …..
Ar teisingas darau išvadas? Ar teisingai jas pagrindžiu?
Kuriose srityse galiu tikėtis patvirtinimo, jog mano praktika pasiteisino ir buvo
sėkminga?
Kokios specialios užduotys laukia manę/ mūsų, pavyzdžiui dėl naujų mokymo
planų, mokymo priemonių ar mokyklos programų?

 Galėjimas įtakoti: Ar šioje grįžtamojo ryšio temoje aš turiu pakankamai galimybių


veikti bei daryti įtaką, ar esu priklausomas nuo kitų žmonių?
Pedagoginė reikšmė: Ar tema yra susijusi su svarbiais pedagoginiais bei
auklėjimo klausimais?

 Sėkmės šansai: Ar galiu tikėtis per ribotą laiką pasiekti apčiuopiamos sėkmės?

Klausimai apie pamokoje vykstančius procesus:
 Kuriose srityse man stinga duomenų ir informacijos, kurie yra svarbūs pamokos







organizavimui (pvz. mokinių aktyvinimas, mokymosi mikroklimatas, mokymosi
raida, motyvacija...)?
Kada klasėje pasireiškia nepasitenkinimas?
Ką ypač norėčiau sužinoti apie savo pamokas?
Kokie pamokos veiksniai skatina, o kokie trukdo mokiniams mokytis klasėje?
Koks mokymosi mikroklimatas vyrauja klasėje?
Kaip mokiniai žiūri į mano klasės valdymą?
Kokiu būdu pamatyti, ką iš mano pamokos pasiima pavieniai mokiniai ir kokius
individualius mokymosi procesus ji sužadina?

 Kaip sužinoti, kokios mokymo ir mokymosi formos yra mokiniams patrauklios, o




kokios – veikiau ne?
Kokiu būdu sistemingai gauti informaciją apie tarpusavio ryšį, egzistuojantį tarp
pamokos formų ir klasės bei pavienių mokinių mokymosi procesų?
Ką noriu pasiekti šiomis informacijomis?
Ar mokomoji medžiaga yra struktūruojama ir pateikiama taip, kad mokiniai galėtų
gerai priimti ir apdoroti gautą informaciją?

 Ar mano keliami reikalavimai atitinka mokyklos pakopą?
 Ar reikėtų keisti darbo formas, mokymo stilių, metodus, priemones, temas arba
mokomąją medžiagą? Pavyzdžiui:

 Kaip reaguoju į mokinių lėtumą?
 Kaip dažnai reikalauju, jog informacijos apdorojimo procesai vyktų greitai?
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Klausimai apie mokinių pasiekimus ir mokymosi procesus:
 Kaip paskatinti mokinius apgalvoti savo mokymosi procesus ir savo elgseną
darbo bei bendradarbiavimo metu?

 Kokios yra mokinių stiprybės ir silpnybės? Kurioje srityje pastebimas ypatingas


ugdymo poreikis?
Ko mokiniai, mano manymu, išmoko ir ar tiek jie, tiek aš esame patenkinti mano
pamokomis?

 Kaip atrodo mokinių pasiekimai, lyginant juos su kitomis klasėmis? Kokios yra to
priežastys?
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Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles ir eigą
Ko tuo siekiama?
Norint geriau suprasti, kaip mokiniai mokosi ir žiūri į pamoką, svarbu, kad tarp
mokinių ir mokytojų vyktų dialogas. Mokytojas privalo išsiaiškinti betarpišką savo
pamokos poveikį, kitaip jis negalės įvertinti jos efektyvumo. Tai pavyks tik tuo atveju,
jeigu į refleksijos procesą bus įtraukti tie, kuriuos tas tiesiogiai liečia. Be to
mokytojams tik tuomet pavyks įskiepyti mokiniams atsakomybę už savąjį mokymąsi,
kai šie suvoks, jog jie yra patys atsakingi už savo mokymosi pažangą. Taigi mokiniai
turi išsiugdyti suinteresuotumą aktyviai dalyvauti optimalios pamokos darbe, o tai
vėlgi reiškia, jog turi būti klausiama jų nuomonės.
Kaskart , kai yra taikomas grįžtamasis ryšys, jo sąlygos, struktūra ir eiga privalo būti
nuo pat pradžių visiems gerai žinomos ir visiems privalu jų laikytis. Todėl mokytojai
nustato mokinių grįžtamojo ryšio tikslus, turinį ir metodą ir reikėtų griežtai paisyti šios
tvarkos, antraip nebus galima patikimai įvertinti patirties ir pasiremti ja, kuriant
grįžtamojo ryšio struktūrą.
Čia labai svarbu, kad mokiniai žinotų vertinimo taisykles ir nuostatus. Kiekvienas,
kuris teikia grįžtamąjį ryšį, privalo žinoti, kas bus daroma su surinktais duomenimis,
kam jie bus perduoti ir kokiu būdu jie bus toliau apdorojami. Kuo mokiniams aiškiau,
ko siekiama grįžtamuoju ryšiu ir kokių išdavų galima tikėtis, tuo didesnė tikimybė, jog
į grįžtamąjį ryšį bus žiūrima rimtai ir jog bus pateikiami atviri atsakymai.

Tipiški 3-iojo žingsnio klausimai
 Kaip iš anksto paaiškinti mokiniams ir susitarti su jais dėl grįžtamojo ryšio tikslų,




atsakomybių ir galimų išdavų? Pvz. „Pateikdama jums šį klausimyną, noriu
išsiaiškinti, ar šis mano pamokų ciklas buvo jums naudingas ir ką dar galėčiau
savo pamokose patobulinti. Vėliau visi drauge klasėje aptarsime apibendrintus
grįžtamojo ryšio rezultatus.“
Kaip užtikrinti mokinių nuomonės laisvę, kad į klausimus jie galėtų atsakyti atvirai
ir anonimiškai. Pvz. „Nerašykit, prašau, ant klausimyno savo pavardės. Aš esu
suinteresuota/-s tuo, kad į klausimus visi atsakytų atvirai ir sąžiningai.
Kaip paaiškinti, kas ir kokia forma gaus grįžtamojo ryšio rezultatus. Pvz. „Aš
informuosiu jus apie apibendrintus grįžtamojo ryšio rezultatus ir mes drauge juos
aptarsime. Rezultatai bus pateikti tokiu būdu, kad atsakymų nebūtų galima
susieti su pavieniais mokiniais.“

 Kokiu būdu atskleisti savo interesą. Pvz.: „Man reikia/ norėčiau gauti

informacijos … tam, kad … Svarbu, kad į klausimus žiūrėtumėte rimtai, nes kitu
atveju man rezultatai visiškai nebus naudingi…“

 Kokiu būdu užtikrinti savanorišką mokinių dalyvavimą, nes priverstinis
grįžtamasis ryšys yra kontraproduktyvus?
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 Kaip sukurti grįžtamajam ryšiui tokią atmosferą, kurioje vyrautų pagarba kitų
nuomonei, korektiškumas ir pažiūra, jog klaidos yra leistinos?

 Kokiu būdu pasiekti, kad mokiniai pasitikėtų grįžtamuoju ryšiu? Pvz.: “Man



asmeniškai grįžtamasis ryšys buvo naudingas tuo, kad … . Pabaigoje visi
drauge aptarsime įgytą patirtį, kad išsiaiškintume, ar jums grįžtamasis ryšys taip
pat turėjo teigiamos reikšmės ir buvo naudingas.“
Ką konkrečiai aš darysiu? Kokie bus konkretūs grįžtamojo ryšio žingsniai? Pvz.
„Jums užpildžius klausimyną, visų pirma apibendrinsiu rezultatus ir pat sau juos
išsiaiškinsiu, po to visi drauge juos aptarsime. Svarbu, kad tiek Jūs, tiek aš iš
šio grįžtamojo ryšio padarytume išvadas.“
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Pasirinkti grįžtamojo ryšio metodus ir
instrumentus
Ko tuo siekiama?
Pradžioje, kai mokinių grįžtamasis ryšys yra dar tik diegiamas mokykloje, svarbu tą
daryti palaipsniui ir paversti jį atviros kokybės kultūros dalimi. Vėliau, kai grįžtamojo
ryšio eiga visiems jau puikiai žinoma, galima eksperimentuoti, pasitelkiant į pagalbą
sudėtingesnius grįžtamojo ryšio metodus.

Abipusio grįžtamojo ryšio principas
Tam, kad galima būtų įveikti tikėtiną vartotojišką mokinių orientaciją, reikia pasirinkti
abi puses įpareigojančius grįžtamojo ryšio metodus ir instrumentus. Taikant „abipusį
grįžtamąjį ryšį“ 1 , visuomet užduodami klausimai tiek apie mokytojo, tiek apie
mokinių atsakomybę.
Šiuo atveju nepakanka klausti štai taip: „Mūsų mokytojo pateikiami darbo nurodymai
yra suprantami“, klausimą reikia formuluoti taip pat ir mokinių lygmenyje, pvz.: „Aš
laikiausi darbo nurodymų.“
Mokytojai planuoja optimalią pamoką, pritaikydami ją esamai situacijai ir
pasitelkdami į pagalbą tinkamas metodines didaktines priemones, jie yra atsakingi
už palankias mokymo(si) sąlygas, tačiau atsakomybė už patį mokymąsi tenka
mokiniams. Tai reiškia, jog mokiniai nėra vien pasyviais pamokos vartotojais,
priešingai: jie, kaip bendragamintojai, didele dalimi lemia pamokos efektyvumą. Šioji
atsakomybė būtinai privalo atsispindėti grįžtamojo ryšio metoduose. Pasirinkus
„abipusį grįžtamąjį ryšį“ išvengiama to, kad į pirmąjį planą iškiltų „kaltės klausimas“ ir
mokinių grįžtamasis ryšys dėl to netektų savo privalumų.
Jeigu „abipusis grįžtamasis ryšys“ lygiagrečiai ir nuodugniai diegiamas visose
klasėse, jis gali būti naudingas visiems jo dalyviams, o tuo pačiu ir mokyklai
apskritai.

Trumpos grįžtamojo ryšio formos
Jeigu mokytojas nusprendžia, jog norėtų gauti iš mokinių grįžtamąjį ryšį, jis gali
pradėti nuo trumpų mokinių atsiliepimų apie pamoką. Tokioms trumpoms grįžtamojo
ryšio formoms paprastai pakanka ir 5 - 10 minučių.
Trumpi atsiliepimai apie pamoką

 pateikiami pamokos arba pamokų ciklo pradžioje, eigoje arba pabaigoje,
 greitai ir aiškiai pateikia atsakymus į iš anksto sutartus klausimus,
 suteikia galimybę, siekiant pamokos optimizavimo, sužinoti spontanišką mokinių
nuomonę,

1

Kempfert/Rolff (2005): Qualität und Evaluation (liet. Kokybė ir vertinimas). Beltz: Weinheim, 147 psl.

Mokinių grįžtamasis ryšys – aštuoniais žingsniais

11 puslapis

 pagrindinį dėmesį sutelkia į tikrąją pamokos paskirtį, t.y. į mokymosi naudą ir į
mokymosi procese teikiamą paramą.

Trumpas grįžtamojo ryšio formas galima parsisiųsdinti iš IQES online vertinimo
centro:
www.iqesonline.lt -> vertinimo centras
Jas rasite rubrikoje «Grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentai, skirti mokytojams ».

Grįžtamasis ryšys apie pamokas, naudojant
klausimynus
Grįžtamajam ryšiui, kuriame naudojami klausimynai, reikia daugiau laiko. Tačiau
klausimynai turi privalumą: jų dėka galima gauti diferencijuotą savo pamokos ir
mokinių mokymosi vaizdą. Pasitelkdami į pagalbą praktikoje išbandytus ir mokslinių
tyrimų išvadomis paremtus instrumentus (kaip antai IQES online pateiktus
klausimynus), galite būti tikri, jog gausite turiningus atsiliepimus apie tokius
veiksnius, kurie yra svarbūs gerai ir tikslingai pamokai.
Grįžtamasis ryšys apie pamokas, naudojant klausimynus,
 taikomas reguliariai (pvz. 1 – 2 kartus metuose),
 pateikia esminės informacijos apie svarbius pamokos ir mokymosi kokybės
požymius,

 suteikia galimybę gauti anoniminius visų mokinių atsiliepimus (o ne tik tų, kurie


ryžtasi pateikti žodinę grįžtamąją informaciją),
pagrindinį dėmesį apklausoje sutelkia į tikrąją pamokos paskirtį, t.y. į mokymosi
naudą ir į mokymosi procese teikiamą paramą.

Įvairius standartizuotus klausimynus apie pamokas galima parsisiųsdinti iš IQES
online vertinimo centro Excel bylos formatu drauge su automatiniu duomenų
apdorojimu
www.iqesonline.lt -> vertinimo centras
Juos rasite rubrikoje « Grįžtamojo ryšio ir refleksijos instrumentai, skirti
mokytojams», temoje «Pamoka ir mokymasis».

Tipiški 4-ojo žingsnio klausimai
 Kokius metodus ir instrumentus pasirinkti?
 Ar pasirinktas instrumentas tinka siekiamam tikslui ir dera su mokinių
pasirengimu teikti grįžtamąjį ryšį?

 Ar laiko sąnaudos, kurios yra reikalingos grįžtamojo ryšio vykdymui ir tolesniam



duomenų apdorojimui, yra adekvačios?
Kur rasti aiškių ir turiningų instrumentų, kuriuos galėčiau taikyti, neeikvodamas
pernelyg daug laiko duomenų apdorojimui?
Ar norėčiau pats susikurti instrumentą, ar pritaikyti esamą, papildydamas jį
savais klausimais?
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Apdoroti ir interpretuoti duomenis
individualiai
Ko tuo siekiama?
Gavus grįžtamąjį ryšį, reikia taip apdoroti duomenis, kad gautus rezultatus būtų
galima visų pirma interpretuoti individualiai, o po to aptarti juos drauge su mokiniais
(6-as žingsnis) bei, reikalui esant, su kolegomis (7-as žingsnis).
Kuomet grįžtamajam ryšiui naudojami klausimynai, gautus duomenis geriausia
suvesti į Excel programa parengtą duomenų apdorojimo lentelę, kuri aiškiai pateikia
duomenų vidurkius ir atsakymų pasiskirstymą. Tokias duomenų apdorojimo lenteles
galima rasti IQES online vertinimo centre. Jų dėka galima sukurti grafinį "klasės
profilį", kuriame visa svarbi informacija yra kaip ant delno ir kuris labai palengvina
individualų ir bendrą duomenų interpretavimą.

Tipiški 5-ojo žingsnio klausimai









Kokiu būdu apdoroti grįžtamojo ryšio rezultatus, neeikvojant tam daug laiko?
Kokiu būdu aiškiai pateikti rezultatus?
Ką gauti rezultatai reiškia man asmeniškai?
Kurie rezultatai patvirtina mano spėjimus, o kurie jiems prieštarauja?
Kurie rezultatai mane nustebino?
Kur ir kodėl pasireiškė neatitikimai/prieštaravimai?
Apie ką gauti rezultatai nepateikė jokios informacijos?
Kuriose srityse akivaizdžiai būtina kažką daryti?

Mokinių grįžtamasis ryšys – aštuoniais žingsniais

13 puslapis

6

Interpretuoti duomenis drauge su
mokiniais
Ko tuo siekiama?
Apdorojus ir interpretavus duomenis individualiai, juos būtina aptarti drauge su
mokiniais. Šis žingsnis yra dėl to ypatingai svarbus, kadangi duomenis geriausiai
sekasi interpretuoti tuomet, kai į grįžtamojo ryšio rezultatus pažvelgiama ir jie
išsiaiškinami iš skirtingų perspektyvų. Atvirai pristačius mokiniams grįžtamojo ryšio
rezultatus ir įtraukus juos į diskusiją apie tai, kokias išvadas reikėtų iš jų padaryti,
mokiniai supranta, jog į juos yra žiūrima rimtai. Tai skatina juos ir vėliau noriai teikti
grįžtamąjį ryšį bei dalyvauti vertinimuose. Pavyzdžiui kiekvienam mokiniui galima
pateikti kopiją su apdorotais apklausos duomenimis (juose niekuomet neturi būti
atsiliepimų apie mokinius ir kolegas, kaip apie asmenis.).
„Tai, ar grįžtamuoju ryšiu paremtas pamokos tobulinimas, pasiteisins ar patirs
nesėkmę, priklausys nuo pagrindinio jo elemento – grįžtamojo ryšio aptarimų
kokybės“ 2. Todėl šiems aptarimams patartina skirti pakankamai laiko ir gerai juos
struktūruoti:
 Atviras įžanginis etapas: Kas krenta man į akis? Surinkti temas.

 Išdėstyti temas pagal jų reikšmingumą, pasitelkiant į pagalbą klijuojamus taškus
Tema

Taškai

Reikšmingumo
rangas

 Analizuoti atskiras temas grupėse: Pasinaudodamos orientaciniais klausimais
(žr. žemiau pateiktus klausimus) grupės nagrinėja tam tikrus temos aspektus.

 Vaizdinėmis priemonėmis skatinti mokinius laikytis grįžtamojo ryšio taisyklių.
 Paraginti mokinius raštu fiksuoti rezultatus ir juos pristatyti.

Tipiški 6-ojo žingsnio klausimai
Mokiniai interpretuoja duomenis, remdamiesi orientaciniais klausimais:
 Kas krenta jums į akis?
 Kokius rezultatus pasirinktumėte, jeigu jums reikėtų juos pristatyti kam nors iš
šalies?

 Kuris rezultatas jus daugiausia stebina?
 Kuris rezultatas ypatingai naudingas tolesniam darbui?
 Kuris rezultatas yra (ypatingai) kritiškas?

2

Bastian (2007): Einführung in die Unterrichtsentwicklung (liet. Įvadas į pamokos tobulinimą).174 psl.
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Labai svarbu, kad mokytojas nuolatos pabrėžtų, jog mokiniai turėtų plėsti teigiamą
patirtį ir nesusikoncentruotų vien tik į deficitus.
Iš pateiktų klausimų išsirutulioja diskusija, kurios pabaigoje drauge padaromos
išvados.







Kuriose srityse mūsų darbas klasėje sulaukė patvirtinimo?
Kur reikia pokyčių?
Koks artimiausias pokytis būtų pats svarbiausias?
Kaip galima būtų šį pokytį įgyvendinti?
Kuo aš pats galiu prisidėti prie pokyčių?
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Interpretuoti duomenis drauge su
kolegomis
Ko tuo siekiama?
Grįžtamojo ryšio duomenų interpretavimas drauge su kitais mokytojais padeda
savąjį požiūrį praplėsti daug patirties šioje praktinės veiklos srityje turinčių kolegų
perspektyvomis. Kolegos, kaip „kritiški draugai“, gali patvirtinti mokinių pasisakymus
arba atkreipti Jūsų dėmesį į jų sąlygiškumą, jie gali geranoriškai išsakyti abejones,
padrąsinti ir palaikyti Jus arba, užduodami klausimus, padėti Jums rasti savo
pamokos optimizavimo galimybes.

Eiga ir tipiški 7-ojo žingsnio klausimai
Kuomet duomenys (pvz. mokinių grįžtamojo ryšio rezultatai) yra interpretuojami
kokybės vadybos sistemos darbo grupėje arba kolegų komandoje, patartina laikytis
šios eigos:
 Mokytojas įvardina 3 - 4 išsiskiriančius apklausos rezultatus, kurie jam atrodo
ypatingai svarbūs.
 Interpretavimas: Kaip galima paaiškinti šiuos išsiskiriančius rezultatus
žvelgiant į juos iš to mokytojo ir mokinių pozicijos, kuriuos jie tiesiogiai liečia?

 Grįžtamasis kritiškų draugų ryšys apie pateiktus aiškinimus:

Ar egzistuoja kitos interpretavimo galimybės, į kurias galbūt reikėtų pasigilinti
nuodugniau?
 Ar pateiktuose aiškinimuose nepastebima tendencija suabsoliutinti mokinių
požiūrį arba skubotai jį atmesti?
Drauge parengiami tik sprendimų apmatai ir numatomos veiklos perspektyvos.
Mokytojas padaro individualias išvadas. Jeigu iš grįžtamojo ryšio / vertinimo
nebus daroma jokių asmeninių išvadų, neverta jam gaišti laiko.
Metavertinimas: visas duomenų vertinimo procesas užbaigiamas metapokalbiu.
Tai yra pokalbis apie rezultatų aptarimą, pateikiantis atsakymus į šiuos
klausimus:
 Ką rezultatų aptarimas davė jo dalyviams?
 Kaip buvo laikomasi grįžtamojo ryšio taisyklių?
 Kas buvo naudinga aptarimui? Kas jam trukdė?
 Kas pasiteisino?
 Ką kitą kartą reikėtų pakeisti?
Aptariama, kokia forma grįžtamoji informacija bus pateikta klasei:
Mokiniai turi teisę būti informuoti apie jų grįžtamojo ryšio aptarimą ir galimas jo
išdavas.
Suplanuoti išdavas ir kontroliuoti jų įgyvendinimą: reikia bent jau nedideliais
pokyčiai parodyti, kad mokinių atsiliepimai turi poveikį, kitaip mokiniai praras
motyvaciją kitą kartą vėl teikti rimtą grįžtamąją informaciją.
Kokybės vadybos sistemos darbo grupėje vykęs procesas, jų pateiktas
duomenų interpretavimas ir atsiliepimai turi būti fiksuojami raštu.










Mokinių grįžtamasis ryšys – aštuoniais žingsniais

16 puslapis

8

Sau pačiam ir kitiems pateikti ataskaitą
Ko tuo siekiama?
Profesionalus požiūris į savo pedagoginį darbą be kita ko reiškia ir būtinybę
atsiskaityti už jo poveikį bei kokybę. Grįžtamasis ryšys suteikia informaciją,
leidžiančią įvertinti pasiektų rezultatų ir darbo procesų kokybę. Vertinimas ir
grįžtamasis ryšys įgalina pateikti sau pačiam ir kitiems ataskaitą apie savo darbo
rezultatus ir pasitikrinti, ar buvo pasiekti tikslai ir ar buvo atitikta vidiniams arba
išoriniams kokybės standartams.
Priklausomai nuo mokyklos pasirinktos kokybės koncepcijos, galimi ir praktikoje
pasiteisino įvairūs ataskaitų teikimo būdai. Tam tikriems ataskaitų variantams yra
parengti privalomi nurodymai, tačiau mokytojas gali ir pats pasirinkti, ar savo
ataskaitą apie grįžtamojo ryšio vykdymą jis, laikydamasis pedagogų kolektyvo
patvirtintų standartų, pateiks tiesiogiai atsakingam mokyklos vadovybės nariui, ar
aptars ją kokybės vadybos sistemos darbo grupėje, o šioji savo ruožtu tiktai
informuos vadovybę apie tai, jog buvo įvykdytas mokinių grįžtamasis ryšys (žr.
Strittmatter 1999).

 Ataskaitos pateikimas mokyklos vadovybei



Mokytojas informuoja atsakingą mokyklos vadovybės narį apie tirtus klausimus ir
temas, taikytus tyrimo metodus ir savo išvadas. Ataskaita apie gauto grįžtamojo
ryšio turinį neteikiama.
Ataskaitos pateikimas kokybės vadybos sistemos darbo grupei
Grįžtamojo ryšio rezultatai dokumentuojami ir aptariami su kolegomis (kokybės
vadybos sistemos darbo grupėje arba mokytojų komandoje). Kokybės vadybos
sistemos darbo grupės privalo laikytis konfidencialumo principo, todėl jos yra
įpareigotos informuoti tik apie tai, jog buvo įvykdytas mokinių grįžtamasis ryšys.
(pateikia anoniminį pranešimą apie nagrinėtas temas ir pasirinktas formas).

Labai svarbu aiškiai atskirti abu lygmenis, t.y. „grįžtamąjį ryšį“ ir „kvalifikuotą
vertinimą“. Grįžtamojo ryšio duomenų ir aptarimo rezultatų jokiu būdu nevalia
naudoti kvalifikaciniuose (mokyklos vadovybės) pokalbiuose su darbuotojais 3.
Kadangi realus pamokų kokybės gerinimas siejamas būtent su bendradarbiavimu
kokybės vadybos sistemos darbo grupėse (arba mokytojų komandose), reikėtų
siekti, kad ataskaitų teikimas vadovybei arba kokybės vadybos sistemos darbo
grupei ilgainiui taptų įprastu dalyku. Siekiant supažindinti mokytojus su
bendradarbiavimo minėtose darbo grupėse metodika, reikėtų organizuoti
atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus.
Derėtų dar kartą pabrėžti, jog nepaisant to, kam mokytojas teikia ataskaitą –
mokyklos vadovybei ar kokybės vadybos sistemos darbo grupei – už iš grįžtamojo
ryšio padarytas išvadas yra atsakingas tik jis pats.
3

Kvalifikacinis pokalbis su darbuotojais – tai kartą metuose Šveicarijos mokyklose vykstantis mokyklos
vadovybės pokalbis su darbuotojais, kurio tikslas – reflektuoti darbinę patirtį ir esamą darbinę
situaciją, mokytojų ir mokyklos vadovybės bendradarbiavimą, įvertinti esamus išteklius, išsiaiškinti
kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir numatyti tolesnes veiklos perspektyvas. Vertėjos pastaba, parengta
pagal: www.schule.sg.ch
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