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Elektroninis portfelis 

Pasirinktu skaitmeniniu 
būdu sudarytas 

mokinio pasiekimus 
iliustruojančių darbų 

rinkinys. 

Surinkta ir pateikta 
medžiaga įrodo, ką 

mokinys moka ir geba, 
kaip auga ir tobulėja. 



E. portfelis gali būti  

Pagrindinis vertinimo ir 
vertinimo rezultatų 

(įvertinimų) kaupimo įrankis 

Pagalbinė, papildoma 
priemonė rinkti vertinimo 
informaciją apie mokinio 

pasiekimus ir daromą pažangą 



E. portfelis 

Raidos 

 Parodoma 
daroma pažanga 

  Kaupiamas visą 
numatytą laiką 

Parodomasis 

Geriausi darbai, 
atskleidžia  tik 

stipriąsias  puses 

Sudaromas  
veiklos 

pabaigoje 



E. portfelio tikslas 

Tikslas – 
pagerinti 
ugdymosi 
rezultatus 

Surenkami  realūs  mokinio  mokymosi  
rezultatų pavyzdžiai 

Leidžia  palyginti  mokinio  pasiekimus 

Matyti pažanga per  tam  
tikrą  laiką 

Padidėja mokinių  įsitraukimas 

Suinteresuotiems  ugdymo  proceso  
dalyviams  pateikia  aiškius įrodymus 



Kokiems mokinio pasiekimams turėtų 
įtakos šis e. portfelis?  

Kokie užduočių pavyzdžiai galėtų geriausiai 
suteikti reikiamų įrodymų?  

Kas naudosis e. portfeliu ir kaip? 



E. portfelio turinys 

Rašinių kopijos, klausimynai, 
anketos, kontroliniai darbai ar testai  

Piešiniai, savarankiški projektiniai 
darbai,  kompiuteriu atliktos 

užduotys 

Komentarai, pastabos, pasiūlymai 

Paties  mokinio įsivertinimai,  klasės  
draugų ir  kitų klasės  mokytojų  

įvertinimai 

Įvairių darbų 
skaitmeniniai 

variantai 



Mokinio vaidmuo 

Apmąsto 
gerai  

atlikto 
darbo  

kriterijus 



Būtina e. portfelio dalis 

Mokinio 
apmąstymai 

 Ką aš čia 
padariau?  

Ko siekiau? 
 

Kodėl 
įtrauktas šis 

darbas?  

Ko iš to 
pasimokiau, 
supratau?  

Kas buvo 
neaišku? 

Kaip  
patobulinti 
šitą  darbą?  



Mokytojo vaidmuo 

Planuoja e. 
portfelio 

panaudojimą 
ugdymo procese 

Su mokiniais 
aptaria vertinimo 

ir įsivertinimo 
kriterijus 

Padeda mokiniui 
kurti savo e. 

portfelį 



Literatūra 

• MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 
VERTINIMO APLANKAS. SUDARYMO 
METODIKA 

• http://tiny.lt/nu5gvfb 

 

http://tiny.lt/nu5gvfb


Patirtis kuriant e. portfelį su „Mahara“ 

Mokytojai 
ėmė kurti e.  

portfelius, 
registruoti 

mokinius 
aplinkoje. 

 

Pirmieji 
bandymai 

Sukurta 
vaizdo 

medžiaga, 
kaip pradėti 

dirbti su 
„Mahara“ 

Patirties 
perdavimas 

Mokytojai 
konsultantai 

vyko į 
mokymus 
Austrijoje 

Pažintis 



Grupės e. portfelio pavyzdys 





Vienos temos mokymosi e.portfelis 



 
„Mahara“ – tik vienas iš e. portfelio 

įrankių 

 

 

• E. portfelis – ateities mokyklos įrankis, kurį 
naudojant ugdymo procese mokinys tampa 
savarankiškesnis, atsakingesnis už savo 
mokymosi rezultatus. 


