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ŠABLONŲ PAVYZDŽIAI AUKLĖJAMOSIOS – UGDOMOSIOS VEIKLOS 
PALENGVINIMUI. 

Darbas su auklėtiniais.
Auklėjamasis – tiriamasis darbas su auklėtiniais. 

 
Tokio darbo specifika bus naudinga auklėtojui sekančiomis funkcijomis: 

• Pažins savo auklėtinį, jo šeimą, jo aplinką;
• Kaups informaciją apie ugdytinį, jo pasiekimus; 
• Planuos, koreguos ugdymo procesą;
• Ugdys teigiamai motyvuotą, kūrybingą, atsakingą, savimi pasitikinčią asmenybę;
• Formuos teigiamą „klasės klimatą“; 
• Pratins auklėtinį vertinti save, skatins saviugdą;
• Numatys prevenciją konfliktinėse situacijose. 
 

Siūlomi pavyzdžiai – šablonai (žinoma, Jūs galite juos papildyti savo sugalvotais teiginiais -
klausimais): 

AŠ APIE SAVE 
Pažymėkite pasirinktą atsakymą pliusu arba kryželiu. 

 
TEIGINIAI VISADA DAŽNAI RETAI 

1.   Aš džiaugiuosi savo pasiekimais  
2.   Dažnai šypsausi  
2. Man įdomu, kas vyksta aplinkui    
3. Moku fantazuoti, kurti    
4. Turiu savo nuomonę
5. Laikausi duoto žodžio    
6. Moku dirbti savarankiškai    
7. Mokausi iš savo klaidų
8. Esu draugiškas su suaugusiais    
9. Esu draugiškas su vaikais    
10. Pergyvenu, kai man nesiseka    
11. Vėluoju į pamokas    
12. Skaitau knygas    
13. Piešiu    
14. Meistrauju, lipdau    
15. Muzikuoju    
16. Manau, kad esu toks vienintelis ir nepaprastas 

planetoje 
 

17. Tėvai džiaugiasi mano pastangomis    
18. Mokytojai džiaugiasi mano pasiekimais    
19. Labai skubu namo iš mokyklos    
20. Namuose bendrauju daugiausiai su mama    
21. Namuose bendrauju daugiausiai su tėčiu    
22. Namuose bendrauju daugiausiai su seserimis ir 

broliais 
 

23. Tėvams patikiu visas paslaptis    
24. Kai darbas (mokykloje arba namuose) man 

pasidaro per sunkus, metu jį ir pasirenku kitą
25. Namuose turiu pareigų
26. Mėgstu daug klausinėti    
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AŠ KLASĖS APLINKOJE 
Pažymėkite pasirinktą atsakymą pliusu arba kryželiu. 

 
TEIGINIAI: DAŽNAI KAI KADA RETAI 

Aš stengiuosi gerai viską atlikti 
(daryti) klasėje 

 

Darbas klasėje mane erzina    
Per pamokas man yra nuobodu    
Jei pasistengiu, pats atlieku visus 
darbus klasėje 

 

Nerimauju dėl savo darbo klasėje    
Klasėje dirbame grupėmis    
Klasėje jaučiuosi nelaimingas    
Klasėje man per sunku mokytis    
Klasėje esu saugus    
Klasėje vaikai mane vadina 
nemaloniais žodžiais 

 

Klasėje vaikai mane pagiria    
Klasėje neteisingai mane apkaltina    
Klasėje atsitinka įdomių dalykų
Aš pagalvoju, jog sutikčiau pakeisti 
savo esamą klasę į kitą

AŠ APIE KLASĖS DRAUGUS 
 

KLAUSIMAI ATSAKYMAI 
1. Jei klasėje nebūtų mokytojo, pas ką eitum 
prašyti pagalbos? 

 

2. Su kuo labiausiai norėtum praleisti 
laisvalaikį?
3. Kas sugalvoja klasėje įdomiausius 

dalykus? 
 

4. Kas, tavo nuomone, klasėje žinotų
teisingą atsakymą?

5. Į kurį klasės draugą labiausiai norėtum 
būti panašus? 

 

6. Kas klasėje yra jautriausias?  
7. Kas klasėje yra imliausias?  
8. Kas klasėje yra linksmiausias?  
9. kas klasėje yra dažniausiai liūdnas ir 

vienišas? 
 

10. Ką norėtum turėti savo komandoje?  
11. Kas geriausiai organizuotų vakaronę,

šventę ar kitą renginį?
12. Su kuo norėtum sėdėti viename suole?  
13. Kas dažniausiai ištiesia tau pagalbos 

ranką?
14. Kuo labiausiai pasitiki klasėje?  
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ANKETA TĖVELIAMS 

ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS  
ARBA UŽBAIKITE TEIGINIUS: 

ATSAKYMAI 

1. Koks vaiko požiūris į mokyklą?

2. Kuo domisi vaikas?  
 

3. Kuo ypač domisi Jūsų vaikas?  
 

4. Jūsų vaikui nepatinka....  
 

5. Į ką atkreipti dėmesį auklėtojui ar kitiems 
dalykų mokytojams? 

 

6. Ar Jūsų vaikas ko nors bijo?  
 

7. Kai Jūsų vaikas nusimena, susijaudina....  
 

8. Kaip mėgsta poilsiauti Jūsų vaikas?  
 

9. Kuo užsiima, kai būna vienas?  
 

10. Kokias pareigas vaikas turi namuose?  
 

11. Galvodami apie savo vaiką, Jūs
džiaugiatės... 

 

12. Bendraudamas su bendraamžiais, jis...  
 

13. bendraudamas su suaugusiais, jis...  
 

14. Jūsų vaiko būdingi charakterio bruožai...  
 

15. Ką vaikas kolekcionuoja?  
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TĖVŲ NUOMONĖ APIE VERTINIMĄ
Pažymėkite nuspalvindami rutuliuką ties teisingu, Jūsų manymu, atsakymu 

 
1. Ar Jūs domitės vaiko mokykliniu 

gyvenimu? 
o Taip 
o Ne 

2. Ar Jums pakanka informacijos 
apie problemas, iškylančias 
klasėje, mokykloje? 

o Taip 
o Ne 

3. Ar Jūsų vaikas jaučia 
atsakomybę už klasę, mokyklą?

o Jaučia 
o Kai kada 
o Nejaučia 

4. Ar tinkamai mokytojai naudoja 
skatinimus ir bausmes? 

o Tinkamai 
o Kai kada tinkamai 
o Netinkamai 

5. Už ką skatinamas vaikas 
mokykloje? 

o Už pastangas 
o Už mokymąsi 
o Už bendravimą
o Už smalsumą
o Už elgesį
o Už iniciatyvumą
o Už.................................................. (ką?) 

6. Ar Jūsų vaikui pakanka 
individualaus mokytojo/os 
dėmesio? 

o Pakanka 
o Retai pakanka 
o Nepakanka 

7. Kokiais būdais sužinote apie 
savo vaiko pasiekimus? 

o Iš kontrolinių darbų
o Iš rašinėlių
o Iš testų
o Iš anketų
o Iš individualių pokalbių su mokytojais 
o Iš darbų aplanko 
o Iš pokalbių su vaiku 
o Iš pasiekimų/pažymių knygelės
o Iš mokytojo/os pagyrimų, padėkos ar 

pastabų
o Iš kaimynų
o Iš........................................................(ko?)

8. Ar efektyvi vertinimo sistema 
Jūsų vaiko klasėje? 

o Taip 
o Ne visada 
o Ne 

9. Ar skatinate namuose vaiką
atlikti tokias užduotis, kurios 
reikalautų kritiško savęs
įvertinimo/vertinimo? 

o Taip 
o Kartais 
o Ne, nes nematau prasmės – juk vertina 

atliktą darbą tėvai ar kiti žmonės
o Nebandėme 
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TĖVAI APIE SAVO VAIKĄ
Pažymėkite pliusu arba kryželiu tinkamą atsakymo variantą

Teiginiai Visada  Kartais  Retai  
1. Aš visuomet išklausau vaiko nuomonę arba 

pasakojimą
2. Aš padedu vaikui ruošti pamokas    
3. Aš praleidžiu laisvalaikį su vaiku    
4. Aš atsakau į visus vaiko klausimus kantriai ir 

sąžiningai 
 

5. Aš padedu vaikui pagerinti jo darbo rezultatą
6. Aš nesakau vaikui, kad jis blogesnis už kitus, aš 

jo nelyginu su kitais 
 

7. Vaiko nebaudžiame pažeminimu    
8. Aš kiekvieną dieną randu laiko pabūti su vaiku    
9. Leidžiu vaikui dalyvauti planuojant šeimos 

reikalus, keliones. 
 

10. Raginu vaiką kurti scenarijus, užduotis, istorijas 
ar pan. 

 

11. Vaikas skiria pakankamai laiko pamokų
ruošimui 

 

12. Užmiršta paruošti pamokas    
13. Vaikas namuose turi savo pareigas ir jas atlieka     
14. Mūsų vaikas mėgsta būti lyderiu    
15. Mokykloje ar namuose dažnai nesivaldo    
16. Ką nors pametęs kaltina kitus    
17. Yra geros nuotaikos    
18. Stengiasi būti panašus į savo draugus    
19. Mėgsta būti vienas    
20. Mėgsta dalyvauti aktyviame klasės gyvenime    
21. Mėgsta dalyvauti sportinėse varžybose    
22. Mėgsta dalyvauti intelektualinėse (viktorinose, 

olimpiadose) varžybose 
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Psichologiniai TESTAI vyresnių klasių mokiniams 
Klasės auklėtojas gali panaudoti sekančius testus valandėlių, diskusijų ar kt. renginių metu. 

 
AUKLĖTOJO ATMINTINĖ

Bendravimo psichologija http://www.pazintys.biz/ar-lengva-uzmegzti-santykius.html

http://www.pazintys.biz/ar-sutari-su-savimi.html

http://www.pazintys.biz/ar-esi-jautrus.html

http://www.nelysk.lt/testai/index.php?id=16

• Asmenybės polinkio į
konfliktišką elgesį
tyrimas,  

• savo galimybių ir 
gebėjimų vadovauti 
tyrimas, 

• Jūsų konfliktiškumo ir 
taktiškumo lygio 
nustatymas,  

• pasitikėjimo savimi lygio 
nustatymas,  

• ar lengvai pasiduodate 
įtaigai, 

• temperamento ir 
tolerantiškumo  
nustatymas 

• ir kt. 

http://www.karjeroscentras.lt/lt.php/ieskantiems_darbo/testai/86

Profesinio kryptingumo 
testai: 

http://www.darborinka.lt/neigaliesiems/?pid=601
http://www.cvonline.lt/new_test/index.php
http://www.darborinka.lt/?pid=323

Savianalizė http://www.moku.lt/darbai/moku.lt_hipnoze_ir_savianalize
Asmenybės tyrimo įvairūs
testai 

http://remis.sig.lt/testai.php?op=modload&name=Testai&file=inde
x&group=5

Charakterio tyrimo testai  http://remis.sig.lt/testai.php?op=modload&name=Testai&file=inde
x&group=6

Sveikatos testai http://remis.sig.lt/testai.php?op=modload&name=Testai&file=inde
x&group=10


