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Tikslas: 
 

Išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina save, ar pasitiki savimi, ar žino 
savo gabumus, kokias emocijas išgyvena ir pan. 



Buvo apklausti 8, Ig, IIg, IIIg klasių mokiniai.  

Surinktos  49 anketos: 

8 klasės – 13 anketų 

Ig klasės – 13 anketų 

IIg klasės – 7 anketos 

IIIg klasės – 16 anketų 



1. Man kartais 
atrodo, kad aš: 



1.1 ...esu patenkintas savimi 



1.2...kartais manau, kad esu niekam 
tikęs 



1.3...man atrodo, kad turiu nemažai gerų 
savybių  



1.4...darbus atlieku taip gerai, kaip ir 
dauguma kitų 



1.5...jaučiu, kad neturiu kuo didžiuotis 



1.6...kartais jaučiuosi nereikalingas 



1.7...jaučiu, kad esu vertingas žmogus 



1.8...norėčiau daugiau pasitikėti savimi 



1.9...apskritai, esu linkęs jaustis nevykėliu 



1.10...save vertinu teigiamai 



Išvardink savo gabumus 
8 klasė 

1.Moku gerai elgtis su kompiuteriu, moku piešti; 

2.Dainuoti, groti gitara, piešti, fotografuoti; 

3.Sugebu kartais rizikuoti, galiu aukotis ir sugebu 
užstoti klasę; 

4.Ištverminga, gerai žaidžiu futbolą; 

5.Neturiu jokių gabumų ( 2 mokiniai ) 

6.Esu geras PSU žaidėjas; 

7.Tikslo siekiantis, stengiantis pasiekti geriausio; 
 

 



Išvardink savo gabumus 
Ig klasė 

1. Fotografuoti, būti gera pašnekove; 

2. Nežinau; 

3. Dainuoti, vesti renginius; 

4. Normaliai dainuoju, neblogai gaminu; 

5. Daryti įvairius rankdarbius, vesti renginius; 

6. Juokauti, mąstyti, quick maths; 

7. Dainuoti; 

8. Mokinuos pakankamai gerai, galiu dainuoti; 

9. Darbštus, gabus; 

10.Sportas, muzika, dainavimas, šokiai, soc.bendravimas. 

 

 



Išvardink savo gabumus 
IIg klasė 

1. Groti gitara, moku bendrauti ir greitai susiorientuoti; 

2. Dainavimas, tapyba, originalumas 

3. Aš manau, kad neturiu jokių gabumų ir negaliu nieko sakyti. 



Išvardink savo gabumus 
IIIg klasė 

1. Informatika 

2. Moku groti fleita, piešiu, tapau, galiu kalbėti prieš auditoriją, mėgstu 
fotografuoti bei daryti makiažą merginoms; 

3. Moku tvarkyti visokius mechanizmus; 

4. Mano gabumai neegzistuoja, nebent sugebu viską sugadinti; 

5. Moku vairuoti ūkio techniką, turiu inžinerinių gabumų; 

6. Gražiai moku fotografuoti gamtos vaizdus, randu man reikiamos 
informacijos; 

7. Mandagumas, nuoširdumas, sportiškumas; 
 



Išvardink savo gabumus 
IIIg klasė 

8. Krepšinis 

9. Greitai randu sprendimus reikiamai situacijai, pakankamai neblogai 
sugebu įsisavinti naują pamokos medžiagą; 

10. Esu gana kūrybingas, turiu daug krepšinio žinių, esu pakankamai 
išlavinęs anglų kalbą; 

11. Manau, kad moku dirbti su kompiuteriu, pažįstu jį iš vidaus; 

12. Moku pagaminti pietus, desertą, piešti, moku išlikti rami, esu 
mandagi; 

13. Galbūt kažkiek  daugiau suprantu apie techniką; 

14. Galiu žaisti krepšinį, esu pajėgus sunkiems darbams. 
 



3. Ar pasitiki savimi ir savo jėgomis 
imdamasis naujų užduočių ar darbų? 



4. Dėl kokių priežasčių savimi pasitiki 
kontrolinių darbų metu? 



5. Kaip jautiesi, kai kas nors nepasiseka? 



6. Ar tau svarbi aplinkinių nuomonė? 



7. Kas mažina pasitikėjimą savimi? 



8. Ar pavydi kitiems? 



9. Ar esi linkęs rizikuoti? 



10. Ar piktiniesi, kad draugams sekasi 
geriau nei tau? 



11. Ar tavo poelgiai ar sprendimai dažnai 
priklauso nuo to, ko nori kiti? 



12. Kaip elgiesi, kai aplinkiniai tave 
sukritikuoja? 



13. Ar moki valdyti emocijas? 



14. Kuri neigiama emocija Tau atrodo 
stipriausia? 



15. Jausdamas neigiamas emocijas, ar 
visada supranti kokią konkrečią emociją 

jauti? 



16. Kaip dažnai prarandi nuotaiką dėl kokio tai 
nemalonaus įvykio? 



17. Ar dažnai esi nervingas? 



18. Ar dažnai pavyksta išvengti ginčų, 
konfliktinių situacijų? 



19. Ar dažnai sugebi kontroliuoti savo 
veiksmus, elgesį? 



20. Ar sugebi kontroliuoti savo pyktį? 



21. Kaip dažnai tu susierzini, kai veiksmai 
vyksta ne taip, kaip tu nori? 



22. Kaip dažnai supranti, kad 
nesusidorosi su užduotimi? 



IŠVADOS: 
1. Gerai sutaria su mokytojais, žino, kad bet kada gali sulaukti iš 

jų pagalbos. 

2. Mokinių pasitikėjimą savimi mažina ankstesnės nesėkmės, 
patirties stoka, aplinkinių įtaka, savęs nuvertinimas. 

3. Priimant sprendimus, mokiniai remiasi savo nuomone. 

4. Iš neigiamų emocijų vyrauja pyktis, baimė. 

5. Mokiniai sugeba kontroliuoti savo veiksmus, elgesį.  

 



REKOMENDACIJOS: 
1. Klasių vadovams išsiaiškinti kuo mokiniai didžiuojasi ir kodėl 

trūksta pasitikėjimo savimi. 

2. Klasių vadovams siūlome pastudijuoti šias skaidres ir klasės 
valandėlių metu pakalbėti apie mokinių savivertę.  

3. Tėvų susirinkimo metu supažindinti tėvus su anketos 
„Asmenybės branda“ rezultatais.  



 
 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


