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1. Rezultatai 

1.1 Asmenybės branda 

1.1.1 Asmenybės tapsmas ( savivoka, savivertė) 
 

 

Parengė: 

Kulių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 

2017/2018m.m. 

 

 

 



Tikslas: 
Išsiaiškinti, kaip tėvai vertina savo vaikus, jų  gabumus, 
pasitikėjimą savimi, savivertę. 



Buvo apklausti 8, Ig, IIg, IIIg klasių mokinių tėvai.  

Surinktos  37 tėvų užpildytos anketos: 

8 klasės – 9 anketos 

Ig klasės – 11 anketų 

IIg klasės  - 6 anketos 

IIIg klasės – 11 anketų 



 
1. Man kartais atrodo, 

kad mano vaikas: 



1.1...dažnai pasielgia priešingai, nei norėjo 
pasielgti 



1.2...iš pradžių padaro, po to tik 
pagalvoja 



1.3...yra uždaras ir mažai bendrauja 



1.4...yra labai jautrus 



1.5...yra niekieno nesuprastas 



1.6...kartais jaučiasi nereikalingas 



1.7...jaučia, kad yra vertingas žmogus 



1.8...nori daugiau pasitikėti savimi 



1.9...apskritai, yra linkęs jaustis 
nevykėliu 



1.10...save vertina teigiamai 



2. Išvardinkite savo vaiko gabumus 
8 klasė 

1. Atvira, nemėgsta melo, pagarbiai elgiasi, nuoširdi, darbšti; 

2. Nuoširdi, darbšti, supratinga; 

3. Geba piešti, dainuoti, mokytis 

4. Darbšti, tvarkinga, draugiška, nuoširdi, supratinga; 

5. Geras, moka bendrauti, padeda namuose; 

6. Dainavimas, sukimas lanku, šokimas; 

7. Namuose darbštus, tvarkingas. 



2. Išvardinkite savo vaiko gabumus 
Ig klasė 

1. Pasitiki savimi 

2. Gerai mokosi, gražiai dainuoja, piešia 

3. Gražiai piešia, dainuoja, moka būti atsakinga 

4. Darbšti, gražiai dainuoja, turi gerą, jautrią širdį, gerai mokosi, 
tvarkinga, graži 

5. Renginių vedimas, rankdarbių darymas 

6. Darbštus, vaidyba, dainavimas 
 



2. Išvardinkite savo vaiko gabumus 
IIg klasė 

1. Gražiai piešia, dainuoja 

2. Groja fortepijonu 

3. Moka užjausti, išklausyti kitą 

4. Domisi IT, istorija, kultūra, sveiko gyvenimo būdu 



2. Išvardinkite savo vaiko gabumus 
IIIg klasė 

1. Sportiška; prisilaiko, ką valgo; greitai atlieka užduotis; darbšti; 

2. Domisi fotografija 

3. Kompiuterinės technologijos 

4. Dailė, grafika; 

5. Muzikavimas, piešimas, komunikabilumas 

  

 



3. Ar jūsų vaikas pasitiki savimi ir savo 
jėgomis imdamasis naujų užduočių ar 

darbų? 



4. Dėl kokių priežasčių Jūsų vaikas savimi 
pasitiki kontrolinių darbų metu? 



5. Kaip vaikas jaučiasi, kai kas nors 
nepasiseka? 



6. Ar vaikui svarbi aplinkinių nuomonė? 



7. Kas mažina Jūsų vaiko pasitikėjimą 
savimi? 



8. Ar Jūsų vaikas pavydi kitiems? 



9. Ar yra linkęs rizikuoti? 



10. Ar piktinasi, kad draugams sekasi 
geriau nei jam? 



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



12. Kaip vaikas elgiasi, kai aplinkiniai jį 
sukritikuoja? 



13. Ar moka valdyti savo emocijas? 



14. Kuri emocija jam atrodo stipriausia? 



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

jaučia? 



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



17. Ar dažnai yra nervingas? 



18. Ar dažnai pavyksta išvengti ginčų, 
konfliktinių situacijų? 



19. Ar dažnai sugeba kontroliuoti savo 
veiksmus, elgesį? 



20. Ar sugeba kontroliuoti savo pyktį? 



21. Kaip dažnai jis susierzina, kai 
veiksmai vyksta ne taip, kaip jis nori?  



22. Kaip dažnai supranta, kad nesusidoros su 
užduotimi? 


