
          Šią saviįvertinimo anketą pateikiame 1-2 klasės mokiniams, kai kada priešmokyklinukams. Jei vaikas 
dar nemoka rašyti, užpildome kartu. Pasižymime viršuje mokslo metus. Čia pateikiami  anketų pavyzdžiai, 
anketas pagal poreikį galima modifikuoti.   

         Atlikęs saviįvertinimą, mokinys pasirašo. Tuomet mokytojas parašo savo pastabas.  Siūloma 
supažindinti su įrašais tėvelius, dar kartą aptarti pasiekimus.  

KAS MAN SEKASI GERIAUSIAI 

 

Esu draugiškas /-a     

Laikausi susitarimų     

Netrukdau kitiems dirbti      

Moku pasakoti     

Moku išklausyti kitų pasakojimo    

Moku gražiai žaisti su kitais                              

Noriu išmokti skaityti     

Noriu išmokti rašyti     

 

Dar mėgstu: 

 

Nemėgstu: 

 

Mokytojos vertinimas: 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Mokinys      Tėveliai / globėjai  

_______________________________ 

Mokytoja  



         Šis saviįvertinimas skirtas 3-4 klasės mokiniams. Dažnai mokiniams sunku suformuluoti atsakymus, 
todėl pateikiame pavyzdžius.  

MOKYMOSI SIEKINIAI  

Atsakymų pavyzdžiai: 

Puikiai sekasi / Gerai sekasi / Turiu pasistengti / Man sunku, bet stengiuosi  

Gerai sekasi, bet galėčiau geriau / Nelabai sekasi, bet galėčiau geriau 

 

Moku papasakoti pagrindinius dalykus apie save   ______________________________________ 

Moku paruošti ir visiems pateikti nesudėtingą pristatymą   ________________________________ 

Moku pasakyti savo nuomonę   _____________________________________________________ 

Moku rašyti trumpus pasakojimus ___________________________________________________ 

Žinau pagrindines rašybos taisykles  _________________________________________________ 

Moku  perskaityti nesudėtingus tekstus _______________________________________________ 

Suprantu perskaitytus nesudėtingus tekstus ___________________________________________ 

Moku atsakyti į klausimus po tekstu __________________________________________________ 

Moku atpasakoti nesudėtingą tekstą  _________________________________________________ 

Per pamokas dirbu susikaupęs  _____________________________________________________ 

Netrukdau dirbti kitiems    __________________________________________________________ 

Perskaičiau lietuvišką knygą  / -as   TAIP       NE     

 

Mokytojos vertinimas: 

 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 

Mokinys    Tėveliai / globėjai 

_______________________________ 

Mokytoja 

 



       Šis saviįvertinimas skirtas 5-7 klasių mokiniams.  Čia skatinama rašyti savo atsakymus, bet jei mokiniui 
vis dar sunku, jis gali pasinaudoti  pateiktais pavyzdžiais.  Kokią pateiksime anketą, priklauso nuo kiekvieno 
mokinio pasiekimų lygio. Tą pačią anketą galime modifikuoti pagal asmeninį vaiko poreikį. Svarbu, kad 
siekiniai būtų realūs  bei motyvuojantys, kad mokinys metai iš metų stebėtų savo asmeninį tobulėjimą.   

MOKYMOSI SIEKINIAI 

Gali naudotis šiais atsakymų pavyzdžiais:  

Puikiai sekasi / Gerai sekasi / Turiu pasistengti / Man sunku, bet stengiuosi   

Galėčiau labiau pasistengti / Gerai sekasi, bet galėčiau geriau / Nelabai sekasi, bet galėčiau geriau 

 

Galiu bendradarbiauti su klasės draugais lietuvių kalba_____________________________________ 

Paruošęs pristatymą, galiu jį pateikti visai klasei __________________________________________ 

Moku kalbėtis įvairiomis temomis ______________________________________________________ 

Sugebu ieškoti informacijos lietuvių kalba (žodynai, enciklopedijos, google  ir pnš.) _______________ 

Skaitau  įvairius tekstus (grožinius, dalykinius, eilėraščius) __________________________________ 

Perskaičiau lietuviškų knygų  _________________  kita ____________________________________ 

Moku parašyti dalykinį tekstą _________________________________________________________ 

Moku parašyti pasakojimą  _________________________________________________________ 

Rašydamas moku sudaryti gramatiškai taisyklingus sakinius _________________________________ 

Rašydamas moku pritaikyti išmoktas gramatines taisykles  __________________________________ 

Sugebu pagrįsti savo nuomonę    ______________________________________________________ 

Dirbu susikaupęs    __________________________________________________________________ 

Aktyviai dalyvauju pamokose _________________________________________________________ 

Kokius gebėjimus norėčiau  patobulinti kitą pusmetį ________________________________________ 

Kokius gebėjimus man reikėtų  patobulinti kitą pusmetį _____________________________________ 

 

Mokytojos vertinimas: 

 

_______________________________  ____________________________________ 
Mokinys    Tėveliai / globėjai 
_______________________________ 
Mokytoja 
 



       Ši saviįvertinimo anketa skirta 7-9 klasės moksleiviams.  

 

MOKYMOSI PASIEKIMAI 

 Rekomenduojama rašyti savo atsakymus, bet galima remtis žemiau pateiktais pavyzdžiais:  

Puikiai sekasi / Gerai sekasi / Turiu dar tobulinti / Šį pusmetį tobulinsiu  

 

Sugebu dirbti grupėje / komandoje  _____________________________________________________ 

Sugebu dirbti poroje _________________________________________________________________ 

Sugebu pristatyti savo nuomonę ________________________________________________________ 

Sugebu dalyvauti  socialiniuose  tinkkluose  lietuvių kalba ____________________________________ 

Suprantu teksto visumą  ______________________________________________________________ 

Sugebu įvertinti įvairius tekstus _________________________________________________________ 

Sugebu pristatyti darbą žodžiu __________________________________________________________ 

Sugebu aprašyti darbą ________________________________________________________________ 

Sugebu pateikti įvairius tekstus tiek žodžiu, tiek raštu _______________________________________ 

Įvairių tekstų pagalba galiu diskutuoti apie kultūrų skirtumus _________________________________ 

Sugebu analizuoti grožinius tekstus ______________________________________________________ 

Skaitau įvairius kūrinius lietuvių kalba ____________________________________________________ 

Dalyvauju įvairiuose lietuviškuose renginiuose _____________________________________________ 

Kokius gebėjimus turėčiau patobulinti šį pusmetį ? (įvardink konkrečiai 2-3 dalykus)  
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Mokytojos vertinimas: 

 

 

_______________________________  ____________________________________ 
Mokinys (vardas)                                                          Tėveliai / globėjai (vardas / vardai) 
_______________________________ 
Mokytoja (vardas) 


