Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio
įgyvendinus Pasitikėjimo savimi ugdymo programą tyrimas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokyklų lūkesčius dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio
įgyvendinus Pasitikėjimo savimi ugdymo programą.
Tyrimo aprašymas. 2013 m. kovo 20 – balandžio 5 dienomis projekte „Lyderių laikas 2“
dalyvaujančiose Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kūrybinėse komandose
buvo diskutuojama dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio įgyvendinus Pasitikėjimo savimi ugdymo
programą.
Tyrimo rezultatas – mokyklų pasiūlytų vaikų raiškos pokyčio pavyzdžių lentelė ir
klausimai pokyčio įsivertinimui (priedas).
Tyrimo išvada. Pagal mokyklų laukiamus vaikų raiškos pokyčio (per projekto
įgyvendinimą) pavyzdžius sukurti klausimai pasitikėjimo savimi įsivertinimui.
_____________________________

Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvaujančių Ignalinos rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų lūkesčių dėl laukiamo vaikų raiškos pokyčio
įgyvendinus Pasitikėjimo savimi ugdymo programą tyrimo
priedas
Mokyklų siūlomi laukiami vaikų raiškos pokyčio pavyzdžiai

Programos sritis
 SAVĘS
PAŽINIMAS

Klausimai pokyčio
įsivertinimui
 Aš gebu įvardinti
savo stipriąsias ir
silpnąsias savybes
 Gebu save
padrąsinti, sau
pritarti nesėkmės
atveju
 Aš patinku sau
toks, koks esu

Ignalinos gimnazija
 Įvardina ne
mažiau kaip 4 savo
stipriąsias ir
silpnąsias savybes.
 Atsisako
nepriimtino elgesio
įpročių.
 Atskleidžia savo
poreikius ir norus.
 Tyrinėja savo ir
kitų žmonių
panašumus ir
skirtumus.
 Stebi, tyrinėja ir
apmąsto savo ir kitų
žmonių elgesio
būdus.
 Išbando naujus
veikimo bei elgesio
būdus.
 Vertina savo
elgesį.

Vaikų raiškos pokyčio pavyzdžiai
Ignalinos r. Naujojo
Ignalinos r.
Daugėliškio
Vidiškių gimnazija
vidurinė mokykla
 Įvardina ne
 Įvardina ne
mažiau kaip 4 savo
mažiau kaip 4 savo
stipriąsias ir
stipriąsias ir
silpnąsias savybes.
silpnąsias savybes.
 Geba įvardinti
 Nusako savo
savo būsenas ir
gyvenimo kryptį
emocijas, mokosi jas (tikslą, siekiamybę)
valdyti.
 Pasirengia ir
 Geba bendrauti
įgyvendina
ir bendradarbiauti.
asmeninio
 Įvardija savo
tobulėjimo planą.
tikslą ir nuosekliai jo  Geba priimti
siekia.
tinkamą sprendimą.
 Geba vertinti
 Geba save
savo ir kitų elgesį.
padrąsinti, sau
pritarti nesėkmės
atveju.
 Jaučia savo vertę
nepriklausomai nuo
aplinkybių.

Ignalinos r. Dūkšto
vidurinė mokykla
 Įvardina ne
mažiau kaip 4 savo
stipriąsias ir
silpnąsias savybes.
 Tobulėja ir
mokosi.
 Gali įvadinti
(bent 3) įgyvendintas
savo idėjas.
 Bendrauja ir
bendradarbiauja,
įvardina atvejus,
kada sėkmingai
bendravo ar
bendradarbiavo.
 Aktyviai
dalyvauja
renginiuose.
 Akcentuoja savo
įgūdžius, o ne
silpnybes.
 Įvardina
priemones, galinčias
padėti silpnybes

Ignalinos Česlovo
Kudabos
pagrindinė mokykla
 Įvardina ne
mažiau kaip 4 savo
stipriąsias ir
silpnąsias savybes.
 Išmoks įvardinti
jausmus ir būsenas.
 Pažindamas save
numatys ateities
perspektyvas.
 Savarankiškumo
ir gyvenimo įgūdžių
ugdymas.

 BENDRAVIMO
MENAS:
o konstruktyvi
kritika kaip menas
diskutuoti;
o mokėjimas
palaikyti kitus
(geranoriškai);
o mokėjimas
reaguoti ir priimti
kritiką;
o gebėjimas turėti ir
išsakyti savo
nuomonę ir
mokėjimas ją
argumentuotai
apginti.

 Drąsiai išsakau
savo nuomonę

 DRĄSA VEIKTI
(VERSLUMAS) –
SIŪLYTI IR
ĮGYVENDINTI IDĖJAS:
o siūlyti idėjas
o įgyvendinti
pasiūlytas idėjas
o mokymasis įveikti
nesėkmes (refleksija)



 Man sunku
priimti kito žmogaus
nuomonę
 Man sunku
kalbėti prieš klasę
 Kito žmogaus
kritika mane liūdina

Turiu daug idėjų

 Drąsiai imuosi
iniciatyvos veikti
 Manau, kad
manimi galima
pasitikėti

 Moka išsakyti
savo nuomonę.
 Pokalbio metu
nenutraukia kitų.
 Argumentuoja.
 Rodo palankumo
ženklus.
 Atsako į
klausimus.
 Pajunta kartėlį
dėl jam reiškiamo
abejingumo.
 Dalijasi patirtimi.
 Išklauso ir
palaiko sumanymus.
 Pratinasi
bendrauti su įvairiais
žmonėmis.

 Moka išsakyti
savo nuomonę.
 Pokalbio metu
nenutraukia kitų.
 Argumentuoja.
 Mokosi
kultūringo
neverbalinio elgesio
diskusijos metu.
 Geba kultūringai
oponuoti.
 Geranoriškai
priima kritiką.

 Padidėjęs
mokinių aktyvumas
pamokų metu.
 Padaugėja
mokinių įgyvendintų
renginių.
 Veda klasės
valandėles.
 Idėjų medis
klasėje/mokykloje
idėjų siūlymui.
 Kuria taisykles.

 Padidėjęs
mokinių aktyvumas
pamokų metu.
 Padaugėja
mokinių įgyvendintų
renginių.
 Veda klasės
valandėles.
 Idėjų medis
klasėje/mokykloje
idėjų siūlymui.
 Geba kryptingai

paversti stiprybėmis.
 Daro tai, ko kiti
manė, kad negalės.
 Moka išsakyti
 Moka išsakyti
savo nuomonę.
savo nuomonę.
 Pokalbio metu
 Pokalbio metu
nenutraukia kitų.
nenutraukia kitų.
 Argumentuoja.
 Argumentuoja.
 Geba užmegzti
 Nebijo išsakyti
kontaktą su nauju
savo nuomonę.
žmogumi.
 Gerbia kitų
 Moka bendrauti, nuomonę.
sudominti, palaikyti
 Valdo laikyseną
mandagų pokalbį,
ir judesius pokalbio
įtraukti kitus į
metu.
pokalbį.
 Geba išlikti
 Laikosi
ramus diskusijos
susitarimų,
metu.
bendravimo taisyklių.  Žino bent 5
taisykles
padedančias vesti
konstruktyvią
diskusiją.
 Padidėjęs
mokinių aktyvumas
pamokų metu.
 Padaugėja
mokinių įgyvendintų
renginių.
 Veda klasės
valandėles.
 Idėjų medis
klasėje/mokykloje
idėjų siūlymui.
 Geba parengti

 Padidėjęs
mokinių aktyvumas
pamokų metu
(didesnė procentinė
dalis aktyvių).
 Padaugėja
mokinių įgyvendintų
renginių.
 Mokiniai veda
klasės valandėles.
 Idėjų medis
klasėje/mokykloje

 Moka išsakyti
savo nuomonę.
 Pokalbio metu
nenutraukia kitų.
 Argumentuoja.
 Tolerantiškas
kitam.
 Pilietiškai
aktyvus.
 Geba valdyti
stresą, spręsti
konfliktines
situacijas.

 Padidėjęs
mokinių aktyvumas
pamokų metu.
 Padaugėja
mokinių įgyvendintų
renginių.
 Veda klasės
valandėles.
 Idėjų medis
klasėje/mokykloje
idėjų siūlymui.
 Geba rinkti,

 Derina
ketinimus ir
veiksmus.
 Pratinasi įveikti
kasdienius
sunkumus.

veikti nuo idėjos iki
jos įgyvendinimo.
 Geba suburti
bendraminčių
komandą.
 Geba dirbti
komandoje.

scenarijų kūrybiškam
idėjos įgyvendinimui.
 Gebėjimas dirbti
komandoje.
 Geba suburti
komandą.
 Po veiklos geba
atlikti refleksiją ir
numato tolimesnius
žingsnius.
 Noriai dalyvauja
mokymuose.

______________________________

idėjų siūlymui.
 Gauna patirties.
 Gauna platesnį
požiūrį į viską.
 Suranda
bendraminčių.
 Sulaukia
bendruomenės
pritarimo/teigiamo
vertinimo.
 Geba planuoti
idėjos įgyvendinimo
eigą.
 Žino, kur gali
kreiptis dėl pagalbos.

panaudoti,
sisteminti, pateikti
informaciją.

