Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo
tvarkos aprašo
priedas
ANKETA TĖVAMS (GLOBĖJAMS RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMOSI SĄLYGŲ
ŠEIMOJE
1. Bendroji dalis:
1.1. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai ir pavardės, išsilavinimas, faktinė ir deklaruota
gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas;
1.2. vaiko vardas ir pavardė, amžius;
1.3. kokia kalba ir pagal kokią ugdymo programą vaikas bus ugdomas (ugdysis)? Jei bus
ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai kokios klasės?
2. Ugdymo (ugdymosi) šeimoje organizavimas:
2.1. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tai
nurodykite, kokias veiklas planuojate organizuoti per savaitę ir kiek laiko joms skirsite?
2.2. jei vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal bendrojo ugdymo programą, tai nurodykite,
kokių dalykų bus mokomas? Pateikite planuojamą pamokų kiekvienos savaitės dienos tvarkaraštį.
Jame nurodykite, kiek laiko skirsite kiekvieno dalyko mokymuisi per dieną ir pertraukoms?
2.3. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi)
organizavimo.
3. Kompetencijų ugdymas:
3.1. kokias kompetencijas planuojate ugdyti?
3.2. kokios vaikų nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas bus ugdomi?
3.3. ko tikitės, kad Jūsų vaikas išmoks per mokslo metus?
3.4. pateikite, Jūsų nuomone, svarbius kitus komentarus dėl ugdymo (ugdymosi) turinio.
4. Vaikų ugdymas (ugdymasis):
4.1. kas vykdys vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą (pvz., mama,
sesuo, mokytojas)? Koks to asmens išsilavinimas ir kvalifikacija?
4.2. kas vykdys vaiko ugdymą pagal bendrojo ugdymo programas (pvz., tėvas, mama,
sesuo, mokytojai)? Koks to asmens (asmenų) išsilavinimas ir kvalifikacija?
4.3. kur vyks ugdymas (ugdymasis) (pvz., namuose, bibliotekoje, muziejuje ir kt.)?
4.4. kokias ugdymo priemones planuojate naudoti?
4.5. kokius skaitmeninius išteklius, programas naudosite ir kokius įgūdžius ugdysite?
4.6. kokia ugdymo filosofija Jūs vadovausitės ugdydami vaiką? Pateikite trumpą komentarą.
5. Socialinių vaiko gebėjimų plėtojimas:
5.1. kokias veiklas planuojate, kad paskatintumėte vaiko bendravimą su kitais vaikais,
užtikrintumėte jo socializaciją?
5.2. ar planuojate, kad vaikas bus ugdomas (ugdysis) pagal vaikų neformaliojo švietimo
programas? Jei taip, tai pagal kokias?
6. Mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėjimas ir fiksavimas:
6.1. kaip stebėsite, ar Jūsų vaikas daro pažangą?
6.2. kokiais įrodymais remdamiesi sužinosite, kad Jūsų vaikas padarė pažangą?
6.3. ar Jūsų vaikas dalyvaus nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose?
7. Vaiko individualūs ugdymosi poreikiai:
7.1. ar vaikas turi išskirtinių gabumų (pvz., muzikai, dailei, sportui ir kt.)? Jei, taip tai kaip
planuojate juos ugdyti?
7.2. ar vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?
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7.3. jei taip, tai kokį specialiųjų ugdymosi poreikių lygį yra nustačiusi pedagoginė
psichologinė tarnyba / švietimo pagalbos tarnyba, pagal kokią ugdymo programą yra
rekomendavusi vaiką mokyti ir kokią švietimo pagalbą teikti?
7.4. kaip planuojate organizuoti švietimo pagalbos teikimą vaikui (pvz., specialiojo
pedagogo, logopedo, psichologo ir kt.)?
8. Jūsų vaiko nuomonė:
8.1. ar Jūsų vaikas nori būti ugdomas (ugdytis) šeimoje?
8.2. kokios Jūsų vaiko idėjos apie ugdymąsi šeimoje?
Tėvo (globėjo, rūpintojo)

______________
(parašas )

Motinos (globėjos, rūpintojos)

___________________
(vardas ir pavardė)

______________ _____________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)

___________________________

__________
(data)

__________
(data)

