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MOKYTOJO ĮVERTINIMAS //
MOKINIO VARDAS PAVARDĖ

PRAŠOME PRIIMTI Į
KLASĘ

TĖVAMS
Prašome pateikti šią formą dabartiniam jūsų vaiko klasės auklėtojui, kuris užpildytą formą turėtų grąžinti į Vilniaus tarptautinę mokyklą. Mokytojų pateiktos rekomendacijos yra
priėmimo proceso dalis, jos bus konfidencialios ir neturės įtakos vaiko vertinimui ateityje. Prašome pasirašyti žemiau, kad esate supažindinti, jog mums pateikta informacija yra
konfidenciali ir nebus platinama. Jei negalite pateikti šios mokytojo užpildytos formos, prašome paaiškinti kodėl.

TĖVO / GLOBĖJO VARDAS PAVARDĖ

Tėvo / globėjo parašas

DATA

MOKYTOJUI
Dėkojame, kad skiriate savo laiką pasidalinti su mumis savo mintimis apie mokinį. Kai užpildysite anketą, prašome ją grąžinti į Vilniaus tarptautinės mokyklos raštinę. Kontaktai
nurodyti paskutiniame puslapyje. Ši forma yra konfidenciali, joje pateikta informacija nebus platinama.
MOKYKLA

DABARTINĖ KLASĖ

MOKYTOJAS

TELEFONAS

Kiek metų ir kokiame kontekste jūs pažįstate mokinį?

Prašome aprašyti mokymo metodiką / -as, kuri buvo naudinga.

Prašome išvardinti ir aprašyti drausmines nuobaudas, skirtas moksleiviui, jei tokių buvo.

Prašome aprašyti moksleivio ir tėvų / globėjų santykius bei bendradarbiavimą.

Prašome aprašyti tėvų / globėjų santykius ir dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje.

Prašome pateikti bet kokią papildomą informaciją, kurią, jūsų manymu, būtų naudinga žinoti priėmimo komisijai.

Tiek, kiek galite, įvertinkite mokinio gebėjimus:

AKADEMINIAI PASIEKIMAI
Skaitymo sklandumas
Rašytinio teksto suvokimas
Tartis
Žodynas
Raiška raštu
Bendrasis raštingumas
(taisyklingumas)
Rašymas ranka
Raiška žodžiu
Matematiniai skaičiavimai
Matematikos terminai
Kūrybiškumas / vaizduotė
Naujų sąvokų suvokimas ir
vartojimas
Intelektualinis smalsumas
Kritinis mąstymas
Akademinis potencialas
DARBAS KLASĖJE
Lankomumas
Dalyvavimas pamokoje
Darbas grupėje
Seka ir supranta nurodymus
Kai reikia, klausia, ieško
pagalbos
Dėmesio koncentracija
Gebėjimas persiorientuoti
Gebėjimas įsiminti ir atsiminti
Darbo etika / pastangos
Iniciatyvumas
Savarankiškas darbas
Mokymosi įpročiai
Gebėjimas planuoti laiką
Gebėjimas organizuoti darbą
Skaitymas savo malonumui
SOCIALINĖ RAIDA
Elgesys
Emocinė branda
Pasitikėjimas savimi
Atkaklumas
Sąžiningumas / nuoširdumas
Pagarba kitiems
Atsakomybės jausmas
Santykiai su bendraamžiais
Santykiai su suaugusiais
Lyderiavimas

TOP 5

AUKŠČIAU NEI
VIDURKIS

VIDURKIS

ŽEMIAU NEI
VIDURKIS

REIKIA
SUSIRŪPINTI

KOMENTARAI

