
Prie kiekvieno teiginio/klausimo prašome pažymėti 
jums labiausiai tinkantį variantą:

Kalbinis ir kultūrinis pagrindas 

1. Mano vaiko mokykla žino, kokiomis kalbomis jis/ji kalba namuose ir 
už mokyklos ribų. 

2. Mano vaiko mokykla domisi tomis kalbomis, kuriomis vaikas kalba, 
kaip jis jas išmoko ir, kaip gerai jis žino kitas kalbas (skaitymą, 
rašymą, kalbėjimą, klausymą). 

3. Mokykla skatina mano vaiką domėtis ir didžiuotis kalbomis, kuriomis 
jis/ji kalba. 

4. Mano vaiko mokyklos mokytojai aktyviai skatina mokinius vartoti 
kalbas, kurias jie žino, kad galėtų palaikyti jų mokymąsi. 

5. Mano vaiko mokykloje mokiniai gali laisvai kalbėti visomis kalbomis 
ne pamokų metu, pvz.:  per pertraukas ir koridoriuose. 

6. Mokykloje yra gerbiama mūsų šeimos kultūra ir religiniai įsitikinimai. 

7. Mokykloje nėra toleruojami jokie rasistiniai išpuoliai ar 
prasivardžiavimai. 

8. Mano vaiko mokykloje tiek kalbų mokytojai, tiek kiti mokyklos 
darbuotojai/mokytojai bei mokiniai kalba, viešina bei rodo plakatus, 
nuotraukas, diagramas ir t.t. 

9. Mokytojai atsižvelgia į ankstesnes mano vaiko dalykines žinias (pvz.: 
mokydamasis kitoje šalyje – matematika gali būti mokoma kitaip) ir 
patirtį (geografijoje, jei studentai gyveno šalyje, kurioje yra 
ugnikalniai), istorijoje, kur studentai yra iš šalių, kur jie yra patyrę 
kovą dėl nepriklausomybės) ir palaiko jo/jos mokymąsi. 

 

 

Klausimynas tėvams/globėjams

An Intercultural Look at our Schools is an adaptation of the project “A roadmap for schools to support the language(s) of schooling” (2017-2019) of the European 
Centre for Modern Languages (ECML). The ECML is a Council of Europe institution promoting excellence in language education in its member states. 
www.ecml.at/roadmapforschools

1

    Nesutinku
                Nesu              

Sutinku                                  įsitikinęs  



Prie kiekvieno teiginio/klausimo prašome pažymėti 
jums labiausiai tinkantį variantą:

Parama/pagalba mokymuisi 

10. Mano vaiko mokytojai  padeda jam/jai ruošti namų darbus reikalinga 
kalba, jei jis/ji susiduria su sunkūmais. 

11. Mano vaiko mokykla stebi mano vaiko anglų kalbos raidą ir 
informuoja mane, kaip jam/jai sekasi. 

12. Visi mokytojai duoda atsiliepimus apie mano vaiko anglų kalbos 
rašymo įgūdžius (gramatiką, žodyną), kurie padeda jam/jai tobulėti. 

13. Vaizdai vadovėliuose ir kita mano vaiko mokykloje naudojama 
medžiaga vaizduoja įvairios kilmės jaunus žmones. 

14. Mano vaiko mokyklos bibliotekoje yra įvairių kalbų knygų, kuriomis 
kalba mokiniai. 

15. Mokykla konsultuoja mane, jei mano vaikui reikia papildomos 
pagalbos. Taip pat galiu susisiekti su mokykla, jei manau, kad mano 
vaikui reikia papildomos pagalbos. 

16. Mokyklos ataskaitos leidžia man puikiai suprasti, kaip mano vaikui 
sekėsi per šiuos akademinius mokslo metus. 

17. Mokymo kokybė mano vaiko mokykloje yra gera. 

18. Aš pasirašau mokinio žurnale, kaip tai reikalauja mokyklos taisyklės, 
ir naudoju tai bendravimui su mokytojais. 
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Prie kiekvieno teiginio/klausimo prašome pažymėti 
jums labiausiai tinkantį variantą:

Palaikymas ir Gerovė 

19. Anglų kalbos įgūdžių trūkumas reiškia, kad mano vaikas šiuo metu 
negali parodyti visko, ką jis žino ir išmoko atlikdamas užduotis 
klasėje ar namų darbus. Tai labai jį/ją vargina. 

20. Mano vaikas patiria stresą, kai negali gerai bendrauti su klasės 
draugais angliškai. Tai turi įtakos jo draugystei ir socialinėms 
grupėms. 

21. Mokykla labai tikisi, kad jis/ji pasieks savo potencialą šioje 
mokykloje, nežiūrint į dabartinį anglų kalbos lygį. 

22. Mano vaiko mokykla supranta, kad mokytis anglų kalbos reikia laiko 
ir, kad mano vaikas neturi specialių poreikių, nes jis/ ji puikiai 
nemoka kalbos. 

23. Mano vaikas pasieks savo lygį mokykloje, kurioje jis mokosi. 

24. Kai mano vaikas pasieks vyresnio amžiaus ciklą, tikiu, kad jis/ji gaus 
kokybišką karjeros konsultaciją, kad galėtų pasirinkti karjeros kelią 
baigus mokyklą. 

25. Mano vaikas jaučiasi laimingas ir saugus mokykloje. 

26. Mokykla padeda mano vaikui ir aš priimu svarbius sprendimus tokius 
kaip: dalyko pasirinkimas, aukštesnis /paprastesnis lygis, 
pereinamieji metai, LCA) 
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Prie kiekvieno teiginio/klausimo prašome pažymėti 
jums labiausiai tinkantį variantą:

Bendravimas su mokykla 

27. Mokykla žino, kaip aš kalbu angliškai ir palaiko mane bei padeda 
suprasti, kas vyksta. 

28. Jei reikia, mano vaiko mokykloje teikiama vertėjų pagalba, 
bendraujant svarbiais klausimais. 

29. Tėvų taryboje ir valdyboje atstovauja įvairios kilmės tėvai. 

30.  Studentų Tarybos nariai atstovauja įvairias studentų organizacijas. 

31. Lankymasis tėvų susirinkimuose man kelia stresą dėl mano anglų 
kalbos mokėjimo. 

32. Lankymasis tėvų susirinkimuose man kelia įtampą, nes nesuprantu 
Airijos švietimo sistemos. 

33. Mano vaiko mokykloje pagrindiniai dokumentai pateikiami man 
suprantama kalba. 

34. Laiškai, siunčiami namo, yra parašyti lengvai suprantama anglų kalba. 
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