MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ...
Klasė
5c

5e

6b

6c

7a

7c

Mokinių mintys
Visada gėris nugali blogį.
Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.
Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės šypsena ir gera
nuotaika.
Man mokytis drąsiau ir lengviau, kai mokytoja(s):
mane pagiria ir padrąsina.
šypsosi, pataria, padeda, yra linksma ir draugiška...
mokytoja yra jauna, aiškiai paaiškina ir atsako į klausimus. Labai
svarbu, kad mokytoja daug bendrautų su vaikais ir ramiai reaguotų į
vaikų užduočių nesupratimą.
Gera, kai mokytojas:
laimingas.
mane supranta.
nekelia balso.
Labiausiai mane padrąsinantys žodžiai:
nesijaudink, ne pasaulio pabaiga.
nusišypsok, viskas puiku.
Labai gera pamatyti savo mokytoją.
Aš mylėjau mokyklą ir vasarą.
Būsiu toks pats geras, kaip ir praeitais metais, nors gal dar geresnis.
Perduokit ir pavaduotojai.
Mokykla man kaip medus, kaip morkos, kaip kriaušės.
Tik Jūs, mokytojai, nesirkit, tada man blogai.
Gera, kai mokytoja(s):
padrąsina ir tave palaiko.
šypsosi ir visus gerai nuteikia.
Mane padrąsinantys mokytojo(s) žodžiai:
Šaunuolis, tau gerai sekasi, padarei pažangą.
tie, kurie tau suteikia pasitikėjimo savimi, padrąsina, kai tau sunku.
įkvepia naujam darbui, tikėjimu savimi ir kitais, pasiryžimu atlikti
sunkias užduotis, kurios įkvepia kitokį mąstymą.
Gera, kai mokytojas:
Suteikia daug žinių
Pasako ką nors įdomaus
Yra geros nuotaikos, išklauso, padeda
Pagiria, yra linksmas, padeda bėdoje
Visada šypsosi, supranta, pasitiki
Padrąsina, tiki, jog pasiseks
Gerai moko, yra linksmas, draugiškas
Paskatina, supranta, pasitiki
Paaiškina taip, kad tik aš suprantu
Paguodžia, užjaučia, palaiko
Būna mandagus, nuoširdžiai bendrauja
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
Negali būti, kad nemoki
Pasistenk dėl savęs
Šaunuolis, gerai atlikai darbą, taip ir toliau
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8a

8b

Viskas bus gerai, puikiai viską darai
Jeigu ir nepavyksta, kada nors pasiseks
Puikiai pasidarbavai
Gera darbo pradžia
Manau, kad mokytojo profesija labai reikalinga, garbinga. Smagu,
kai susipažįsti su nauju mokytoju, tačiau labai sunku su jais išsiskirti.
Mokytojai mus išmoko ir išleidžia į gyvenimą.
Manau, kad mokytojo darbas yra labai sunkus ir svarbus.
Mokytojams tenka ne tik išmokyti, bet ir sutramdyti blogai
besielgiančius mokinius. Gaila, kad dauguma sunkaus mokytojų
darbo tinkamai neįvertina.
Manau, kad mokytojo profesija yra neįvertinta ir nevertinama, juk
tiek daug kantrybės, pavyzdingumo ir nervų reikalaujanti profesija.
Mokytojo profesija yra svarbi, bet dirbti tokio darbo nenorėčiau –
per sunku...
Mokytojas – tai asmenybė, kuri tam tikru momentu yra atsakinga už
daug žmonių ir siekianti tą didelę žmonių grupę ko nors išmokyti.
Aš nemėgstu mokyklos, ateinu čia praleisti laiką su draugais.
Mokykloj nulis emocijų ir jausmų.
Jaučiuosi labai gerai, kai mokytojai mane pagiria, o pastabos verčia
susimąstyti, ką darau ne taip.
Mokytojų pagyrimai pralinksmina mano dieną.
Mokytojų giriamas jaučiuosi gerai, bet kai bara ar peikia – jausmas
būna blogas, jaučiuosi nepatogiai.
Visuomet labai malonu būti pagirtai , tuomet užsidegi noru
padaryti dar daugiau, siekti tikslo dar labiau. Mokytojui pasakius
pastabą niekada nepykstu, pastabą priimu ir stengiuosi pasitaisyti.
Mokytojo profesija, mano manymu, yra viena iš svarbiausių, jei ne
mokytojai, tai nebūtų kas išmoko matematikos, fizikos, anglų ar
lietuvių kalbos.
Mokytojai turėtų dažniau pagirti mokinius, žinoma, jei yra už ką .
Man labai gera matyti besišypsančius mokytojus. Mokytojai,
šypsokitės, tada šypsosimės ir mes, mokiniai!
Aš jaučiuosi gerai, kai mokytojai pagiria, bet dar geriau, kai
baigiasi pamokos
Kai mokytojas pagiria jaučiuosi gerai, jei bara, pvz., už kalbėjimą ir
pan., visada jaučiu kaltę.
Manau, kad mokytojo profesija yra labai sunki, nes reikia turėti
kantrybės, mokėti bendrauti su vaikais, išlikti tolerantiškiems.
Labai malonu, kai mokytojas pagiria, jautiesi įvertintas, kažko
pasiekęs.
Man nepatinka per daug griežti ir per daug geri mokytojai...
Džiaugiuosi ir stebiuosi mokytojais, jų charizma ir kantrybe...
Gera, kai mokytojas:
leidžia išsitaisyti kontrolinį darbą, padrąsina, kartais pagiria.
padeda, rūpinasi, supranta, užjaučia, padrąsina nepasiduoti.
mane pagiria, išklauso.
paskatina, pagiria, domisi, užjaučia.
išklauso tavo nuomonę.
pasako motyvuojančius žodžius
pagiria už gerą darbą.
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neužduoda namų darbų.
sugeba pagirti ir įžvelgti pastangas darbe, o ne pamatęs klaidą rašo
žymiai mažesnį pažymį.

8 ch

8m

Ib

Ic

Id

Im

Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
tau pavyks!
aš žinau, kad tau pavyks, tu tiesiog tingi!
Gera, kai mokytojas:
tau padeda išspręsti problemą, užkalbina tave ne mokyklos reikalais.
būna visiškai atsidavęs savo darbui, išklausantis ir suprantantis.
išleidžia iš pamokų. Pagiria, sugeba nutildyti klasę.
yra įdomi asmenybė, spalvinga. Daugiau nieko nereikia.
Gera, kai mokytojas:
supranta tave, pagiria už pastangas, pasidalina geromis žiniomis.
tave supranta ir palaiko, padeda, būna draugiška ir maloni,
užjaučianti. Švelnus mokytojos balsas leidžia suprasti.
Mane padrąsinantys mokytojos žodžiai:
tu gali geriau, aš žinau.
mokaisi sau.
netingėk mokytis.
tu tikrai gali ir sugebi.
Gera, kai mokytoja(s):
šypsosi ir tau padeda;
patapšnoja per petį;
sako, kad padarei pažangą;
gerbia tavo nuomonę, sprendimus ir neįsitikinęs savo nuomonės
teisingumu.
Mane padrąsinantys mokytojo(s) žodžiai:
viskas gerai, tu gali;
šaunuolis, dešimt.
Gera, kai mokytoja...
Pagiria, padrąsina, nusišypso.
Tai suteikia įkvėpimo stengtis labiau ir siekti geresnių rezultatų.
Šypsosi ir linki sėkmės.
Mane padrąsinantys mokytojos žodžiai:
Labai gerai atliktas darbas!
Stenkis ir tau tikrai pasiseks.
Susitikimas su mokytojais ir draugais. Pamoka kupina minčių ir
idėjų. Linksma.
Patiko pieštukų prezentacija, išvydome pasiilgtą mokytoją,
susipažinom su nauja klase.
Nepatiko, nes prasidėjo mokslo metai.
Idėja su pieštukais buvo labai įdomi ir savotiška. Buvo smagu ir
įdomu.
Gera, kai mokytoja:
padrąsina, paguodžia, supranta, užjaučia, pagiria, palaiko, išklauso;
turi gerą humoro jausmą, padeda sunkiose situacijose, neskuba
teisti.
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
Nesijaudink, tu tai gali, viskas bus gerai...
Nenuleisk rankų...
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Šaunuolė, taip ir toliau!
Puikiai padirbėjai!
II a

II b

II c

Gera, kai mokytojas:
Nepyksta už kvailystes ir pats pajuokauja, kai padeda, jei kas
neaišku.
Padaro arbatos, kai mokytojas neužduoda namų darbų, nekviečia
atsakinėti.
Pasako gerą žodį.
Būna geros nuotaikos, noriai bendrauja su mokiniais, juos išklauso.
Būna geros nuotaikos, nežemina mokinių, juos supranta.
Supranta mokinius, juos išklauso ir juos gerbia lygiai taip pat kaip
mokinys mokytoją.
Draugiškai nusiteikęs pamokoje.
Gerai išdėsto pamoką ir yra linksmas.
Mane pagiria, paskatina, padeda.
Mane supranta ir padrąsina.
Įsigilina į mano mintis ir mane supranta.
Motyvuoja ir sudomina.
Gerai išmoko esamą dalyką, neužduoda daug, leidžia valgyti kebabą
per pamoką.
Paskatina, pagiria, moka sudominti.
Duoda daugiau laiko pasiruošti atsiskaitymams, kai aiškiai dėsto
medžiagą.
Būna tolerantiškas ir priima mokinio nuomonę.
Gera, kai mokytoja(s)...
Yra mandagi, nežemina mokinių, moka juos suprasti, pasijuokti
kartu su jais ir kartu juos sudrausminti. Sugeba juos paskatinti,
pamokos temą pateikti įdomiai.
Ta, kuri suteikia viltį kažko pasiekti ar geriau padaryti.
Supranta ir išklauso, padeda ir nepeikia kai ko nors nežinai ar
nesupranti. Gera, kai mokytojas būna ne tik mokytoju, bet ir asmeniu,
su kuriuo norisi bendrauti ir visada gali išsišnekėti.
Pagiria, įtikina tave jog nesi bukas, teikia motyvacijos, paaiškina
užduotį, kai jos nesupranti, nors ji yra labai lengva, nežemina tavęs,
nesako, jog iš tavęs nieko gero nebus, vertina tave, sugeba pagirti ir
ne vien tik dėl mokslo.
Pajuokauja, įvertina, į kiekvieną atkreipia dėmesį, stengiasi
visapusiškai pateikti dėstomą dalyką, sudomina.
Mane padrąsinantys mokytojo(s) žodžiai...
Aš žinau ir tikiu, kad tu gali!
Tie, kurie suteikia viltį kažko pasiekti, norą tobulėti. Mokytojas turi
būti tas asmuo, kuris inicijuoja mokymosi norą, suteikia galimybę
savęs ieškojimui.
Viliuk, tu tobulėji, padarei pažangą, šaunuolis.
Šaunuolis, tu tobulėji. Jeigu nori, viską gali. Pagalvok apie ateitį.
Niekada negalvok, jog pažymiu gali nulemti savo ateitį. Visko yra
išmokstama, jei tik įdedi dalelę savęs.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tavimi, tavo darbu, tavo pastangomis.
Bus sunku, bet kartu tai įveiksime.
Norėtų, kad mokytojai daugiau šypsotųsi, jaustų mokinius ir jiems būtų
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II e

II f

II g

III B

III C

III D

draugai, motyvuotų gerumu mokytis.
Gera, kad mokytojas:
įdeda visa save ir turi daugiausia kantrybės.
gali išklausyti ir patarti dėl mokslų, dėl savo gyvenimo kelio.
visada padrąsina siekti tikslo ir mokytis.
visada man šypsosi.
visada yra pozityvus išmokyti, padėti mokiniams.
visada rūpinasi ir verčia mokytis, net jei mokinys to nenori.
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
Šaunuolis, net nepagalvojau, jog taip sugebi;
Taip ir toliau...
Visada malonu girdėti ir nuoširdžią kritiką su patarimais.
Gera, kai mokytojas:
šypsosi, džiaugiasi, giria, kantrus, linksmas, pagiria, padrąsina,
juokiasi, draugiškas, juokauja, užjaučia, malonus, paaiškina.
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
šaunuolis, protingas, nebijok, puiku, labai gerai, nepasiduok, tu gali,
tau pavyks, nebijok suklysti, sumanus, sėkmės, tu sugebėsi, pirmyn,
nebijok, kantrybės.
Pražydo jau jurginai
Ir gieda vieversiai. Mokykla mus jau kviečia
Ragina sugrįžt...
Gera, kai mokytoja(s)...
Supranta ir paaiškina tavo klaidas.
Bendrauja nuoširdžiai, draugiškai, pagarbiai, stengiasi perduoti savo
žinias.
Supranta mokinį, nes yra išgyvenęs tuos pačius dalykus.
Mane supranta, o aš ją, jį.
Stengiasi pažinti mokinius, šiltai ir atvirai bendrauja.
Turi gerą humoro jausmą, supratinga(s).
Giria, mato įdėtas pastangas.
Mane apkabina ir paguodžia.
Moka išgirsti, suprasti ir padėti.
Linksmai nuteikia, į viską žiūri pozityviai.
Mane padrąsinantys mokytojo(s) žodžiai...
Niekada nepasiduok, siek savo svajonių.
Šaunuolis, gerai padirbėta, drąsiau.
Nepasiduok, jeigu nepasisekė – bandyk ir vėl
Tikėk savimi, nes žmogus gali viską.
Viskas bus gerai, tu viską atliksi.
Tu gali, tau puikiai sekasi.
Stenkis, tobulėk ir viskas tau pavyks.
Mane padrąsinantys mokytojo (s) žodžiai:
kontrolinis nebus sunkus
visada reikia bandyti, nes niekada nežinai kada pasiseks
svarbiausia yra nebijoti
nesvarbu kur atsidursi gyvenime, vis tiek mes jį baigsime ten pat
jeigu nori, tai ir gali
nėra to blogo, kas neišeitų po dvejų metų...
Gera, kai mokytojas:
kreipia į mane dėmesį.
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IV C

IV D

noriai išaiškina temą.
nenuvertina mokinio ir visuomet padeda, ne todėl, kad reikia, o todėl,
kad juo tiki.
nepažemina savo mokinių, yra patikimas, veda teisingu keliu, moka
elgtis ir moko savo mokinius, nekeldamas įtampos.
Gera, kai mokytojas:
moko, pats jausdamas malonumą mokyti.
atsimena, jog ir pats kadaise buvo vaiku.
draugiškai bendrauja su mokiniu, kai atleidžia jo kaltes ir
nusižengimus, bando įžvelgti ne tamsiąją, bet šviesiąją jo charakterio
pusę ir padrąsina, kai yra gana sunku ir pasaulis neatrodo toks
žavus, koks galbūt turėtų atrodyti.
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
stimulas judėti pirmyn.
nenuvertink savo galimybių, pasitikėk savimi ir savo protu, siek
geriausių rezultatų.
tie, kurie skamba iš širdies.
tikiu, kad tu gali.
Mane padrąsinantys mokytojo žodžiai:
Imkit pavyzdį iš Kipro.
Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs.
Gerai, bet galėjai ir geriau.
Tu esi atsakingas už save ir turi visas galimybes.
Aš žinau, kad tu gabi ir protinga. Atrask savyje kibirkštėlę ir palik už
savęs praeitį.

