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Pirmo pokalbio su naujai į šalį atvykusiais moksleiviais ir 

moksleivėmis planas 

 

(Litauisch – Übersetzung durch externen Anbieter) 
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Data: ____________________ 

I. Asmens duomenys 

Pavardė, vardas:        

 

Amžius:   

Kilmės šalis:            

Atvykimo data:           

II. Mokyklinė patirtis 

Raštingumas: 

Lotyniški rašmenys: 

Taip □   Ne □ 

Taip □   Ne □ 

Kiti rašmenys: 

 

 

 

Pastaba dėl moksleivio /  

moksleivės raštingumo pavyzdžio 

(žr. Priedą, 7 psl.): 

 

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

Ankstesnio mokymosi 

šalies ir užsienio 

mokykloje trukmė: 

 

 

 
 

Laikotarpis Šalis Mokykla / mokyklos tipas 
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Ankstesnėje mokykloje dėstyti dalykai: 

□ Vokiečių kalba               metai (-ų)                     valandų per savaitę 

□ Matematika                    metai (-ų)                     valandų per savaitę 

□ Anglų kalba                   metai (-ų)                     valandų per savaitę 

 □ Dailė / Menai 

 □ Istorija 

 □ Biologija 

 □ Fizika 

 □ Kūno kultūra 

□ Chemija 

□ Politologija 

□ Tikyba 

□ Pedagogika / Edukologija 

 

Kiti dėstyti dalykai šalies ir užsienio mokyklose (galima nurodyti prieš išvykimą iš  

šalies ir pabėgėlių statuso metu): 

            

Mėgstamiausi dėstomi dalykai / pomėgiai: 

            

            

 

Ar buvo patikrinti ankstesni pažymėjimai / sertifikatai?            □ Taip           □ Ne 

 

Kita:            

III. Kalbinė patirtis kilmės šalyje 

Šeimoje 

Su draugais 

Įstaigose 

Švietimo įstaigose 

Kiti kalbiniai sugebėjimai 
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IV. Vokiečių kalbos žinios 

Kur mokeisi vokiečių kalbos? 

Vokiečių kalbos pamokos apimtis ir trukmė 

Papildomas mokymas už mokyklos ribų 

      

      

      

      

      

Kontaktinis asmuo 

      

      

      

V. Laisvalaikio pomėgiai 

Sportas 

Muzika 

Dailė / menai 

Rankdarbiai 

Susidomėjimas vietos bendrijomis 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Kita            

VI. Darbo patirtis šalyje ir užsienyje (galimai prieš išvykimą iš šalies ir pabėgėlių 

statuso metu) 

Ankstesnė patirtis 

            

            

Ankstesnė darbo patirtis 
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VII. Pageidavimai dėl akademinės ir profesinės ateities 

            

            

            

VIII. Kontaktinis asmuo 

Pavardė, 

vardas: 

 

     

 

Telefonas:     

    

Adresas:      

     

El. paštas: 

 

    

    

IX. Turimos pagalbinės priemonės 

   Išmanusis telefonas su interneto prieiga 

   Kompiuteris su interneto prieiga 

   Žodynas gimtąja kalba 

   Kita 

□ 

□ 

□ 
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X. Mokymosi vieta 

Ar namuose sudarytos geros sąlygos atlikti namų darbus? 

            

            

            

Ar namų darbus norėtumei labiau daryti su kitais mokykloje? 

            

            

            

XI. Akademinė / mokyklinė patirtis užsienyje 

Ar patiko lankyti mokyklą? 

            

            

Kas tau patiko mokykloje? 

            

            

Kas tau nepatiko mokykloje? 

            

            

XII. Pastabos apie pokalbio eigą 
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Priedas 

Mokyklinė patirtis – moksleivio / moksleivės raštingumo pavyzdys 

 

Trumpai papasakok apie save vokiškai. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


