
     

Anketa studentams 

 

Mokslo metai: Semestras: 

Kalba: Lygis: 

 

Įvertinkite, kaip dažnai pastebite šias veiklas savo užsienio kalbų paskaitose. 

 

 Visada  Dažnai  Kartais Retai Niekada 

1. Dalyko mikroklimatas padeda man mokytis.      

2. Dėstytoja(-as) informuoja mus apie tai, ką žadame mokytis ir kodėl tai 

reikalinga. 

     

3. Paskaitų metu dėstytoja(-as) patikrina, ar mes supratome nagrinėjamą 

medžiagą. 

     

4. Dėstytoja(-as) atsižvelgia į mano individualius poreikius, kam teikiu 

pirmenybę mokantis, į ankstesnę mano patirtį. 

     

5. Esu skatinama(-as) daryti įtaką mokymosi procesui.      

6. Kartu aptariame, ką reiškia geras žodinės užduoties atlikimas.      

7. Dėstytoja(-as) apibendrina komunikacinę užduotį ir kartu pasitikriname, 

ar pasiekti užduoties tikslai. 

     

8. Esu skatinama(-s) pasitikėti savimi ir būti savarankiška(-u).      

9. Dirbame porose ir grupėse.      

10. Dėstytoja(-as) stengiasi mus sudominti studijuojama kalba.      

11. Dėstytoja(-as) sukuria situacijose, kuriose galime praktiškai pritaikyti 

įgytas žinias ir gebėjimus. 

     

12. Dėstytoja(-as) duoda mums pakankamai laiko pasirengimui ką nors 

pasakyti. 

     

13. Visiems studentams suteikiamos lygios galimybės kalbėti.      

14. Dėstytoja(-as) žiūri į mūsų padarytas  kalbines klaidas kaip į natūralią 

galimybę mus dar efektyviau mokyti. 

     

15. Dėstytoja(-as) pataiso mano klaidas neatimdama(-as) mano noro toliau 

mokytis. 

     

16. Dėstytoja(-as) skatina mane kalbėti.      

17. Dėstytoja(-as) skatina mus dalyvauti visose klasėje ar nuotolinėje 

aplinkoje teikiamose veiklose. 

     

18. Taikome savęs įvertinimo (įsivertinimo) metodą: mums sudaromos 

galimybės apmąstyti, kaip sekėsi atlikti veiklas. 

     

19. Taikome kolegų vertinimo metodą – vertiname vienas kito darbą.      

20. Kartu su dėstytoja(-u) aptariame mokymosi rezultatų pasiekimą.      

21. Dėstytoja(-as) parodo mums mūsų stipriąsias puses.      

22. Gaunu grįžtamąjį ryšį apie tai, kas mano kalbėjimo veikloje teisinga ir 

teigiama. 

     

23. Gaunu grįžtamąjį ryšį apie tai, ką reikia ištaisyti ir ką patobulinti mano 

kalbėjimo veiklose. 

     

24. Gaunu išsamų grįžtamąjį ryšį ir patarimų, kaip turėčiau tobulinti savo 

kalbėjimo gebėjimus. 

     

25. Jaučiuosi esanti(esąs) atsakinga(-as) už savo mokymosi pažangą.      

26. Jaučiuosi dalyvaujanti(-s) kalbos mokymosi procese.       
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