
  

Anketa dėstytojams 

 

Mokslo metai: Semestras: 

Kalba: Lygis: 

 

Pasirinkite, kaip dažnai taikote šias veiklas savo užsienio kalbų paskaitose. 

 

 Visada  Dažnai  Kartais Retai Niekada 

1. Savo paskaitose kuriu aktyvų mokymąsi skatinančią atmosferą.      

2. Stengiuosi, kad studentai suprastų, ką mokysimės ir kodėl tai reikalinga.      

3. Paskaitų metu pasitikrinu, ar studentai suprato nagrinėjamą medžiagą.       

4. Atsižvelgiu į individualius kiekvieno(-s) student(ės) skirtumus (jų 

poreikius, mokymosi strategijas, stilius, ankstesnę patirtį ir t.t.) 

     

5. Skatinu studentus daryti įtaką mokymosi procesui.      

6. Įsitikinu, ar studentai žino, ką reiškia geras užduoties žodžiu atlikimas.      

7. Apibendrinu komunikacinę užduotį ir kartu su studentais pasitikriname, 

ar pasiekti užduoties tikslai. 

     

8. Savo mokymą organizuoju taip, kad studentai pasitikėtų savo jėgomis, ir 

skatinu juos reflektuoti apie tai, ką mokosi savarankiškai. 

     

9. Taikau darbo porose ir darbo grupėse metodus.      

10. Stengiuosi, kad studentai domėtųsi kalba, kurią dėstau.      

11.  Siūlau studentams atlikti tokias veiklas, kurios sukuria situacijas 

studentams praktiškai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus. 

     

12. Leidžiu studentams neskubėti ir užtrukti tiek, kiek jiems reikia, prieš ką 

nors sakant. 

     

13. Visiems studentams suteikiu lygias galimybes kalbėti.      

14. Į studentų kalbines klaidas žiūriu kaip į natūralią galimybę juos dar 

efektyviau mokyti. 

     

15. Klaidą padariusį(-ę) studentą (-ę) pataisau stengdamasi(-s) neatimti 

jam/jai noro toliau mokytis. 

     

16. Skatinu studentus kalbėti.      

17. Skatinu visus studentus dalyvauti visose veiklose.      

18. Taikau savęs įvertinimo metodus: studentams sudarau galimybes 

apmąstyti, kaip sekėsi atlikti veiklas. 

     

19. Taikau kolegų vertinimo metodą – studentai vertina vienas kito darbą.      

20. Kartu aptariame mokymosi rezultatų pasiekimą.      

21. Studentams parodau jų stipriąsias puses.      

22. Pateikiu grįžtamąjį ryšį apie tai, kas studentų kalbėjimo veikloje teisinga 

ir teigiama.  

     

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

studentų kalbėjimo veiklose. 

     

24. Pateikiu išsamų grįžtamąjį ryšį ir patariu, kaip studentai turėtų tobulinti 

savo kalbėjimo gebėjimus. 

     

25. Stengiuosi, kad kiekvienas studentas jaustųsi esąs atsakingas už savo 

mokymosi pažangą. 

     

26. Stengiuosi, kad kiekvienas studentas jaustųsi dalyvaujantis kalbos 

mokymosi procese. 

     

 
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija bei Lenkijos nacionalinė 

Erasmus + programos agentura negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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