
   

ANKETA STUDENTAMS 

MOKSLO METAI:  LYGIS: ○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 KALBA:  

 

 

Šios anoniminės anketos tikslas – pamatuoti projekte pasirinktų technikų ir įrankių panaudojimo 

poveikį kalbų mokymui/mokymuisi. 

  

I. Pagalvokite apie kalbos dalyką, kurį lankote ir įvertinkite, kaip efektyviai buvo taikomi šie 

mokymosi/mokymo būdai.  

               Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur  1 = labai neefektyvus, o 5 = labai efektyvus. 

  

MANO DĖSTYTOJA/-S 

1 2 3 4 5 netaikė 

1 Supažindino su dalyko tikslais semestro pradžioje.        

2 Kartu su mumis aptarė siekiamus mokymosi rezultatus.        

3 Kartu su mumis aptarė, ką mes turėtume/ gebėtume pasiekti dalyko 

pabaigoje. 

      

4 Kartu su mumis aptarė sėkmingo darbo kriterijus.       

5 Kartu su mumis aptarė vertinimo kriterijus.       

6 Suteikė galimybę reflektuoti apie savo atliktą darbą studijuojant šį dalyką.        

7 Pateikė paskaitos tikslus prieš kiekvieną paskaitą.        

8 Susiejo paskaitą su ankstesne ir/ ar būsima paskaita ar mokymosi etapais.        

9 Paaiškino ryšį tarp naujos medžiagos, ankstesnės ir būsimos medžiagos 

mokymosi etapų.  

      

10 Skatino mus dirbti mažose 2-3 studentų grupelėse (grupinis darbas).        

11 Skatino mus dirbti porose.       

12 Įtraukė mus į diskusiją apie darbą mažose grupėse.       

13 Taikė tokį pamokos scenarijų, kad mes turėjome galimybę pritaikyti įgytas 

žinias ir gebėjimus praktiškai. 

      

14 Skatino mus stebėti vienas kito veiklą.       

15 Skatino mus vertinti vienas kito veiklą.        

16 Klausė klausimus per pamoką, siekdama įvertinti mūsų grupės daromą 

pažangą.  

      

17 Klausė klausimus per pamoką, siekdama įvertinti individualaus studento 

daromą pažangą.  

      



   

18 Teikė grįžtamąjį ryšį apie mūsų atliekamą veiklą pamokos metu.         

19 Teikė grįžtamąjį ryšį žodžiu apie mūsų atliktą darbą.        

20 Išaiškino, ką reiškia gerai atlikti užduotį – aptarė vertinimo kriterijus.       

21 Paskaitos pabaigoje kartu su mumis aptarė paskaitos rezultatus.        

22 Naudojo trumpų ant kortelių užrašytų klausimų metodą siekiant įvertinti, 

ką studentai prisimena iš praeitos pamokos ar ką išmoko šioje pamokoje. 

      

23 Skatino mus kurti savo mokymosi aplanką (portfolio).        

24 Naudojo vaizdines priemones (grafikai, diagramos, lentelės ir pan.).       

25 Skatino mus rengti ir pristatyti klasės prezentacijas.       

26 Vykdo bandomuosius testus.       

27 Suteikia grįžtamąjį ryšį apie bandomųjų testų rezultatus.       

 

 

 

II. Pagalvokite apie kalbos dalyką, kurį lankote ir  įvertinkite, iki kokio laipsnio mokytojo 

taikomi įrankiai galėjo padaryti įtaką šiems pokyčiams?                    

Vertinimo skalė nuo 1 iki 5, kur 1 = visiškai nesusiję ir 5 = labai susiję. 

 

  1 2 3 4 5 

1 Aš labiau domiuosi kalbos mokymusi.      

2 Santykiai su dėstytoja pagerėjo.      

3 Aš dabar dažniau klausiu klausimus per paskaitą.      

4 Aš nebijau kalbėti klasėje.      

5 Aš nesinervinu ir nepatiriu streso, kai reikia rašyti testus.      

6 Mano aktyvumas klasėje padidėjo.      

7 Atmosfera klasėje pagerėjo.      

8 Aš jaučiu, kad mes dabar padarome daugiau darbo su dėstytoja, nei anksčiau.      

9 Mano dėstytoja daugiau dėmesio skiria mano individualiems poreikiams.      

10 Aš dažniau gaunu grįžtamąjį ryšį.      

 

 

 

 

 

 



   

 

 

III. Prašome įvertinti aukščiau pateiktas anketos dalis, atsakydami į šiuos klausimus:  

1. Ar ši anketa jus paskatino reflektuoti apie savo mokymosi stilių?    TAIP NE 

2. Ar ši anketa turėjo įtakos jūsų požiūrio į mokymą/ mokymąsi pasikeitimui? TAIP NE 

3. Prašome įvertinti šiuos anketos, kurią užpildėte, bruožus: 

ilgis tinkamas šiek tiek per ilga gerokai per ilga 

specifiškumas tinkama šiek tiek per daug 

specifinė 

per daug specifinė 

teiginių aiškumas visiškai aiškūs gana migloti labai migloti 

4. Jūsų pasiūlymai anketos pagerinimui: 

 

 

Dėkojame, kad užpildėte anketą. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Paskelbimo data: 30.04.2017 

 

 


