
   

ANKETA DĖSTYTOJAMS 

 

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. Pareflektuokite apie savo dėstymo praktiką ir pažymėkite, kiek efektyvus buvo šių įvairius 

formuojamojo vertinimo elementus integruojančių įrankių ir metodų taikymas.  

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

  

ĮRANKIAI / METODAI 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 
netaikiau 

1 Supažindinimas su dalyko tikslais semestro pradžioje.        

2 Siekiamų mokymosi rezultatų aptarimas kartu su studentais.       

3 Diskusija su studentais apie tai, ką jie turėtų/ gebėtų pasiekti dalyko pabaigoje.       

4 Dalyko vertinimo kriterijų aptarimas kartu su studentais.       

5 Savęs įvertinimas – kai studentams suteikiamos galimybės reflektuoti apie jų 

darbą, kurį atliko studijuodami dalyką.  

      

6 Paskaitos tikslų pateikimas prieš kiekvieną paskaitą.        

7 Kiekvienos paskaitos susiejimas su ankstesne paskaita ar jau vykusiu 

mokymusi ir taip pat susiejimas su būsima paskaita ir tolesniu mokymusi. 

      

8 Ryšio apie naujo, ankstesnio ir būsimo mokymosi išaiškinimas studentams.       

9 Darbo mažose 2-3 studentų grupėse organizavimas (grupinis darbas).        

10 Darbo su partneriu/-e organizavimas (darbas porose).        

11 Studentų įtraukimas į diskusiją apie darbą mažose grupėse.       

12 Situacijų sudarymas, kuriose studentai turi galimybę pritaikyti įgytas žinias ir 

gebėjimus.  

      

13 Kolegų veiklos stebėjimas – kai studentai stebi vienas kito veiklą.       

14 Kolegų vertinimas – kai studentai vertina vienas kito veiklą.        

15 Klausimų teikimas paskaitos metu siekiant įvertinti visos grupės pažangą.        



   

16 Klausimų teikimas paskaitos metu siekiant įvertinti individualaus studento 

pažangą.  

      

17 Grįžtamojo ryšio teikimas paskaitoje visiems studentams apie jų atliekamą 

darbą.  

      

18 Gero užduoties atlikimo kriterijų išaiškinimas.       

19 Darbo paskaitoje rezultatų aptarimas paskaitos pabaigoje.        

20 Trumpų ant kortelių užrašytų klausimų panaudojimas siekiant įvertinti, ką 

studentai prisimena iš praeitos pamokos ar ką išmoko šioje pamokoje. 

      

21 Studentų skatinimas kurti savo mokymosi aplanką (portfolio).       

22 Vaizdinių priemonių naudojimas (grafikai, diagramos, lentelės ir pan.).       

23 Prezentacijų rengimas ir pristatymas klasėje.       

24 Kortelių su užrašytais trumpais linksmais įvykiais naudojimas.       

25 Simuliacinių egzaminų organizavimas ir grįžtamojo ryšio teikimas.       

 

II. Pareflektuokite apie savo dėstymo praktiką ir įvertinkite, kiek šie pokyčiai susiję su (kai kurių) 

formuojamojo vertinimo metodų/ įrankių taikymu. Vertinimo skalė nuo 1 iki 5, kur 1 = visiškai 

nesusiję ir 5 = labai susiję. 

  1 2 3 4 5 

1 Mano studentai rodo didesnį susidomėjimą kalbos mokymusi.      

2 Mano santykiai su studentais pagerėjo.      

3 Mano studentai išdrįsta klausti daugiau klausimų per paskaitas.      

4 Mano studentai nebijo kalbėjimo klasėje.      

5 Mano studentai nesinervina dėl testų.      

6 Išaugo studentų aktyvus dalyvavimas paskaitoje.      

7 Pagerėjo atmosfera klasėje.      

8 Jaučiu, kad galiu pasiekti daugiau su savo studentais.      

9 Skiriu daugiau dėmesio individualiems studentų poreikiams.      

10 Dažniau teikiu grįžtamąjį ryšį.      

 

 

 

 

 

 



   

III.  Prašome nurodyti, kiek naudingas gali būti formuojamojo vertinimo metodų ir įrankių 

taikymas šių gebėjimų tobulinimui. Jūsų vertinimo skalė – nuo 1 iki 5, kur 1 = visiškai nenaudinga, o 5 

= labai naudinga. 

  1 2 3 4 5 

1 Rašymui      

2 Klausymui      

3 Mokymui      

4 Kalbos vartojimui      

 

 

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

1. Ar ši anketa jus paskatino reflektuoti apie savo mokymo (dėstytojams)/ 

mokymosi (studentams) 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 

 
 


