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Nuoširdžiai dėkojame, kad dalyvauji šioje apklausoje. Prašome atlikti kelias užduotis.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Čia įrašyki savo vardą ir pirmą pavardės raidę:

1. Tau pateikti teiginiai, kurie apibūdina elgesį mokantis. Perskaityk teiginius apie tai, kas įkvepia mokinį
mokytis. Pagalvok, ar taip elgiesi, ir pažymėk Tau tinkančius atsakymus.
Man tai
tikrai
netinka

Man tai
netinka

Nei tinka,
nei netinka

Man tai Man tai
tinka
tikrai
tinka

1.1. Kai man nesiseka ko nors išmokti,
galvoju, kad nesu pakankamai gabus(-i).
1.2. Suprantu, kodėl ko nors mokausi
(žinau, ką noriu pasiekti gyvenime).
1.3. Kai būna sunku mokytis, stengiuosi
prisiminti, ką noriu pasiekti.
1.4. Kai ko nors mokausi, stengiuosi
įsivaizduoti (suprasti), kaip ir kur tai galima
pritaikyti gyvenime.
1.5. Kai pasiekiu savo mokymosi tikslus,
džiaugiuosi savimi, pagiriu save ar kitaip
apsidovanoju.
2. Žemiau pateikti teiginiai apie tai, kaip mokinys apgalvoja savo mokymąsi. Pagalvok, ar taip elgiesi, ir
pažymėk kiekvienoje eilutėje Tau tinkantį atsakymą.
Man tai
tikrai
netinka
2.1. Dažnai apmąstau savo mokymąsi: kas
man padeda ir kas trukdo mokytis.
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2.2. Kai nepavyksta išmokti, stengiuosi
suprasti, kodėl man nesiseka.
2.3. Esu atradęs(-usi) būdus (pvz., darausi
užrašus, kartoju garsiai, nusibraižau schemą ir
kt.), kurie man padeda mokytis.
2.4. Kai man kas nors nesiseka, ieškau kitokio
mokymosi būdo.
2.5. Įvertinęs(-usi) ankstesnius savo
mokymosi pasiekimus ir rezultatus, žinau, ką
turiu pakeisti, kad pagerinčiau savo
mokymąsi.
3. Dabar perskaityk teiginius apie mokymosi planavimą. Pažymėk prie kiekvieno teiginio Tau tinkantį
atsakymą.
Man tai
tikrai
netinka
3.1. Kai pradedu ko nors mokytis, suprantu, kodėl
tai darau ir koks to tikslas.
3.2. Man dažnai trūksta laiko mokytis.
3.3. Kai tik sėdu ko nors mokytis, tuoj atsiranda
visokių trukdžių: rašo ar skambina draugai,
pradedu domėtis, kas vyksta socialiniuose
tinkluose, kalbina šeimos nariai ir pan.
3.4. Planuoju savo laiką: susidarau veiklų
tvarkaraštį, kad prisiminčiau, ką ir kada turiu
padaryti.
3.5. Niekada nesakau „pasimokysiu rytoj“.

Man tai
netinka

Nei tinka,
nei
netinka

Man
tai
tinka

Man tai
tikrai
tinka

4. Tau pateikti teiginiai apie informacijos tvarkymą. Pagalvok, ar taip elgiesi, ir pažymėk Tau tinkantį
atsakymą kiekvienoje eilutėje.
Man tai
tikrai
netinka
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4.1. Kai man reikia naujos informacijos, žinau,
kaip ir kur jos ieškoti.
4.2. Jei ko nors nesuprantu, tiesiog tai
praleidžiu.
4.3. Daug laiko sugaištu, kol surandu
informaciją, kurios man reikia mokymuisi,
namų darbams, kitoms užduotims atlikti.
4.4. Visada pasakoju draugams ir šeimos
nariams apie tai, ko išmokau.
4.5. Žinau, kaip iš gausybės informacijos
išsirinkti svarbiausią.
5. Dabar perskaityk teiginius apie mokymąsi grupėje. Pagalvok, ar taip elgiesi, ir pažymėk prie kiekvieno
teiginio Tau tinkantį atsakymą.
Man tai
tikrai
netinka
5.1. Manau, kad mokytis kartu su kuo
nors yra veiksmingiau nei savarankiškai.
5.2. Man nesunku išsakyti savo nuomonę
grupei, su kuria tuo metu atlieku užduotį.
5.3. Kai matau, kad kažkam nesiseka
mokytis, pasisiūlau padėti.
5.4. Kai mokydamasis(-si) susiduriu su
sunkumais, paprastai prašau draugų
pagalbos.
5.5. Visada susirandu, su kuo galėčiau
kartu pasimokyti.
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6. Žemiau yra teiginiai apie mokinio atsakomybę mokantis. Pagalvok, ar taip elgiesi, ir pažymėk Tau
tinkantį atsakymą.
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tikrai netinka netinka
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6.1. Pamokų metu turiu reikalingas
mokymosi priemones.
6.2. Žinau pamokos tikslą / uždavinį ir
jo siekiu.
6.3. Pamokose atkakliai dirbu,
netrukdau kitiems.
6.4. Laiku, stropiai ir sąžiningai atlieku
visas paskirtas užduotis namie.
6.5. Nevėluoju į pamokas, nepraleidžiu
pamokų be pateisinamos priežasties.
7. Perskaityk teiginius apie mokymąsi mokykloje ir už jos ribų ir pažymėk prie kiekvieno Tau tinkantį
atsakymą.
Man tai
tikrai
netinka
7.1. Jaučiuosi saugiai klasėje/licėjuje, su kitais
elgiuosi draugiškai, mandagiai ir pagarbiai.
7.2. Bendradarbiaudamas su kitais mokiniais ir
mokytojais ieškau abiems pusėms tinkamų
problemų sprendimo būdų.
7.3. Klasėje/licėjuje inicijuoju idėjas, prisidedu
prie jų įgyvendinimo.
7.4. Laikausi mokinio taisyklių.
7.5. Atsakingai elgiuosi už mokyklos ribų ir
internetinėje erdvėje.
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8. Pagalvok, kokį mokymosi tikslą galėtum išsikelti artimiausiems trims mėnesiams, ir parašyk jį. „Mano
tikslas, kurio sieksiu per artimiausius tris mėnesius, yra ...“

9. Jei tikslo siekiant Tau reikia kokios pagalbos iš klasės auklėtojo ar konkretaus dalyko mokytojo,
parašyk tai. „Man reikia pagalbos ...“

Siųsti atsakymą

