Custom con rmation message
Thank you again for participating in this survey! 😊

Suaugusiųjų mokytojų (lektorių)
kompetencijų įvertinimo klausimynas
Maloniai prašome skirti 10-15 minučių užpildyti klausimyną. Jūsų atsakymai padės mums išsiaiškinti
suaugusiųjų švietimo programose dirbančių asmenų poreikius ir iššūkius bei nustatyti geriausius
sprendimo būdus. Mes būsime dėkingi, jeigu sulauksime Jūsų nuoširdžių atsakymų į pateiktus
klausimus. Anketoje nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mes tik prašome Jūsų išsakyti savo
nuomonę, kuri bus naudinga kitiems suaugusiųjų švietimo darbuotojams ir suaugusiųjų švietimo
srities gerinimui.
Klausimynas yra anoniminis. Jūsų vardas ar kita asmeninė informacija nebus atskleista ar viešai
paskelbta. Jūsų atsakymai bus patiekti apibendrintai kaip tyrimo bendras rezultatas.
Iš anksto dėkojame už Jūsų dalyvavimą šiame tyrime. Jei turite kokių nors klausimų, nedvejodami
susisiekite su mumis adresu metodininkeaspt@gmail.com.

1 parinktis

Nenurodytas pavadinimas
Dėl kokių priežasčių tapote suaugusiųjų mokytoju? Pažymėkite
visus tinkamus atsakymų variantus. *
Norėjau įgyti daugiau mokymo patirties neformaliojo švietimo sistemoje.
Norėjau palikti formalią švietimo sistemą, bet norėjau tęsti mokymą.
Norėjau papildomo darbo, mokymo neformaliojo švietimo sistemoje.
Norėjau labiau dirbti su suaugusiais nei su vaikais ar jaunimu.
Norėjau dirbti nepilnu darbo krūviu.
Norėjau dirbti labiau lanksčioje švietimo srityje.
Man reikėjo darbo.
Norėjau padėti asmenims, kuriems reikalinga pagalba.
Other:

Įvertinkite savo motyvaciją, dirbant su suaugusiais, skalėje nuo
1 iki 6 (1 = labai mažai motyvuota (-s), 6 = labai motyvuota (-s)).
*
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labai mažai motyvuota (-s)

labai motyvuota (-s)

Iki kokio lygio intensyvumo Jūs norite mokyti suaugusius
penkerių metų perspektyvoje (1 = nėra noro, 6 = labai trokštu) *
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Iki kokio intensyvumo lygio Jūs galite teigti, kad darbas
suaugusiųjų švietimo srityje yra Jūsų ilgalaikė karjera (1 =
visiškai nesutinku, 6 = visišku sutinku) *
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visiškai nesutinku

visiškai sutinku

Kokios pagrindinės priežastys dėl kurių išeitumėte iš
suaugusiųjų mokytojo (lektoriaus) darbo? Pažymėkite visus
Jums tinkamus atsakymų variantus. *
Noras dirbti pilnu darbo krūviu.
Poreikis gauti didesnį atlyginimą.
Poreikis geresnių darbo sąlygų.
Noras turėti darbo garantijas (saugumą).
Noras dirbti formaliojo švietimo sistemoje.
Noras išbandyti darbą ne mokymo srityje.
Noras turėti daugiau profesinio tobulėjimo galimybių.
Noras dirbti aukštesnio statuso darbą, labiau gerbiamą darbą.
Other:

Prašome įvertinti kiekvieną teiginį skalėje nuo 1 iki 6 (1 =
visiškai nesutinku, 6 = visiškai sutinku) arba jei nežinote
atsakymo, pasirinkite 0. *
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Mano įgytas
formalus
išsilavinimas
pakankamai
mane parengė
dirbti suaugusiųjų
švietimo srityje
Suaugusiųjų
švietimo sritis yra
tinkamai
atstovaujama
mano šalies
mokytojų rengimo
programose.
Savo formaliojo
išsilavinimo metu
buvau
susipažinęs su
suaugusiųjų
švietimo sritimi.
Mano šalyje
mokytojų rengimo
programos
traktuoja
suaugusiųjų ir
vaikų ugdymą
kaip atskiras
studijų sritis.
Suaugusiųjų
švietimas buvo
neatskiriama
mano studijų
dalis.
Aš galėjau lankyti
pasirenkamuosius
kursus, susijusius
su suaugusiųjų
švietimu studijų
metu.
Studijų metu aš
turėjau galimybę
dirbti su
suaugusiais.

Kas Jums kelia didžiausią susirūpinimą, susijusį su suaugusiųjų
švietimo sritimi Jūsų šalyje? Pasirinkite 3 svarbiausius
atsakymų variantus. *
Suaugusiųjų švietimo pripažinimo atskira mokymo sritimi trūkumas
Vienodas požiūris į suaugusiųjų ir vaikų švietimą
Privalomo turinio, susijusio su suaugusiųjų švietimu, trūkumas mokytojų
rengimo programose
Suaugusiųjų švietimo kursų pasirinkimo stoka
Nėra galimybių dirbti su suaugusiais formaliųjų studijų metu
Nepakankamai laiko skiriama įgūdžių ir gebėjimų įgijimui darbui su
suaugusiais
Other:

Kaip suaugusiųjų mokytojas, prašome įvertinkite, kokių įgūdžių,
kompetencijų ir žinių Jums reikia (1 = nereikia, 6 = labai reikia)
arba jei Jūs nesate tikri, pasirinkite 0. *
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Supratimo kaip
mokosi suaugusieji
Mokymo ir
praktiškų
gyvenimiškų
pavyzdžių
pateikimo
Mokymo programų
kūrimo
Pamokų
planavimo
Didaktinių
priemonių kūrimo
Kompiuterinių
įgūdžių
Mokymosi
rezultatų
nustatymo ir
įvertinimo
Suaugusiųjų
mokymo
metodologijos
žinių
Tarpkultūrinių žinių
ir gebėjimų
Besimokančiųjų
pasiekimų
vertinimo
Nuolatinio
besimokančiųjų
pažangos
stebėjimo
Užsienių kalbų
žinių
Žinių apie darbo
rinką
Darbo su
specialiųjų poreikių
asmenimis įgūdžių
Tarpasmeninių
įgūdžių
Konsultavimo
įgūdžių
Bendradarbiavimo
įgūdžių
Organizacinių
gebėjimų
Administracinių
gebėjimų
Darbo patirties su
heterogeninėmis
grupėmis
Žinių apie
skirtingus mokymo
stilius
Kon iktų
sprendimo
gebėjimų
Motyvavimo
gebėjimų
Parodymo
besimokantiesiems
kaip mokytis
Dalykinių žinių
Žinių apie
skirtingas mokymo
strategijas
Žinių apie
skirtingus mokymo
metodus
Gebėjimo dirbti
komandoje
Vadybos žinių

Kritinio mąstymo

Skiltis be pavadinimo

1 parinktis

Prašome nurodyti kokių įgūdžių, kompetencijų ir žinių Jums kaip
suaugusiųjų mokytojui trūksta. Įvardinkite 3 pasirinkimus. *

Įvertinkite save kaip suaugusiųjų mokytoją skalėje nuo 1 iki 6 (1
= nesu gera (-s) mokytoja (-s), 6 =esu labai gera (-s) mokytoja (s), arba jei nesate tikri pasirinkite 0. *
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(1 = nesu
gera (-s)
mokytoja (s), 6=esu
labai gera
(-s)
mokytoja (s)

Apibūdinkite savo žodžiais kas yra geras suaugusiųjų mokytojas
*

Lytis: *
Moteris
Vyras

Amžius: *
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 +

Koks Jūsų išsilavinimas?
Vidurinis
Universitetinis

Kokios srities mokytojas Jūs esate? Pasirinkite visus Jums
tinkamus atsakymų variantus. *
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Pradinio ugdymo pedagogas
Vidurinio ugdymo pedagogas
Pilnu darbo krūviu dirbantis suaugusiųjų mokytojas
Nepilnu darbo krūviu dirbantis suaugusiųjų mokytojas
Universiteto profesorius
Savanoris
Other:

Kiek metų Jūs dirbate suaugusiųjų mokytoju? *
Iki 1 metų
1-2 metus
3-5 metus
5-10 metų
10-15 metų
15-20 metų
daugiau nei 20 metų
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