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Pranešimo tikslas 

Pranešimo tikslas – pasidalinti vykdyto 
tyrimo rezultatais, rezultatų 
apibendrinimais, UKC rekomendacijomis 
užsienio kalbos dalyko/modulio turiniui 
tobulinti



Tyrimo tikslas - išsiaiškinti užsienio kalbų 
mokymo/si turinio tobulinimo galimybes 

Vilniaus kolegijoje

Tyrimo tikslas



1. Išanalizuoti Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų dalykų (modulių) tikslus, 
studijų programų siekinių sąsajas su numatomais užsienio kalbos dalyko 
(modulio) rezultatais, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais bei 
turinį ir užsienio kalbos studijoms rekomenduojamus literatūros sąrašus.

2.   Nustatyti  įstojusiųjų mokykloje įgytą kalbos lygį ir jų žinių bei įgūdžių 
tobulėjimo lygį kolegijoje. 

3.  Įvertinti studentų pasirengimą verslo/profesijos/specialybės užsienio kalbos 
studijoms bei numatyti priemones/būdus žinioms ir įgūdžiams tobulinti.  

4. Įvertinti užsienio kalbos dalyko (modulio) tikslų formulavimą.

5. Apibendrinti tyrimą, parengti rekomendacijas užsienio kalbos mokymo/si 
turiniui tobulinti, pagal poreikį patobulinti užsienio kalbos dalykų (modulių) 
turinį.   

Tyrimo uždaviniai



Tyrimo metodai - anketinė apklausa, 
duomenų kokybinė analizė bei 

apibendrinimas

Tyrimo metodai



Tyrimo objektas - 5 Vilniaus kolegijos

fakultetų (EIF, EKF, MTF, SPF, VVF) studentai.

Buvo apklausti 113 studentų iš minėtų

fakultetų

Tyrimo objektas



1. Testai VMA Moodle aplinkoje

2. Statistiniai duomenys 

3. Anketinė apklausa 

4. Anketinės apklausos apibendrinimas 

5. Tikslų formuluotės, studijų ir vertinimo 
metodai, išvados parengtoms anotacijoms 

6. Rekomendacijos tikslų formulavimui ir 
turiniui tobulinti.

Tyrimo rezultatai



Vertinimo anketą studentams sudarė 24 
uždaro tipo klausimai, prie kiekvieno 
klausimo buvo pridėta galimybė 
pakomentuoti kiekvieną iš klausimų.

Tyrimo rezultatai



Stiprosios pusės

• 86 % užsienio kalbos naudingos 

• 88 % vertinimo formulė, kriterijai aiškūs

• 78 % medžiagos įsisavinta

• 81 % užduotys įdomios

• 65 % užduotys suprantamos

• 87 % turinys siejamas su specialybe

• 88 % ugdomi kalbėjimo įgūdžiai



• Turi išlikti

• Taikyti vertinimui kontrakto metodą

• Atsižvelgti į temos, žodyno sudėtingumą

• Taikyti kūrybiškus metodus

• Diferencijuoti užduotis

• Užduočių formuluotės

• Padidinti konsultacijų skaičių

Rekomendacijos



Stipriosios pusės

• 74 % būtina teigiama atmosfera

• 74 % žinios vertinamos objektyviai

• 55 % lankomumas

• 77 % įdomios temos

• 65 % kontaktinės valandos

• 83 % atliktos užduotys namuose

• 46 % užsienio kalbų kursai



• Lankomumas ir darbas namuose privalomas

• Aiškūs kriterijai 

• Parinkti aktualias temas

• Grupėse ne daugiau 12 

• Vienodi kreditai

• Savarankiškas darbas

• Mokymosi visą gyvenimą

Rekomendacijos



• 80 % rašymo, gramatikos įgūdžiai

• 79 % klausymo įgūdžius

• 80 % tinkamos sąlygos mokymuisi

• 83 % savarankiškas darbas

Stipriosios pusės



• Kartoti sudėtingiausius atvejus

• Skirti skaitymo ir rašymo užduočių

• Užsienio kalbų įgūdžiams tobulinti

• Stebėti filmus

• Atlikti klausymo, kalbėjimo užduotis

Rekomendacijos



• Užsienio kalbos mokymo kursas naudingas
86%

• Studentai noriai lanko paskaitas  75%

• Vertinimo kriterijai yra aiškūs 88%

• Turinys yra įdomus 81%

• UKM kalbėjimo įgūdžiai 88%

• Klaidos žinamos 66 %

Išvados


