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Šio klausimyno tikslas  - įsivertinti savo motyvacijos stilių. Klausimai neturi nei teisingų , nei neteisingų atsakymų.  

Jūsų atsakymai padės sužinoti, kaip pasireiškia jūsų motyvacija mokytis. Skaitykite teiginius ir iš kiekvieno 

atsakymų trejeto laukelyje pažymėkite jums tinkamą atsakymą.  

Atsakymų suma, žyminti motyvacijos stilių, automatiškai atsiranda klausimyno pabaigoje.  

Aš didžiuojuosi kada... 

a) Atlieku ir pabaigiu užduotis. 

b) Padedu kitiems žmonėms. 

c) Apgalvotai sprendžiu problemas. 

Aš dažniausiai galvoju apie... 

a) Kas bus toliau. 

b) Žmones. 

c) Įvairias idėjas. 

Atsipalaiduoti esu linkęs/usi... 

a) Nuosekliai. 

b) Susitikdamas/a ir bendraudamas/a su draugais. 

c) Mokantis ko nors naujo. 



Aš mėgstu daryti dalykus... 

a) Iš karto. 

b) Kada galiu įtraukti ir kitus. 

c) Kada jaučiu, kad man  patinka.  

Kada esu prisijungęs/usi internete, aš mėgstu... 

a) Tikslingai ieškoti. 

b) Rašyti elektroninius  laiškus, komentarus, dalyvauti pokalbiuose. 

c) Dirbti skirtingomis kryptimis. 

Projektai turi būti... 

a) Baigti laiku. 

b) Atliekami grupėse. 

c) Prasmingi mano gyvenimui. 

Kai mokausi, aš mėgstu... 

a) Užduoti klausimus. 

b) Susirasti draugų. 

c) Gilintis į dalyką. 

Aš įsitikinęs/usi, kad tvarkaraščiai... 

a) Padeda man išlikti organizuotu/a. 

b) Padeda man koordinuoti planus su kitais. 

c) Yra naudinga priemonė nukreipti mane tinkama linkme. 

 



Aš mėgstu, kad mane vertintų už... 

a) Organizuotumą, punktualumą ir tvarkingumą. 

b) Malonų bendravimą su kitais, mąstymą, atidumą kitiems. 

c) Išmintį, smalsumą, gerą problemų sprendimą. 

Atlikdama/s darbus... 

a) Aš baigiu ką pradėjęs/jusi. 

b) Aš tikiuosi pagalbos iš kitų žmonių. 

c) Aš noriu mokytis nuo pradžios iki pabaigos. 

 

Motyvacijos stilius, gavęs didžiausią balų sumą, yra jūsų pirminis motyvacijos stilius. Motyvacijos stilius gavęs 

sekantį žemesnį įvertinimą yra jūsų antrinis motyvacijos stilius.  

 

Į tikslą orientuotas motyvacijos stilius: 

Į tarpusavio santykius orientuotas motyvacijos stilius: 

Į mokymąsi orientuotas motyvacijos stilius: 

 

Jei jūs esate orientuotas į tikslą, jūs greičiausiai sieksite savo tikslų tiesioginiu ir akivaizdžiu būdu. Priklausomai 

nuo galimų priemonių tai gali būti knygos, kompiuteris ar pokalbis su ekspertais. Jūs paprastai pirmenybę teikiate 

susitikti asmeniškai ir nemanote, kad pats mokymasis yra labai atraktyvus. 



Jei jūs esate orientuotas į tarpusavio santykius, jūs labiausiai mokymesi vertinate socialinius kontaktus. Kada 

susitinkate ir bendraujate su žmonėmis, jūs mokotės iš jų. Jūs galite nemėgti mokytis individualiai ar susitelkti prie 

temos atsiskyręs/usi nuo kitų, kadangi tai netenkina jūsų trokštamo interaktyvumo. 

Jei jūs esate orientuotas į mokymąsi, pats mokymasis motyvuoja jus. Jūs ieškote žinių, kadangi mokymasis teikia 

malonumą ir galite nervuotis dėl to, kad kartais reikia daugiau laiko skirti procedūroms, o ne pačiam mokymuisi.  
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