VARK klausimynas (versija 7.8)
Kaip aš mokausi geriausiai?
Pasirinkite atsakymą, kuris Jums labiausiai tinka. Galite ir daugiau negu vieną, jei vieno neužtenka. Jei kokie
nors klausimai netinka, galite palikti neatsakytus.
1.

Jūs norite padėti asmeniui, kuriam reikia patekti į oro uostą, miesto centrą arba geležinkelio stotį. Jūs:
a. Vykstate kartu.
b. Papasakojate, kaip ten nuvykti.
c. Surašote nurodymus.
d. Nubraižote schemą, parodote žemėlapyje arba duodate žemėlapį.

2.

Tinklalapyje yra vaizdo įrašas, rodantis, kaip padaryti ypatingą grafiką. Įraše kalba žmogus, rodomi
trumpi aprašymai, ką daryti, ir kelios schemos. Jūs geriausiai išmoksite:
a. Žiūrėdami schemas.
b. Klausydamiesi .
c. Skaitydami.
d. Žiūrėdami, kaip tai daroma.

3.

Jūs planuojate grupės atostogas. Norite sužinoti grupės nuomonę apie planą. Jūs:
a. Papasakosite, ką jie patirs kelionėje.
b. Parodysite planuojamas aplankyti vietas žemėlapyje.
c. Duosite išspausdintą kelionės maršruto aprašymą.
d. Paskambinsite, pasiųsite SMS žinutę arba elektroninį laišką.

4.

Ypatinga proga ruošiatės ką nors pagaminti. Jūs:
a. Gaminsite ką nors įprasto, kam nereikia ieškoti papildomų nurodymų.
b. Paklausite, ką pasiūlys draugai.
c. Semsitės idėjų iš interneto ar maisto receptų knygų paveikslėlių.
d. Skaitysite receptus.

5.

Lankytojai nori sužinoti apie gamtos rezervatus arba parkus jūsų apylinkėse. Jūs:
a. Pasakosite arba pakviesite ką nors papasakoti apie rezervatus ir parkus.
b. Parodysite jiems žemėlapius ir nuotraukų iš interneto.
c. Nuvešite juos į rezervatą arba parką ir kartu su jais ten vaikščiosite.
d. Duosite jiems paskaityti straipsnių arba knygų apie rezervatus ir parkus.

6.

Ketinate pirkti naują mobilųjį telefoną. Kas, be kainos, labiausiai lems jūsų sprendimą?
a. Daikto išbandymas.
b. Skaitymas apie perkamo daikto ypatybes.
c. Graži ir šiuolaikiška aparato išvaizda.
d. Pardavėjo (konsultanto) paaiškinimas apie daikto ypatybes.

7.

Prisiminkite atvejus, kai stengėtės išmokti ką nors naujo (tai neturėtų būti koks nors labai fizinis įgūdis,
pvz., važiuoti dviračiu). Jūs geriausiai išmokote, kai:
a. Stebėdami demonstraciją.
b. Klausydamiesi, kai kas nors aiškino, ir užduodami klausimus.
c. Naudojotės vizualinėmis priemonėmis – paveikslėliais, diagramomis, schemomis.
d. Skaitydami instrukcijas (pvz., naudotojo vadovą).

8.

Jums šlubuoja širdis. Labiau patiktų, kad gydytojas:
a. Duotų literatūros, kurioje būtų galima paskaityti, kas negerai.
b. Parodytų širdies modelyje, kas yra negerai.
c. Papasakotų, kas yra negerai.
d. Parodytų schemą, demonstruojančią, kas yra negerai.

9.

Norite išmokti naudotis nauja kompiuterio programa, naują žaidimą ar naujų kompiuterinių įgūdžių.
Jūs:
a. Perskaitote rašytines instrukcijas, pridedamas prie programos.
b. Pasikalbate su žmonėmis, kurie jau moka naudotis šia programa.
c. Žiūrite demonstraciją arba imate klaviatūrą ar pultelį ir bandote.
d. Naudojatės instrukcijos schemomis.

10.

Jums patinka tinklalapiai, kurie turi:
a. Dalykus, kuriuos galite spustelėti, judinti, žiūrėti ir išbandyti.
b. Įdomų dizainą ir vaizdinių efektų.
c. Įdomių aprašymų, sąrašų ir paaiškinimų.
d. Garso kanalus, kuriuose galite pasiklausyti muzikos, radijo programų ar interviu.

11.

Kas, be kainos, padarytų didžiausią įtaką jūsų sprendimui pirkti naują negrožinę knygą?
a. Knygos puslapių peržvelgimas, pavartymas.
b. Greitas atskirų jos dalių perskaitymas.
c. Draugas, kuris papasakoja ir ją rekomenduoja.
d. Joje yra realaus gyvenimo istorijų, patirčių ir pavyzdžių.

12.

Jūs naudojatės knyga, kompaktine plokštele arba tinklalapiu, norėdami išmokti naudotis nauju
įrenginiu. Norėtumėte:
a. Galimybės užduoti klausimų ir pasikalbėti apie tai, kaip juo naudotis.
b. Aiškių instrukcijų, kuriose punktais būtų parašyti nurodymai, ką daryti.
c. Schemų, rodančių, kaip juo naudotis.
d. Išbandyti įvairius nustatymus ir galimybes.

13.

Koks dėstytojas arba pranešėjas Jums labiau patinka – toks, kuris naudoja:
a. Demonstracijas, modelius ar praktinius užsiėmimus.
b. Grupių diskusijas, klausimus ir atsakymus, pokalbius.
c. Dalomąją medžiagą, vadovėlius ir skaitinius.
d. Diagramas, schemas, grafikus.

14.

Jūs atlikote vaidmenį, dalyvavote varžybose, atlikote testą ir norėtumėte gauti grįžtamąją informaciją
apie tai, kaip jums sekėsi. Jūs norėtumėte, kad jums:
a. Pademonstruotų tai, ką padarėte, pavyzdžius.
b. Duotų paskaityti jūsų rezultatų aprašymą.
c. Kas nors paaiškintų, kaip jums sekėsi.
d. Parodytų grafikus, schemas ir iliustracijas.

15.

Jums reikia pasirinkti maistą restorane ar kavinėje. Jūs:
a. Pasirenkate kažką, ką jau esate ten valgę.
b. Klausiate padavėjo ar draugų, ką jie rekomenduotų.
c. Pasirenkate iš valgių aprašymų meniu.
d. Žiūrite, ką valgo kiti, arba pasirenkate iš patiekalų nuotraukų.

16.

Jums reikia pasakyti svarbią kalbą konferencijoje ar kokia kita proga. Jūs:
a. Temai atskleisti paruošite schemų, grafikų ir iliustracijų.
b. Užsirašysite keletą svarbiausių teiginių ir keletą kartų garsiai parepetuosite kalbą.
c. Parašysite kalbą ir keletą kartų ją persiskaitysite, kad išmoktumėte.
d. Panaudosite pavyzdžių, nuotraukų ir istorijų, kad kalba būtų tikroviška ir praktiška.

VARK klausimynas- vertinimo lapas
Lentelėje reikia apibrėžti raides, kurios atitinka pasirinktą kategoriją.
Pavyzdžiui, jei trečiajame klausime jūs apibrėžėte b ir c, tai lentelėje jūs turite apibrėžti:
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Rezultatų skaičiavimas
Suskaičiuokite apibrėžtas raides:
Apibrėžta V raidžių =
Apibrėžta A raidžių =
Apibrėžta R raidžių =
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