7 - 12 klasėms

ANKETA
Mums svarbu sužinoti, kaip Tu jautiesi savo klasėje, todėl prašome atsakyti į keletą klausimų.
Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad tau nereikia užsirašyti savo vardo ir pavardės, o bus
skaičiuojami bendri visos klasės rezultatai. Prašome tau tinkantį atsakymą pažymėti taip .
Tavo lytis:

 Mergaitė

 Berniukas

1. Į mokyklą grįžti po karantino laikotarpio norėjau: Taip Daugiau taip Daugiau ne Ne
1. Noriai einu į mokyklą

 Taip

 Dažniau taip

 Dažniau ne

 Ne

2. Mano klasėje man gera

 Taip

 Dažniau taip

 Dažniau ne

 Ne

3. Mano klasės mokiniai yra draugiški

 Taip

 Dažniau taip

4. Savo klasėje turiu draugą/ draugus

 Taip

 Dažniau ne

 Ne
 Ne

 Susikaupiu
 Viską suprantu
 Klausau, nes įdomu
(galimi keli pasirinkimo variantai)
 Pavargstu
 Prisiverčiu dirbti
 Stengiuosi
Jei turi sunkumų, įrašyk, kokių...............................................................................................................

5. Dirbdamas pamokoje aš

6. Su mokytojais sutariu
7. Jaučiuosi saugus savo klasėje

 Taip
 Taip

8. Jaučiuosi saugus su bendraamžiais  Taip

 Dažniau taip
 Dažniau taip
 Dažniau taip

 Dažniau ne

 Ne

 Dažniau ne

 Ne

 Dažniau ne

 Ne

9. Atėjęs į mokyklą nerimauju (bijau) dėl  nesėkmių
 egzaminų
 būti atstumtu
(galimi keli pasirinkimo variantai)
 nepritapti klasėje
 kritikos ar pastabų
 susimauti
 kai kurių mokytojų
Kita (įrašyk).........................................................................................................................................
10. Atėjęs į mokyklą tikiuosi  išmokti
 turėti gerus santykius
 gauti gerus įvertinimus
 mokytojų pagalbos
 mokytojų supratimo
 įdomaus mokyklos gyvenimo
Kita (įrašyk) ........................................................................................................................................
11. Į ką kreipiesi pagalbos, jei susiduri su sunkumais klasėje?
 Mokytoją
 Mokytojos padėjėją
 Tėvus
 Kitus mokyklos suaugusiuosius
 Psichologą
 Socialinį pedagogą
 Klasės draugus
 Į nieką
12. Kaip Tu jautiesi? (Skalėje pažymėk savo savijautą)
Darbingas

10 --- 9 --- 8 --- 7 --- 6 --- 5 --- 4 ---3 --- 2 --- 1 --- 0

Be energijos

Dėmesingas 10 --- 9 --- 8 --- 7 --- 6 --- 5 --- 4 ---3 --- 2 --- 1 --- 0

Išsiblaškęs

Patenkintas 10 --- 9 --- 8 --- 7 --- 6 --- 5 --- 4 ---3 --- 2 --- 1 --- 0

Nusivylęs

13. Ar Tave kankina kokie nors skausmai?

 Taip

 Ne

Jei taip - įrašyk kokie: .....................................................................................................................
Ačiū už atsakymus

