Poniższe pytania dotyczą zajęć dodatkowych związanych z przedmiotami nauczanymi w szkole oraz innych, na które uczęszczasz w tym roku szkolnym.
Chodzi o zajęcia, które odbywają się w szkole albo poza nią, ale nie są częścią obowiązkowego planu lekcji w szkole. Weź pod uwagę wszystkie
zorganizowane zajęcia dodatkowe, na których czegoś się uczysz, otrzymujesz wskazówki lub pomoc (na przykład: zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań,
zajęcia sportowe, korepetycje)

Mniej więcej przez ile godzin tygodniowo, w bieżącym roku szkolnym, spędzasz na dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych z następujących przedmiotów (nie licząc obowiązkowych lekcji szkolnych)?
(W tym przypadku godzina oznacza 60 minut, a nie godzinę lekcyjną.)
(Ustaw suwak, aby wskazywał liczbę godzin zajęć, w których uczestniczysz. Jeśli nie bierzesz udziału w żadnych dodatkowych zajęciach, ustaw
suwak na pozycji „0” (zero).)

EC 001Q01NA01

Szkolne przedmioty przyrodnicze lub bardziej ogólne
nauki przyrodnicze

0

20
lub więcej
EC 001Q02NA01

Matematyka
0

20
lub więcej
EC 001Q03NA01

Język polski
0

20
lub więcej
EC 001Q04NA01

Języki obce
0

20
lub więcej
EC 001Q05NA01

Historia, wiedza o społeczeństwie
0

20
lub więcej
EC 001Q06NA01

Muzyka (np. gra na instrumencie, chór,
kompozycja)

0

20
lub więcej
EC 001Q07NA01

Sport (np. w klubach, lekcje, treningi, zajęcia
drużynowe)

0

20
lub więcej
EC 001Q08NA01

Sztuki sceniczne (np. kółko aktorskie, taniec)
0

20
lub więcej
EC 001Q09NA01

Sztuki plastyczne (np. fotografia, rysunek, rzeźba)
0

20
lub więcej
EC 001Q10NA01

Inne
0

20
lub więcej

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

Czy uczestniczysz w większej, czy w mniejszej liczbie godzin zajęć dodatkowych tygodniowo w czasie wakacji (ferii)
lub w czasie przygotowywania się do sprawdzianów (np. przed egzaminem końcowym)?
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

W czasie przygotowywania się do sprawdzianów

Podczas wakacji/ferii

W większej liczbie zajęć

Mniej więcej w takiej samej
liczbie zajęć

W mniejszej liczbie zajęć

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

Część A: Zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych

Których przedmiotów przyrodniczych ze szkoły dotyczą Twoje zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Fizyki

Chemii

Biologii

Nauk stosowanych i techniki

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q05NA01

Czego dotyczą te zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych?
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

Tematów omawianych na lekcjach w szkole

Tematów nowych lub dodatkowych, nieomawianych na lekcjach w szkole

Tak

Nie

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

W jakiego typu zajęciach dodatkowych z nauk przyrodniczych uczestniczysz w tym roku szkolnym?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Indywidualne spotkania z nauczycielem, korepetytorem bądź inną osobą

Zajęcia prowadzone przez Internet przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę (np. przy użyciu programu Skype™)

Nauka z komputerem lub przez Internet przy użyciu programu lub aplikacji

Zajęcia prowadzone osobiście („na żywo”) przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Zajęcia nagrane na wideo, prowadzone przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Nauka, zajęcia w małej grupie (2-7 uczestników)

Nauka, zajęcia w dużej grupie (8 lub więcej uczestników)

Innego rodzaju zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

W jaki sposób opłacane są te zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Organizują je lub płacą za nie władze samorządowe (miasto, powiat) bądź państwo.

Organizuje je lub płaci za nie moja szkoła.

Płaci za nie moja rodzina.

Ja za nie płacę.

Płacą za nie inne osoby lub organizacje (np. fundacje, znajomi).

Nikt za te zajęcia nie płaci.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Gdzie odbywają się te zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

W budynku mojej szkoły

W innym miejscu, tzn. nie w budynku mojej szkoły

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasują do osoby prowadzącej Twoje zajęcia dodatkowe z nauk
przyrodniczych?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Osoba prowadząca zajęcia jest jednym z nauczycieli uczących mnie w tym roku szkolnym.

Osoba prowadząca zajęcia uczy na co dzień w szkole uczniów w moim wieku, ale nie uczy mnie żadnego z przedmiotów szkolnych.

Osoba prowadząca zajęcia pracuje przede wszystkim w firmie lub w organizacji specjalizującej się w zajęciach dodatkowych.

Osoba prowadząca zajęcia nie jest wykwalifikowanym nauczycielem, ani specjalistą od nauczania (np. jest to student).

EC 008Q01NA01

EC 008Q02NA01

EC 008Q03NA01

EC 008Q04NA01

Porównaj swoje szkolne lekcje z nauk przyrodniczych ze swoimi zajęciami dodatkowymi z nauk przyrodniczych. Do
których z nich bardziej pasują poniższe stwierdzenia dotyczące nauczycieli/osób prowadzących zajęcia?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od nauk przyrodniczych, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)
Bardziej pasuje do lekcji w
szkole

Bez różnicy

Bardziej pasuje do zajęć
dodatkowych

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wyjaśnia tak długo,
dopóki nie zrozumiem danego zagadnienia.

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia robi dużo, żeby mi
pomóc.

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia pyta mnie, w jaki
sposób rozwiązuję zadania, problemy.

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia omawia ze mną, skąd
się biorą moje pomyłki i błędy.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia daje mi zadania,
dzięki którym dostrzegam nowe pomysły i rozwiązania.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia cieszy się, kiedy
wymyślam nowy sposób rozwiązania problemu/zadania

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia pomaga mi się uczyć.

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia chce, żebym się
mocno starała/starał, nawet jeśli nie zawsze wychodzi mi
całkiem dobrze.

Sądzę, że nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wie, czemu
mam trudności z niektórymi zadaniami.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia udziela mi wskazówek
i podsuwa strategie, które pomagają mi rozwiązać zadanie.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Pomoc, jakiej udziela mi nauczyciel/osoba prowadząca
zajęcia, jest dostosowana do problemów, trudności, które
napotykam.
Nauczyciel/osoba prowadząca pomaga mi znajdować
sposoby rozwiązywania zadań/problemów.
Kiedy ustalimy, dlaczego mam jakiś problem,
nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia przedstawia mi
strategię postępowania.
Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia dostosowuje program
i metody do moich potrzeb.
Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia zmienia program lub
poziom trudności, kiedy mam problemy, napotykam na
trudności.

Porównaj swoje szkolne lekcje z nauk przyrodniczych ze swoimi zajęciami dodatkowymi z nauk przyrodniczych. Na
których z nich poniższe sytuacje występują częściej?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od nauk przyrodniczych, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

Częściej występują
na lekcji w szkole

Bez różnicy

Częściej występują
na zajęciach
dodatkowych

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

Na początku nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia mówi mi, nad czym będę
pracować.

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Dużo czasu - zanim zacznę naukę - zajmuje zgromadzenie materiałów (pomocy
naukowych, książek, notatek).

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia regularnie wyjaśnia, w jaki sposób
lekcja związana jest z innymi tematami i przedmiotami/zajęciami.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Rozmawiam o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z naszymi zadaniami i
tematem zajęć.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Pod koniec lekcji nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia podsumowuje omówiony
materiał.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Jestem skupiona/skupiony przez cały czas trwania zajęć.

Od razu zaczynam pracować nad przerabianymi treściami nauczania

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia podkreśla najważniejsze aspekty tematu.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia mówi mi, czego
powinnam/powinienem się nauczyć dzięki danemu zadaniu.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wskazuje na szerszy kontekst
omawianego materiału.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Często się nudzę.

Bardzo dużo czasu zajmuje, zanim jestem gotowa/gotowy rozpocząć naukę.

Porównaj swoje szkolne lekcje z nauk przyrodniczych ze swoimi zajęciami dodatkowymi z nauk przyrodniczych. Na
których z nich częściej zdarzają się sytuacje opisujące następujące relacje między nauczycielem/osobą prowadząca
zajęcia a uczniem?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od nauk przyrodniczych, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)
Częściej występują na lekcji w
szkole

Bez różnicy

Częściej występują na zajęciach
dodatkowych

Mam dobre relacje z nauczycielem/osobą prowadzącą
zajęcia.

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia interesują się moim
samopoczuciem.

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia naprawdę słuchają,
co mam do powiedzenia.

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

Jeśli potrzebuję dodatkowej pomocy, otrzymuję ją od
nauczycieli/osób prowadzących zajęcia.

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia traktują mnie
sprawiedliwie.

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Dlaczego w tym roku szkolnym uczęszczasz na zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Chcę się więcej nauczyć.

Chcę się przygotować do egzaminów.

Zachęciło mnie ogłoszenie o tych zajęciach.

Moi rodzice chcieli, żebym na nie uczęszczała/uczęszczał.

Wielu moich znajomych tak robi.

Moi nauczyciele je polecają.

Chcę poprawić swoje stopnie w szkole.

Muszę poprawić swoje stopnie w szkole.

Nauka przynosi satysfakcję.

To dobrze wygląda w życiorysie/CV.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Jest to konieczne, żeby dostać pracę.

Z innego powodu.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

Dlaczego nie uczęszczasz na zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych w tym roku szkolnym?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Nie potrzebuję zajęć dodatkowych z nauk przyrodniczych.

Żadna z dostępnych ofert nie odpowiada moim potrzebom.

Niewielu moich znajomych tak robi.

Nie mam czasu.

Nie mam pieniędzy.

Moi nauczyciele w szkole mają dostateczną wiedzę.

Moi rodzice nie chcą, żebym uczęszczała/uczęszczał.

Nie są warte pieniędzy, które trzeba za nie zapłacić.

Moi nauczyciele mówią, że nie są przydatne.

Nigdy nie zastanawiałam/zastanawiałem się nad uczestniczeniem w zajęciach dodatkowych z nauk przyrodniczych.

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Tam, gdzie mieszkam, nie są dostępne zajęcia dodatkowe z nauk przyrodniczych.

Zamiast tego, w nauce pomaga mi moja rodzina.

Zamiast tego, w nauce pomagają mi rówieśnicy i znajomi.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

Część B: Zajęcia dodatkowe z matematyki

Czego dotyczą zajęcia dodatkowe z matematyki?
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

Tematów omawianych na lekcjach w szkole

Tematów nowych lub dodatkowych, nieomawianych na lekcjach w szkole

Tak

Nie

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

W jakiego typu zajęciach dodatkowych z matematyki uczestniczysz w tym roku szkolnym?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Indywidualne spotkania z nauczycielem, korepetytorem bądź inną osobą

Zajęcia prowadzone przez Internet przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę (np. przy użyciu programu Skype™)

Nauka z komputerem lub przez Internet przy użyciu programu lub aplikacji

Zajęcia prowadzone osobiście („na żywo”) przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Zajęcia nagrane na wideo, prowadzone przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Nauka, zajęcia w małej grupie (2-7 uczestników)

Nauka, zajęcia w dużej grupie (8 lub więcej uczestników)

Inne zajęcia dodatkowe z matematyki

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

W jaki sposób opłacane są te zajęcia dodatkowe z matematyki?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Organizują je lub płacą za nie władze samorządowe (miasto, powiat) bądź państwo.

Organizuje je lub płaci za nie moja szkoła.

Płaci za nie moja rodzina.

Ja za nie płacę.

Płacą za nie inne osoby lub organizacje (np. fundacje, znajomi).

Nikt za te zajęcia nie płaci.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Gdzie odbywają się te zajęcia dodatkowe z matematyki?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

W budynku mojej szkoły

W innym miejscu, tzn. nie w budynku mojej szkoły

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasują do osoby prowadzącej Twoje zajęcia dodatkowe z matematyki?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Osoba prowadząca zajęcia jest jednym z nauczycieli uczących mnie w tym roku szkolnym.

Osoba prowadząca zajęcia uczy na co dzień w szkole uczniów w moim wieku, ale nie uczy mnie żadnego z przedmiotów szkolnych.

Osoba prowadząca zajęcia pracuje przede wszystkim w firmie lub w organizacji specjalizującej się w zajęciach dodatkowych.

Osoba prowadząca zajęcia nie jest wykwalifikowanym nauczycielem, ani specjalistą od nauczania (np. jest to student).

EC 018Q01NA01

EC 018Q02NA01

EC 018Q03NA01

EC 018Q04NA01

Porównaj swoje szkolne lekcje z matematyki ze swoimi zajęciami dodatkowymi z matematyki. Do których z nich
bardziej pasują poniższe stwierdzenia dotyczące nauczycieli/osób prowadzących zajęcia?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od matematyki, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)
Bardziej pasuje do
lekcji w szkole

Bez różnicy

Bardziej pasuje do
zajęć dodatkowych

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia pyta mnie, w jaki sposób
rozwiązuję zadania, problemy.

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia omawia ze mną, skąd się biorą
moje pomyłki i błędy.

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia daje mi zadania, dzięki którym
dostrzegam nowe pomysły i rozwiązania.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia cieszy się, kiedy wymyślam nowy
sposób rozwiązania problemu/zadania.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia chce, żebym się mocno
starała/starał, nawet jeśli nie zawsze wychodzi mi całkiem dobrze.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia pomaga mi się uczyć.

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wyjaśnia tak długo, dopóki nie
zrozumiem danego zagadnienia.

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia robi dużo, żeby mi pomóc.

Sądzę, że nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wie, czemu mam
trudności z niektórymi zadaniami.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia udziela mi wskazówek i podsuwa
strategie, które pomagają mi rozwiązać zadanie.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Pomoc, jakiej udziela mi nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia, jest
dostosowana do problemów, trudności, które napotykam.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca pomaga mi znajdować sposoby
rozwiązywania zadań/problemów.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Kiedy ustalimy, dlaczego mam jakiś problem, nauczyciel/osoba
prowadząca zajęcia przedstawia mi strategię postępowania.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia dostosowuje program i metody
do moich potrzeb.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia zmienia program lub poziom
trudności, kiedy mam problemy, napotykam na trudności.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Porównaj swoje szkolne lekcje z matematyki ze swoimi zajęciami dodatkowymi z matematyki. Na których z nich
poniższe sytuacje występują częściej?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od matematyki, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)
Częściej występują na
lekcji w szkole

Bez różnicy

Częściej występują na
zajęciach dodatkowych

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

Na początku nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia mówi mi, nad
czym będę pracować.

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Dużo czasu - zanim zacznę naukę - zajmuje zgromadzenie materiałów
(pomocy naukowych, książek, notatek).

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Rozmawiam o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z naszymi
zadaniami i tematem zajęć.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Pod koniec lekcji nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia
podsumowuje omówiony materiał.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia podkreśla najważniejsze
aspekty tematu.

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Jestem skupiona/skupiony przez cały czas trwania zajęć.

Od razu zaczynam pracować nad przerabianymi treściami nauczania.

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia regularnie wyjaśnia, w jaki
sposób lekcja związana jest z innymi tematami i
przedmiotami/zajęciami.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

Bardzo dużo czasu zajmuje, zanim jestem gotowa/gotowy rozpocząć
naukę.

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia mówi mi, czego
powinnam/powinienem się nauczyć dzięki danemu zadaniu.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Mój nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia wskazuje na szerszy
kontekst omawianego materiału.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Często się nudzę.

Porównaj swoje szkolne lekcje z matematyki ze swoimi zajęciami dodatkowymi z matematyki. Na których z nich
częściej zdarzają się sytuacje opisujące następujące relacje między nauczycielem/osobą prowadzącą zajęcia a
uczniem?
(Jeżeli masz więcej niż jednego nauczyciela w szkole od matematyki, wybierz jednego z nich do wszystkich porównań.)
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)
Częściej występują na
lekcji w szkole

Bez różnicy

Częściej występują na
zajęciach dodatkowych

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia interesują się moim
samopoczuciem.

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia naprawdę słuchają, co mam do
powiedzenia.

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

Jeśli potrzebuję dodatkowej pomocy, otrzymuję ją od nauczycieli/osób
prowadzących zajęcia.

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Mam dobre relacje z nauczycielem/osobą prowadzącą zajęcia.

Nauczyciele/osoby prowadzące zajęcia traktują mnie sprawiedliwie.

Dlaczego w tym roku szkolnym uczęszczasz na zajęcia dodatkowe z matematyki?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Chcę się więcej nauczyć.

Chcę się przygotować do egzaminów.

Zachęciło mnie ogłoszenie o tych zajęciach.

Moi rodzice chcieli, żebym na nie uczęszczała/uczęszczał.

Wielu moich znajomych tak robi.

Moi nauczyciele je polecają.

Chcę poprawić swoje stopnie w szkole.

Muszę poprawić swoje stopnie w szkole.

Nauka przynosi satysfakcję.

To dobrze wygląda w życiorysie/CV.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Jest to konieczne, żeby dostać pracę.

Z innego powodu.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

Dlaczego nie uczęszczasz na zajęcia dodatkowe z matematyki w tym roku szkolnym?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Nie potrzebuję zajęć dodatkowych z matematyki.

Żadna z dostępnych ofert nie odpowiada moim potrzebom.

Niewielu moich znajomych tak robi.

Nie mam czasu.

Nie mam pieniędzy.

Moi nauczyciele w szkole mają dostateczną wiedzę.

Moi rodzice nie chcą, żebym uczęszczała/uczęszczał.

Nie są warte pieniędzy, które trzeba za nie zapłacić.

Moi nauczyciele mówią, że nie są przydatne.

Nigdy nie zastanawiałam/zastanawiałem się nad uczestniczeniem w zajęciach dodatkowych z matematyki.

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Tam, gdzie mieszkam, nie są dostępne zajęcia dodatkowe z matematyki.

Zamiast tego, w nauce pomaga mi moja rodzina.

Zamiast tego, w nauce pomagają mi rówieśnicy i znajomi.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

Część C: Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

W jakiego typu zajęciach dodatkowych z języka polskiego uczestniczysz w tym roku szkolnym?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Indywidualne spotkania z nauczycielem, korepetytorem bądź inną osobą

Zajęcia prowadzone przez Internet przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę (np. przy użyciu programu Skype™)

Nauka z komputerem lub przez Internet przy użyciu programu lub aplikacji

Zajęcia prowadzone osobiście („na żywo”) przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Zajęcia nagrane na wideo, prowadzone przez nauczyciela, korepetytora lub inną osobę

Nauka, zajęcia w małej grupie (2-7 uczestników)

Nauka, zajęcia w dużej grupie (8 lub więcej uczestników)

Inne zajęcia dodatkowe z języka polskiego

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

W jaki sposób opłacane są te zajęcia dodatkowe z języka polskiego?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Organizują je lub płacą za nie władze samorządowe (miasto, powiat) bądź państwo.

Organizuje je lub płaci za nie moja szkoła.

Płaci za nie moja rodzina.

Ja za nie płacę.

Płacą za nie inne osoby lub organizacje (np. fundacje, znajomi).

Nikt za te zajęcia nie płaci.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Gdzie odbywają się te zajęcia dodatkowe z języka polskiego?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

W budynku mojej szkoły

W innym miejscu, tzn. nie w budynku mojej szkoły

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej pasują do osoby prowadzącej Twoje zajęcia dodatkowe z języka polskiego?
(Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Osoba prowadząca zajęcia jest jednym z nauczycieli uczących mnie w tym roku szkolnym.

Osoba prowadząca zajęcia uczy na co dzień w szkole uczniów w moim wieku, ale nie uczy mnie żadnego z przedmiotów szkolnych.

Osoba prowadząca zajęcia pracuje przede wszystkim w firmie lub w organizacji specjalizującej się w zajęciach dodatkowych.

Osoba prowadząca zajęcia nie jest wykwalifikowanym nauczycielem, ani specjalistą od nauczania (np. jest to student).

EC 027Q01NA01

EC 027Q02NA01

EC 027Q03NA01

EC 027Q04NA01

Część D: Ścieżka edukacyjna

Czy uczestniczyłaś/uczestniczyłeś wcześniej kiedykolwiek w zajęciach dodatkowych?
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

Gdy chodziłam/chodziłem do przedszkola

Gdy chodziłam/chodziłem do szkoły podstawowej

Gdy chodziłam/chodziłem do gimnazjum

Tak

Nie

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

Przez ile lat w sumie uczęszczałaś/uczęszczałeś na zajęcia dodatkowe?
(Wybierz odpowiedź z rozwijanej listy.)

EC 029Q01NA01

Lat

Wybierz...
Lat ( EC029Q01NA01 )
Wybierz...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kto z rodziny pomaga Ci stale w odrabianiu prac domowych i indywidualnej nauce?
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu.)

Matka lub inna opiekunka prawna

Ojciec lub inny opiekun prawny

Rodzeństwo

Dziadkowie

Inni krewni

Nikt

Inna osoba

Tak

Nie

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Czy zmieniałaś/zmieniałeś szkołę, kiedy uczęszczałaś/uczęszczałeś do szkoły podstawowej?
(Zaznacz jedną odpowiedź.)

Nie, chodziłam/chodziłem do jednej szkoły podstawowej.

Tak, zmieniłam/zmieniłem szkołę jeden raz.

Tak, zmieniałam/zmieniałem szkołę dwa razy lub więcej.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Czy zmieniałaś/zmieniałeś szkołę, kiedy uczęszczałaś/uczęszczałeś do gimnazjum?
(Zaznacz jedną odpowiedź.)

Nie, chodziłam/chodziłem do jednego gimnazjum.

Tak, zmieniłam/zmieniłem szkołę jeden raz.

Tak, zmieniałam/zmieniałem szkołę dwa razy lub więcej.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Bardzo dziękujemy za pomoc i wypełnienie tego kwestionariusza!

