Šiame klausimyne rasite klausimų šiomis temomis:
• Jūs, Jūsų šeima ir Jūsų namai
• Ką manote apie savo gyvenimą
• Migracijos informacija
• Jūsų sveikata
• Jūsų mokykla
• Laisvalaikis ir veikla namuose
Atidžiai perskaitykite kiekvieną klausimą ir atsakykite kaip įmanoma tiksliau.
Šiame klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Jūsų atsakymai turi būti tokie, kokie tinka Jums.
Jeigu ko nors nesuprasite ar abejosite, kaip atsakyti į klausimą, galite prašyti pagalbos.
Kai kurie klausimai susiję su mokykloje mokomais gamtos mokslais. Atsakydami į tokius klausimus turėkite omenyje visus mokomuosius dalykus, kuriuose
dėstoma medžiaga, susijusi su gamtos mokslais. Jie apima tokius dalykus kaip fizika, chemija, biologija, astronomija, taikomieji gamtos mokslai ir
technologijos, kurie mokymo programoje dėstomi kaip atskiri dalykai arba kaip vienas integruotas gamtos mokslų dalykas.
Atkreipkite dėmesį, kad mygtukas „Pirmyn”, naudojamas perėjimui prie kito klausimo, yra apatiniame dešiniajame Jūsų ekrano kampe. Kartais turėsite
paslinkti ekraną žemyn, kad pamatytumėte šį mygtuką.
Visų mokinių atsakymai bus apibendrinti, susumuoti ir suvidurkinti, taigi nė vienas mokinys negalės būti identifikuotas. Visi Jūsų atsakymai
liks konfidencialūs.

A skyrius: Jūs, Jūsų šeima ir Jūsų namai

Kelintoje klasėje mokotės?
(Pasirinkite variantą iš išskleidžiamojo sąrašo.)

ST001Q01TA01

Pasirinkite...
( ST001Q01TA01 )
Pasirinkite...
7 klasėje
8 kalsėje
9 (I gimnazijos) klasėje
10 (II gimnazijos) klasėje
11 (III gimnazijos) klasėje

Pagal kurią ugdymo programą šiuo metu mokotės?
(Pasirinkite vieną atsakymą)

Pagrindinės mokyklos

Vidurinės mokyklos (7-10 klasės)

Vidurinės mokyklos (11-12 klasės)

Progimnazijos (7-8 klasės)

Gimnazijos (I-II klasės)

Gimnazijos (III-IV klasės)

Profesinės mokyklos

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002Q01TA07

Kokia Jūsų gimimo data?
(Pasirinkite dieną, mėnesį ir metus iš išskleidžiamųjų sąrašų.)

ST003Q01TA01

Diena

Pasirinkite...
Diena ( ST003Q01TA01 )
Pasirinkite...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Mėnuo

Pasirinkite...

Mėnuo ( ST003Q02TA01 )
Pasirinkite...
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
ST003Q03TA01

Metai

Pasirinkite...
Metai ( ST003Q03TA01 )
Pasirinkite...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Nurodykite pilną gimimo datą.

Kokia Jūsų lytis?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Moteris

Vyras

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Koks aukščiausias Jūsų mamos įgytas mokyklinis išsilavinimas?
Jei nežinote, kurį atsakymą pasirinkti, paprašykite testo vykdytojo (-os) pagalbos.

(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Vidurinės mokyklos

Profesinės mokyklos

Pagrindinės mokyklos

Pradinės mokyklos

Nebaigė pradinės mokyklos

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Ar Jūsų mama yra įgijusi šį išsimokslinimą?
Jei nežinote, kaip atsakyti į šį klausimą, paprašykite testo vykdytojo (-os) pagalbos.

(Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.)

Mokslų daktaro

Aukštąjį universitetinį (t.y. baigė universitetą, institutą)

Aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį (t.y. baigė aukštesniąją mokyklą, kolegiją)

Specialųjį vidurinį (baigė technikumą)

Taip

Ne

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Koks aukščiausias Jūsų tėčio įgytas mokyklinis išsilavinimas?
Jei nežinote kaip atsakyti į šį klausimą, paprašykite testo vykdytojo (-os) pagalbos.

(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Vidurinės mokyklos

Profesinės mokyklos

Pagrindinės mokyklos

Pradinės mokyklos

Nebaigė pradinės
mokyklos

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Ar Jūsų tėtis yra įgijęs šį išsimokslinimą?
Jei nežinote kaip atsakyti į šį klausimą, paprašykite testo vykdytojo (-os) pagalbos.

(Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.)

Mokslų daktaro

Aukštąjį universitetinį (t.y. baigė universitetą, institutą)

Aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį (t.y. baigė aukštesniąją mokyklą, kolegiją)

Specialųjį vidurinį (baigė technikumą)

Taip

Ne

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Ką šiuo metu veikia Jūsų mama?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Dirba apmokamą darbą visą darbo dieną

Dirba apmokamą darbą ne visą darbo dieną

Nedirba, bet ieško darbo

Kita (pvz., namų šeimininkė, išėjusi į pensiją)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Ką šiuo metu veikia Jūsų tėtis?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Dirba apmokamą darbą visą darbo dieną

Dirba apmokamą darbą ne visą darbo dieną

Nedirba, bet ieško darbo

Kita (pvz., užsiima namų ruoša, yra išėjęs į pensiją)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Kuriuos iš žemiau išvardytų dalykų Jūs turite namuose?
(Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.)

Rašomąjį stalą mokytis

Savo kambarį

Ramią vietą mokytis

Kompiuterį, kuriuo galite naudotis mokydamiesi

Mokomąją programinę įrangą

Prieigą prie interneto

Klasikinės literatūros (pvz., Šekspyro)

Poezijos knygų

Meno kūrinių (pvz., paveikslų)

Knygų, padedančių mokytis

Taip

Ne

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Techninių žinynų

Žodyną

DVD grotuvą

Skystųjų kristalų (LCD), LED, plazminį televizorių

Kabelinę, skaitmeninę, palydovinę televiziją

Knygų apie meną, muziką ar dizainą

Skaitmeninį fotoaparatą

Prenumeruojamos spaudos

Filmavimo kamerą

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Kiek šių daiktų yra Jūsų namuose?
(Pasirinkite po vieną atsakymą kiekvienoje eilutėje.)

Televizorių

Automobilių

Vonios arba dušo kambarių

Mobiliųjų telefonų be interneto prieigos

Mobiliųjų telefonų su interneto prieiga (pvz., išmaniųjų telefonų)

Kompiuterių (stalinių arba nešiojamų kompiuterių)

Planšetinių kompiuterių (pvz., iPad®)

Elektroninių knygų skaityklių (pvz., KindleTM)

Muzikos instrumentų (pvz., gitara, pianinas)

Nė vieno

Vienas

Du

Trys ar daugiau

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Kiek knygų yra Jūsų namuose?
Paprastai viename lentynos metre telpa apie 40 knygų. Neskaičiuokite žurnalų, laikraščių ir mokyklinių vadovėlių.

(Pasirinkite vieną atsakymą.)

0–10 knygų

11–25 knygos

26–100 knygų

101–200 knygų

201–500 knygų

Daugiau negu 500 knygų

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Kiti du klausimai bus apie Jūsų mamos darbą:
(Jei ji šiuo metu niekur nedirba, prašome parašyti, koks buvo jos paskutinis pagrindinis darbas.)

Koks Jūsų mamos pagrindinis darbas?
(pvz., mokytoja, virtuvės darbuotoja, pardavimų vadovė)
Įrašykite pareigų pavadinimą.
Ką Jūsų mama daro savo pagrindiniame darbe?
(pvz., moko vidurinės mokyklos mokinius, restorane padeda virėjui gaminti valgį,
vadovauja pardavimo vadybininkams)
Prašome parašyti sakinį, apibūdinantį veiklą, kurią ji atlieka arba atliko tame darbe.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

Kiti du klausimai bus apie Jūsų tėčio darbą:
(Jei jis šiuo metu niekur nedirba, prašome parašyti, koks buvo jo paskutinis pagrindinis darbas.)

Koks Jūsų tėčio pagrindinis darbas?
(pvz., mokytojas, virtuvės darbuotojas, pardavimo vadovas)
Įrašykite pareigų pavadinimą.
Ką Jūsų tėtis daro savo pagrindiniame darbe?
(pvz., moko vidurinės mokyklos mokinius, restorane padeda virėjui gaminti valgį,
vadovauja pardavimo vadybininkams)
Prašome parašyti sakinį, apibūdinantį veiklą, kurią jis atlieka arba atliko tame
darbe.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

B skyrius: Ką manote apie savo gyvenimą?

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Šiame klausime bus teiraujamasi, kiek esate patenkintas (-a) savo gyvenimu, vertinant skalėje nuo „0” iki „10”. Nulis reiškia, kad esate „visiškai
nepatenkintas (-a)”, o „10” reiškia, kad esate „visiškai patenkintas (-a)”.

Bendrai vertinant, kiek esate patenkintas (-a) savo gyvenimu pastarosiomis dienomis?
(Tempkite slankiklį iki reikiamo skaičiaus.)

ST016Q01NA01

0
visiškai nepatenkintas (-a)

10
visiškai patenkintas (-a)

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Įsivaizduokite kopėčias, kurių laipteliai yra sunumeruoti nuo nulio apačioje iki dešimties viršuje. Kopėčių viršus
simbolizuoja geriausią įmanomą gyvenimą, o apačia – blogiausią.
(Tempkite slankiklius iki reikiamo skaičiaus.)

ST017Q01NA01

Kaip manote, ant kurio kopėčių laiptelio
stovite dabar?

0
blogiausias įmanomas gyvenimas

10
geriausias įmanomas gyvenimas
ST017Q02NA01

Kaip manote, ant kurio laiptelio stovėsite po
penkerių metų?

0
blogiausias įmanomas gyvenimas

10
geriausias įmanomas gyvenimas

Kiek nesutinkate arba sutinkate su šiais teiginiais apie savo gyvenimą?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Gyvenu gerai.

Mano gyvenimas toks, kokio noriu.

Savo gyvenime norėčiau daug ką pakeisti.

Norėčiau, kad mano gyvenimas būtų kitoks.

Mano gyvenimas geras.

Savo gyvenime turiu tai, ko noriu.

Mano gyvenimas geresnis nei daugelio vaikų.

Visiškai nesutinku

Iš dalies nesutinku

Iš dalies sutinku

Visiškai sutinku

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

C skyrius: Migracijos informacija

Kokioje šalyje gimėte Jūs ir Jūsų tėvai?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Lietuvoje

Kitoje šalyje

Jūs

Mama

Tėtis

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0
AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO ^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND
(^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR
^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN GOTO ^ST020 ELSE IF
(^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR
^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO ^ST021 ELSE GOTO
^ST022

Kiek jums buvo metų, kai atvykote į Lietuvą?
(Įveskite, kiek Jums buvo metų, kai atvykote. Įveskite „0” (nulį), jeigu Jums buvo mažiau negu 12 mėnesių.)

Metų
skaičius:

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Pasitikrinkite įvestą amžių.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Kiek jums buvo metų, kai atvykote į Lietuvą?
(Pasirinkite variantą iš išskleidžiamojo sąrašo. Pasirinkite „0-1 metų” (nuo nulio iki vienerių metų), jeigu Jums buvo mažiau negu 12 mėnesių.)

ST021Q01TA01

Pasirinkite...
( ST021Q01TA01 )
Pasirinkite...
0 - 1 metų
1 metai
2 metai
3 metai
4 metai
5 metai
6 metai
7 metai
8 metai
9 metai
10 metų
11 metų
12 metų
13 metų
14 metų
15 metų
16 metų

Kokia kalba Jūs dažniausiai kalbate namuose?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Lietuvių

Rusų

Lenkų

Kita kalba

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0 AND ^ST022Q01TA03 = 0 AND
^ST022Q01TA04 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO ^ST023

Kokia kalba įprastai kalbate su šiais žmonėmis?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Savo mama

Savo tėčiu

Savo broliu (-iais) ir/arba seserimi (-s)

Savo geriausiu (-ia) draugu (-e)

Savo klasės draugais (-ėmis)

Daugiausia savo gimtąja
kalba

Maždaug tiek pat savo
gimtąja, kiek ir lietuvių kalba

Daugiausiai lietuvių
kalba

Netaikytina

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Diskriminacija yra neigiamas elgesys, nukreiptas prieš žmones, esančius tam tikrų grupių nariais. Ar laikote save
kurios nors Lietuvoje diskriminuojamos kultūrinės ar etninės grupės nariu?
(Diskriminacija yra nederamas elgesys su žmogumi dėl jo kultūrinės ar etninės kilmės. Pavyzdžiui, būna sunkiau įgyti išsimokslinimą, gauti darbą arba
būstą, su Jumis elgiamasi ne taip pagarbiai kaip su kitais arba Jus įžeidinėja, užsipuola arba užpuola dėl etninės ar kultūrinės kilmės.)

(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Taip

Ne

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Pagalvokite apie savo patirtį mokykloje. Kelis Jūsų mokyklos mokytojus galima apibūdinti žemiau pateiktais teiginiais?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)
Nė vieno arba
beveik nė vieno

Kai kuriuos

Daugumą

Visus arba
beveik visus

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Jie kaltina mano kultūrinės ar etninės grupės žmones dėl Lietuvoje esančių
bėdų.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Jie supranta, kad kiekvieno mano kultūrinės ar etninės grupės žmogaus
mąstysena ir mentalitetas gali skirtis.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Su mano kultūrinės ar etninės grupės mokiniais jie elgiasi taip pat kaip ir su
kitais mokiniais.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Iš mano kultūrinės ar etninės grupės mokinių jie tikisi žemesnių pasiekimų nei iš
kitų mokinių.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Iš mano kultūrinės ar etninės grupės mokinių jie tikisi aukštesnių pasiekimų nei
iš kitų mokinių.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Jie pagarbiai kalba su mano kultūrinės ar etninės grupės žmonėmis.

Jų pažiūros apie mano kultūrinės ar etninės grupės žmonių istoriją yra
klaidingos.

Jie atviri bendravimui su mano kultūrinės ar etninės grupės žmonėmis.

Jie neigiamai atsiliepia apie mano kultūrinės ar etninės grupės žmones.

Jie naudoja tuos pačius kriterijus mano kultūrinės ar etninės grupės mokinių
įvertinimui kaip ir kitiems mokiniams.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

Jie naudoja tuos pačius kriterijus drausmindami blogai besielgiančius mano
kultūrinės ar etninės grupės mokinius kaip ir kitus mokinius.

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

D skyrius: Jūsų sveikata

Koks Jūsų ūgis?
(Įveskite tinkamą skaičių.)

Ūgis centimetrais

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Pasitikrinkite įvestą reikšmę.

Koks Jūsų svoris?
(Įveskite tinkamą skaičių.)

Svoris
kilogramais

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Pasitikrinkite įvestą reikšmę.

Kai pietaujate mokykloje, iš kur dažniausiai gaunate maistą?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Niekada nepietauju mokykloje

Iš namų

Iš mokyklos

Iš kitur

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Kiek dienų, iš praėjusių 7, bent kartą per dieną valgėte arba gėrėte šiuos produktus?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

ST029Q01NA01

Vaisius (pvz., obuolius, apelsinus, bananus)

Pasirinkite...

Vaisius (pvz., obuolius, apelsinus, bananus) ( ST029Q01NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q02NA01

Greitą maistą (pvz., iš McDonald's arba Hesburger)

Pasirinkite...

Greitą maistą (pvz., iš McDonald's arba Hesburger) ( ST029Q02NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q03NA01

Daržoves (pvz., morkas, salotas)

Pasirinkite...

Daržoves (pvz., morkas, salotas) ( ST029Q03NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
ST029Q04NA01

Gazuotus gaiviuosius gėrimus (pvz., Coca-Cola, Pepsi)

Gazuotus gaiviuosius gėrimus (pvz., Coca-Cola, Pepsi) ( ST029Q04NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas

Pasirinkite...

Ar per pamokas šiais mokslo metais Jus mokė šių dalykų?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Apie sveikos mitybos teikiamą naudą

Apie pavojus, kylančius vartojant alkoholį, tabaką ir kitus narkotikus

Apie fizinės veiklos teikiamą naudą

Apie pavojus, kuriuos sukelia užkrečiamosios ligos (pvz., tuberkuliozė, AIDS)

Taip

Ne

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Kiek vidutiniškai dienų per savaitę šiais mokslo metais Jūs lankote fizinio lavinimo pamokas?
(Pasirinkite variantą iš išskleidžiamojojo sąrašo.)

ST031Q01NA01

Pasirinkite...
( ST031Q01NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas

Kiek dienų, iš praėjusių 7, bent kartą per dieną užsiėmėte šia veikla už mokyklos ribų?
(Pasirinkite vieną atsakymą iš išskleidžiamojojo sąrašo.)

Vidutine fizine veikla ne mažiau kaip 60 minučių per dieną (pvz., vaikščiojimas, lipimas laiptais,
važiavimas dviračiu į mokyklą)

ST032Q01NA01

Pasirinkite...

Vidutine fizine veikla ne mažiau kaip 60 minučių per dieną (pvz., vaikščiojimas, lipimas laiptais, važiavimas dviračiu į mokyklą) ( ST032Q01NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas
Sunkia fizine veikla ne mažiau kaip 20 minučių per dieną, nuo kurios suprakaitavote arba
pradėjote sunkiai kvėpuoti (pvz., bėgimas, važiavimas dviračiu, aerobika, futbolas, čiuožimas)

ST032Q02NA01

Pasirinkite...

Sunkia fizine veikla ne mažiau kaip 20 minučių per dieną, nuo kurios suprakaitavote arba pradėjote sunkiai kvėpuoti (pvz., bėgimas, važiavimas
dviračiu, aerobika, futbolas, čiuožimas) ( ST032Q02NA01 )
Pasirinkite...
Nė vienos
1 dieną
2 dienas
3 dienas
4 dienas
5 dienas
6 dienas
7 dienas

Kiek Jūs nesutinkate arba sutinkate su šiais teiginiais apie save?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Man patinka užsiimti fizine veikla.

Fizinė veikla man suteikia jėgų.

Fizinė veikla gerina mano savijautą.

Fizinė veikla suteikia man stiprų sėkmės jausmą.

Visiškai nesutinku

Iš dalies nesutinku

Iš dalies sutinku

Visiškai sutinku

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

E skyrius: Jūsų mokykla

Kiek Jūs sutinkate su šiais teiginiais apie savo mokyklą?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mokykloje jaučiuosi kaip pašalinis (-ė) (arba atstumtasis (-oji)).

Mokykloje lengvai susirandu draugų.

Jaučiuosi priklausantis (-i) mokyklai.

Mokykloje jaučiuosi nejaukiai ir ne vietoje.

Atrodo, kad kitiems mokiniams aš patinku.

Mokykloje jaučiuosi vienišas (-a).

Mokykloje jaučiuosi laimingas (-a).

Mano mokykloje viskas puiku.

Aš esu patenkintas (-a) savo mokykla.

Visiškai sutinku

Iš dalies sutinku

Iš dalies nesutinku

Visiškai nesutinku

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Kaip dažnai šie dalykai nutinka Jūsų mokykloje?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mokiniai neklauso, ką kalba mokytojas (-a).

Klasėje vyrauja triukšmas ir netvarka.

Mokytojas (-a) turi ilgai laukti, kol mokiniai nurims.

Mokiniai negali sklandžiai dirbti.

Prasidėjus pamokai, mokiniai dar ilgą laiką nepradeda dirbti.

Per kiekvieną
pamoką

Per daugumą
pamokų

Per kai kurias
pamokas

Niekada arba
beveik niekada

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Kiek Jūs sutinkate su šiais teiginiais apie savo mokyklą?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mokykla mane menkai paruošė suaugusio žmogaus gyvenimui baigus
mokyklą.

Mokykla buvo laiko švaistymas.

Mokykla man padėjo įgyti pasitikėjimo savimi priimant sprendimus.

Mokykloje išmokau dalykų, kurie galėtų būti naudingi darbe.

Mokykloje dedamos pastangos man padės gauti gerą darbą.

Mokykloje dedamos pastangos man padės įstoti į gerą aukštąją
mokyklą.

Man patinka gauti gerus pažymius.

Mokykloje svarbu labai stengtis.

Visiškai sutinku

Iš dalies sutinku

Iš dalies nesutinku

Visiškai nesutinku

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Kaip dažnai šie dalykai nutinka per pamokas Jūsų mokykloje?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mokytojai nori, kad mokiniai stengtųsi.

Mokytojai sako mokiniams, kaip jie galėtų pasirodyti geriau.

Mokytojams nepatinka, kai mokiniai pateikia atmestinai atliktus darbus.

Mokiniai turi daug mokytis.

Niekada

Per kai kurias
pamokas

Per daugumą
pamokų

Per kiekvieną
pamoką

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jums nutikdavo šie dalykai mokykloje?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Kiti mokiniai mane pravardžiavo.

Kiti mokiniai mane užgauliojo.

Kiti mokiniai specialiai manęs neįtraukė į veiklą.

Kiti mokiniai mane pašiepė.

Kiti mokiniai man grasino.

Kiti mokiniai atėmė arba sunaikino man priklausančius daiktus.

Kiti mokiniai man sudavė arba mane stumdė.

Kiti mokiniai paskleidė bjaurius gandus apie mane.

Niekada arba
beveik niekada

Kelis kartus per
metus

Kelis kartus per
mėnesį

Kartą per savaitę
arba dažniau

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jums nutikdavo šie dalykai mokykloje?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mokytojai mane kvietė atsakinėti mažiau nei kitus mokinius.

Mokytojai mane vertino griežčiau nei kitus mokinius.

Mokytojai leido suprasti, kad, jų manymu, nesu toks (-ia) protingas (-a)
kaip iš tiesų.

Mokytojai mane drausmindavo griežčiau nei kitus mokinius.

Mokytojai pajuokdavo mane prieš kitus mokinius.

Mokytojai pasakydavo man kažką įžeidžiančio prie kitų.

Niekada arba
beveik niekada

Kelis kartus per
metus

Kelis kartus per
mėnesį

Kartą per savaitę
arba dažniau

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Kiek Jūs sutinkate su šiais teiginiais apie savo mokyklos mokytojus?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Gerai sutariu su daugeliu savo mokytojų.

Dauguma mokytojų yra suinteresuoti mano gerove.

Dauguma mano mokytojų iš tikrųjų klausosi, ką aš noriu pasakyti.

Jei man reikės papildomos pagalbos, mano mokytojai man ją suteiks.

Dauguma mano mokytojų su manimi elgiasi teisingai.

Mano mokytojai domisi mano veikla mokykloje.

Mano mokytojai palaiko mano pastangas mokytis ir džiaugiasi mano
pasiekimais.

Mano mokytojai man padeda, kai mokykloje susiduriu su sunkumais.

Mano mokytojai skatina pasitikėti savimi.

Mano mokytojai skatina mane įgyti naujų įgūdžių.

Visiškai sutinku

Iš dalies sutinku

Iš dalies nesutinku

Visiškai nesutinku

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Mano mokytojai paaiškina, ką ir kodėl reikia daryti, norint atlikti
užduotį.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

Mano mokytojai pateikia man smulkią informaciją ir paaiškinimus apie
užduotis ir sprendimų strategijas.

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Mano mokytojai paaiškina, kokie gebėjimai reikalingi, norint išspręsti
užduotį.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Mano mokytojai užduoda man klausimus, kurie paskatina labiau
įsigilinti į turinį.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

Mokiniai mano mokykloje turi balso teisę priimant tam tikrus
sprendimus.

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Mano mokytojai aptaria su manimi mano pasiekimus mokykloje.

Mano mokytojai pasiūlo sprendimo būdą, kai nebežinau ko imtis.

Šioje mokykloje suaugusieji klauso mokinių patarimų.

Kas Jūsų mokykloje apmoka šiuos dalykus?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Vadovėlius

Pietus

Ekskursijas

Mūsų mokykloje to
nėra

Tai nemokoma

Mano tėvai arba aš
sumokame visą kainą

Mano tėvai arba aš
sumokame dalį kainos

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

F skyrius: Laisvalaikis ir veikla namuose

Kiek savaičių per mokinių atostogas skyrėte šiai veiklai?
(Jeigu veikla užsiėmėte bent keturias dienas, žymėkite vieną savaitę.)

(Kiekvienoje eilutėje tempkite slankiklį iki reikiamo savaičių skaičiaus.)

ST042Q01NA01

Savaičių skaičius
Keliavau
0

10
ST042Q02NA01

Savaičių skaičius
Buvau apsistojęs (-usi) šeimos vasarnamyje
0

10
ST042Q03NA01

Savaičių skaičius
Dirbau apmokamą darbą
0

10
ST042Q04NA01

Savaičių skaičius
Padėjau šeimos versle
0

10
ST042Q05NA01

Savaičių skaičius

Savaičių skaičius
Padėjau namų ruošoje arba rūpinausi jaunesniais broliais ir
seserimis
0

10
ST042Q06NA01

Savaičių skaičius
Lankiau kursus ar vasaros mokyklą
0

10
ST042Q07NA01

Savaičių skaičius
Užsiėmiau įvairia veikla namuose (pvz., susitikau su
draugais, dalyvavau vietinėje veikloje)
0

10
ST042Q08NA01

Savaičių skaičius
Buvau išvykęs (-usi) į vasaros stovyklą (pvz., menų arba
sporto stovyklą)
0

10
ST042Q09NA01

Savaičių skaičius
Savanoriavau (pvz., padėjau gyvūnų globos įstaigoje)
0

10
ST042Q10NA01

Savaičių skaičius
Lankiau gimines arba draugus
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Kodėl nekeliavote mokinių atostogų metu?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Dėl piniginių priežasčių

Dėl kitų priežasčių

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių atlikote šią veiklą?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Lankiausi muziejuje

Lankiausi parodoje

Buvau klasikinės muzikos koncerte

Buvau roko ar pop muzikos koncerte

Buvau teatre

Buvau sporto renginyje

Nė karto

Vieną arba du
kartus

Tris arba keturis
kartus

Daugiau nei keturis
kartus

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Ar Jūs arba Jūsų šeima turėjote susitaupyti pinigų, norėdami užsiimti praeitame klausime minėtomis veiklomis?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Ne, nes tai buvo nemokama.

Ne, pinigų taupyti nereikėjo.

Taip, turėjome susitaupyti
pinigų.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Kaip dažnai su tėvais arba kitais žmonėmis namuose darote šiuos dalykus?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Aptariame, kaip man sekasi mokykloje

Kartu valgome vakarienę

Diskutuojame apie politines arba socialines
problemas

Tiesiog kalbamės

Diskutuojame apie knygas, filmus arba
televizijos programas

Niekada arba
beveik niekada

Vieną arba kelis
kartus per metus

Vieną arba kelis
kartus per mėnesį

Vieną arba kelis
kartus per savaitę

Kiekvieną arba
beveik kiekvieną
dieną

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Kas su Jumis paprastai gyvena namuose?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mama (įskaitant pamotę ar globėją)

Tėtis (įskaitant patėvį ar globėją)

Brolis(-iai) (įskaitant įbrolius)

Sesuo(-erys) (įskaitant įseseres)

Senelis(-ė)(-iai)

Kiti (pvz., pusbrolis/pusseserė)

Taip

Ne

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Dėkojame, kad bendradarbiavote pildydami šį klausimyną!

