Šiame klausimyne rasite klausimų apie papildomą mokykloje mokomų dalykų arba kitų sričių mokymąsi šiais mokslo metais. Šis mokymasis gali vykti
mokykloje arba kitur, tačiau jis negali vykti privalomų pamokų metu. Turėkite omenyje visus reguliariai lankomus papildomo mokymosi užsiėmimus,
kuriuose Jūs įgijote papildomų žinių, gavote patarimų ar buvo suteikta pagalba (pvz., mokėtės pas korepetitorių).

Kiek vidutiniškai valandų per savaitę šiais mokslo metais lankėte papildomas žemiau pateiktų dalykų pamokas
neskaitant privalomų pamokų mokykloje?
(Viena valanda lygi 60 minučių, o ne akademinei valandai.)
(Tempkite slankiklį iki reikiamo valandų skaičiaus, tempkite iki „0” (nulio), jeigu papildomų pamokų nelankėte.)

EC 001Q01NA01

Gamtos mokslų (pvz., biologijos, fizikos, chemijos)
0

20
ar daugiau
EC 001Q02NA01

Matematikos
0

20
ar daugiau
EC 001Q03NA01

Lietuvių kalbos
0

20
ar daugiau
EC 001Q04NA01

Užsienio kalbų
0

20
ar daugiau
EC 001Q05NA01

Socialinių mokslų (pvz., istorijos, sociologijos,

politologijos)

0

20
ar daugiau
EC 001Q06NA01

Muzikos (pvz., grojimo, choro, muzikinio spektaklo)
0

20
ar daugiau
EC 001Q07NA01

Fizinio lavinimo (pvz., sporto klube, žaidžiant
komandinius žaidimus)

0

20
ar daugiau
EC 001Q08NA01

Scenos meno (pvz., šokių, vaidybos)
0

20
ar daugiau
EC 001Q09NA01

Vaizduojamojo meno (pvz., fotografijos, dailės,
skulptūros)

0

20
ar daugiau
EC 001Q10NA01

Kitų dalykų
0

20
ar daugiau

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

Ar daugiau, ar mažiau laiko nei įprastai per savaitę papildomoms pamokoms skyrėte atostogų metu ir ruošdamiesi
kontroliniams darbams (pvz., prieš baigiamuosius egzaminus)?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Ruošiantis kontroliniams darbams

Atostogų metu

Daugiau pamokų nei įprastai

Maždaug tiek pat

Mažiau pamokų nei įprastai

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

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

A skyrius: Papildomos gamtos mokslų pamokos

Kurias gamtos mokslų pamokas lankėte papildomai?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Fizikos

Chemijos

Biologijos

Taikomųjų gamtos mokslų ir technologijų

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q05NA01

Kurių iš žemiau pateiktų temų mokėtės papildomų gamtos mokslų pamokų metu?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Temų, kurių mokoma mokykloje

Naujų arba papildomų temų, kurių nemokoma mokykloje

Taip

Ne

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Kokio tipo papildomas gamtos mokslų pamokas lankėte šiais mokslo metais?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Privačias pamokas su korepetitoriumi

Pamokas su korepetitoriumi internetu (įskaitant, pvz., Skype™)

Mokymąsi internete arba kompiuteriu specialių programų
pagalba

Kito asmens vedamas pamokas

Mokymąsi iš vaizdo įrašo

Mokymąsi nedidelėse grupėse (nuo 2 iki 7 mokinių)

Mokymąsi didelėse grupėse (8 arba daugiau mokinių)

Kitokias papildomas gamtos mokslų pamokas

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Kaip yra mokama už šias papildomas gamtos mokslų pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Vietinės valdžios institucijos arba vyriausybė apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano mokykla apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano šeima apmoka šias pamokas.

Aš pats (-i) moku už šias pamokas.

Kiti žmonės arba organizacijos apmoka šias pamokas (pvz., fondai, draugai).

Šios pamokos yra nemokamos.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Kur lankote šias papildomas gamtos mokslų pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Savo mokykloje

Kitoje vietoje, pvz., ne savo mokykloje

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Kurie iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų papildomų gamtos mokslų pamokų mokytoją?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Tai vienas (-a) iš nuolatinių mano mokytojų, dėstančių šiais mokslo metais.

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) moko mano bendraamžius mokykloje, tačiau jis (ji) nėra mano mokytojas (-a).

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) dirba įmonėje arba organizacijoje, užsiimančioje papildomu mokymu.

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) neturi mokytojo(s) kvalifikacijos (pvz., kitas mokinys).

EC 008Q01NA01

EC 008Q02NA01

EC 008Q03NA01

EC 008Q04NA01

Palyginkite gamtos mokslų pamokas mokykloje su papildomomis gamtos mokslų pamokomis. Per kurias pamokas
dažniau pasitaiko žemiau išvardinti dalykai?
(Jeigu turite daugiau nei vieną gamtos mokslų mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)
Tai dažniau nutinka per
įprastas pamokas

Nėra skirtumo

Tai dažniau nutinka per
papildomas pamokas

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

Mano mokytojas (-a) klausinėja, kaip aš sprendžiu
uždavinius.

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

Aš ir mano mokytojas (-a) aptariame mano padarytas
klaidas.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Mano mokytojas (-a) duoda man tokių užduočių, kurios
verčia apsvarstyti naujas idėjas arba sprendimo būdus.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Mano mokytojas (-a) būna patenkintas (-a), kai sugalvoju
naujų uždavinio sprendimo būdų.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Mano mokytojas (-a) nori, kad labai stengčiausi, net jeigu
mano sprendimai nebūna visiškai teisingi.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Mano mokytojas (-a) padeda man mokytis.

Mano mokytojas (-a) aiškina tol, kol aš suprantu pateiktą
medžiagą.

Mano mokytojas (-a) labai stengiasi man padėti.

Manau, kad mano mokytojas (-a) žino, kodėl man sunkiai
sekasi atlikti tam tikras užduotis.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Mano mokytojas (-a) pataria arba pasiūlo strategijų, kurios
padeda išspręsti užduotis.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Pagalba, kurią man suteikia mokytojas (-a), yra orientuota į
mano silpnąsias vietas.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Mano mokytojas (-a) padeda man surasti uždavinių
sprendimo būdus.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Kai išsiaiškiname, ko nesuprantu, mokytojas (-a) sudaro
mano mokymosi planą.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Mano mokytojas (-a) pritaiko mokymo turinį ir metodus prie
mano poreikių.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Mano mokytojas (-a) pakeičia mokymo turinį arba
sudėtingumo lygį, kai nesusidoroju su užduotimis.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Palyginkite gamtos mokslų pamokas mokykloje su papildomomis gamtos mokslų pamokomis. Per kurias pamokas
dažniau pasitaiko žemiau pateiktos situacijos?
(Jeigu turite daugiau nei vieną gamtos mokslų mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)
Tai dažniau nutinka per
įprastas pamokas

Nėra skirtumo

Tai dažniau nutinka per
papildomas pamokas

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Mano mokytojas (-a) nuolat paaiškina, kaip pamoka susijusi su
kitomis temomis ir dalykais.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Per pamokas kalbu temomis, nesusijusiomis su mūsų užduotimis ir
nagrinėjama tema.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Pamokos pabaigoje mokytojas (-a) apibendrina, ko išmokome per
pamoką.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

Mano mokytojas (-a) atkreipia dėmesį į svarbiausius temos
aspektus.

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Būnu susikaupęs (-usi) visos pamokos metu.

Stengiuosi kuo greičiau išmokti mokomą turinį.

Pradžioje mokytojas (-a) pasako, ko mokysimės.

Ilgai užtrunku, kol gaunu visą mokymuisi skirtą medžiagą.

Man dažnai būna nuobodu.

Praeina daug laiko, kol susikaupiu pamokai.

Mano mokytojas (-a) pasako, ką turiu išmokti kiekvienoje pamokoje.

Mano mokytojas (-a) pristato ir platesnį mokomo dalyko kontekstą.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Palyginkite gamtos mokslų pamokas mokykloje su papildomomis gamtos mokslų pamokomis. Per kurias pamokas
dažniau pasitaiko žemiau pateiktos situacijos?
(Jeigu turite daugiau nei vieną gamtos mokslų mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Gerai sutariu su savo mokytoju (-a).

Mano mokytojas (-a) yra suinteresuotas (-a) mano gerove.

Mano mokytojas (-a) mane išklauso.

Jeigu man reikia papildomos pagalbos, žinau, kad ją gausiu iš
savo mokytojo(s).

Mano mokytojas (-a) su manimi yra sąžiningas (-a).

Dažniau per įprastas
pamokas

Nėra skirtumo

Dažniau per papildomas
pamokas

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Kodėl šiais mokslo metais lankote papildomas gamtos mokslų pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Noriu išmokti daugiau.

Noriu pasiruošti egzaminams.

Mane priviliojo papildomų pamokų reklama.

Mano tėvai norėjo, kad mokyčiausi papildomai.

Dauguma mano draugų mokosi papildomai.

Papildomai mokytis rekomenduoja mano mokytojai.

Noriu gauti geresnius pažymius.

Turiu gauti geresnius pažymius.

Mokytis yra malonu.

Tai puikiai atrodo gyvenimo aprašyme.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Tai būtina darbui.

Dėl kitos priežasties.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Kodėl šiais mokslo metais nelankėte papildomų gamtos mokslų pamokų?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Man nereikia papildomai mokytis gamtos mokslų.

Nei vienas papildomų pamokų pasiūlymas neatitiko mano poreikių.

Nedaug mano draugų mokosi papildomai.

Neturiu laiko.

Neturiu pinigų.

Visiškai užtenka to, ko išmoko mano mokyklos mokytojai.

Tėvai nenori, kad mokyčiausi papildomai.

Man atrodo, kad už papildomas pamokas mokėti neverta.

Mano mokytojai sako, kad tai nenaudinga.

Niekuomet nesusimąsčiau apie papildomas gamtos mokslų pamokas.

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Ten, kur gyvenu, nėra sąlygų papildomai mokytis gamtos mokslų.

Mokytis man padeda šeima.

Mokytis man padeda bendraklasiai ir draugai.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

B skyrius: Papildomos matematikos pamokos

Kurių iš žemiau pateiktų temų mokėtės papildomų matematikos pamokų metu?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Temų, kurių mokoma mokykloje

Naujų arba papildomų temų, kurių nemokoma mokykloje

Taip

Ne

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Kokio tipo papildomas matematikos pamokas lankote šiais mokslo metais?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Privačias pamokas su korepetitoriumi

Pamokas su korepetitoriumi internetu (įskaitant, pvz., Skype™)

Mokymąsi internete arba kompiuteriu specialių programų pagalba

Kito asmens vedamas pamokas

Mokymąsi iš vaizdo įrašo

Mokymąsi nedidelėse grupėse (nuo 2 iki 7 mokinių)

Mokymąsi didelėse grupėse (8 arba daugiau mokinių)

Kitokias papildomas matematimo pamokas

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Kaip yra mokama už šias papildomas matematikos pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Vietinės valdžios institucijos arba vyriausybė apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano mokykla apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano šeima apmoka šias pamokas.

Aš pats (-i) moku už šias pamokas.

Kiti žmonės arba organizacijos apmoka šias pamokas (pvz., fondai, draugai).

Šios pamokos yra nemokamos.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Kur lankote šias papildomas matematikos pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Savo mokykloje

Kitoje vietoje, pvz., ne savo mokykloje

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Kurie iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų papildomų matematikos pamokų mokytoją?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Tai vienas (-a) iš nuolatinių mano mokytojų, dėstančių šiais mokslo metais.

EC 018Q01NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) moko mano bendraamžius mokykloje, tačiau jis (ji)
nėra mano mokytojas (-a).

EC 018Q02NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) dirba įmonėje arba organizacijoje, užsiimančioje
papildomu mokymu.

EC 018Q03NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) neturi mokytojo(s) kvalifikacijos (pvz., kitas mokinys).

EC 018Q04NA01

Palyginkite matematikos pamokas mokykloje su papildomomis matematikos pamokomis. Per kurias pamokas dažniau
pasitaiko žemiau išvardinti dalykai?
(Jeigu turite daugiau nei vieną matematikos mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)
Tai dažniau nutinka per
įprastas pamokas

Nėra skirtumo

Tai dažniau nutinka per
papildomas pamokas

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Mano mokytojas (-a) duoda man tokių užduočių, kurios verčia
apsvarstyti naujas idėjas arba sprendimo būdus.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Mano mokytojas (-a) būna patenkintas (-a), kai sugalvoju naujų
uždavinio sprendimo būdų.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Mano mokytojas (-a) nori, kad labai stengčiausi, net jeigu mano
sprendimai nebūna visiškai teisingi.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Mano mokytojas (-a) padeda man mokytis.

Mano mokytojas (-a) aiškina tol, kol aš suprantu pateiktą
medžiagą.

Mano mokytojas (-a) labai stengiasi man padėti.

Mano mokytojas (-a) klausinėja, kaip aš sprendžiu uždavinius.

Aš ir mano mokytojas (-a) aptariame mano padarytas klaidas.

Manau, kad mano mokytojas (-a) žino, kodėl man sunkiai sekasi
atlikti tam tikras užduotis.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Mano mokytojas (-a) pataria arba pasiūlo strategijų, kurios
padeda išspręsti užduotis.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Pagalba, kurią man suteikia mokytojas (-a), yra orientuota į mano
silpnąsias vietas.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Mano mokytojas (-a) padeda man surasti uždavinių sprendimo
būdus.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Kai išsiaiškiname, ko nesuprantu, mokytojas (-a) sudaro mano
mokymosi planą.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Mano mokytojas (-a) pritaiko mokymo turinį ir metodus prie mano
poreikių.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Mano mokytojas (-a) pakeičia mokymo turinį arba sudėtingumo
lygį, kai nesusidoroju su užduotimis.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Palyginkite matematikos pamokas mokykloje su papildomomis matematikos pamokomis. Per kurias pamokas dažniau
pasitaiko žemiau pateiktos situacijos?
(Jeigu turite daugiau nei vieną matematikos mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)
Tai dažniau nutinka per
įprastas pamokas

Nėra skirtumo

Tai dažniau nutinka per
papildomas pamokas

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Mano mokytojas (-a) nuolat paaiškina, kaip pamoka susijusi su
kitomis temomis ir dalykais.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Per pamokas kalbu temomis, nesusijusiomis su mūsų užduotimis
ir nagrinėjama tema.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Pamokos pabaigoje mokytojas (-a) apibendrina, ko išmokome
per pamoką.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

Mano mokytojas (-a) atkreipia dėmesį į svarbiausius temos
aspektus.

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Būnu susikaupęs (-usi) visos pamokos metu.

Stengiuosi kuo greičiau išmokti mokomą turinį.

Pradžioje mokytojas (-a) pasako, ko mokysimės.

Ilgai užtrunku, kol gaunu visą mokymuisi skirtą medžiagą.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Mano mokytojas (-a) pasako, ką turiu išmokti kiekvienoje
pamokoje.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Mano mokytojas (-a) pristato ir platesnį mokomo dalyko
kontekstą.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Man dažnai būna nuobodu.

Praeina daug laiko, kol susikaupiu pamokai.

Palyginkite matematikos pamokas mokykloje su papildomomis matematikos pamokomis. Per kurias pamokas dažniau
pasitaiko žemiau pateiktos situacijos?
(Jeigu turite daugiau nei vieną matematikos mokytoją mokykloje, visąlaik omenyje turėkite vieną ir tą patį mokytoją.)
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Gerai sutariu su savo mokytoju (-a).

Mano mokytojas (-a) yra suinteresuotas (-a) mano gerove.

Mano mokytojas (-a) mane išklauso.

Jeigu man reikia papildomos pagalbos, žinau, kad ją gausiu iš savo
mokytojo(s).

Mano mokytojas (-a) su manimi yra sąžiningas (-a).

Dažniau per įprastas
pamokas

Nėra skirtumo

Dažniau per papildomas
pamokas

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Kodėl šiais mokslo metais lankote papildomas matematikos pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Noriu išmokti daugiau.

Noriu pasiruošti egzaminams.

Mane priviliojo papildomų pamokų reklama.

Mano tėvai norėjo, kad mokyčiausi papildomai.

Dauguma mano draugų mokosi papildomai.

Papildomai mokytis rekomenduoja mano mokytojai.

Noriu gauti geresnius pažymius.

Turiu gauti geresnius pažymius.

Mokytis yra malonu.

Tai puikiai atrodo gyvenimo aprašyme.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Tai būtina darbui.

Dėl kitos priežasties.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Kodėl šiais mokslo metais nelankėte papildomų matematikos pamokų?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Man nereikia papildomai mokytis matematikos.

Nei vienas papildomų pamokų pasiūlymas neatitiko mano poreikių.

Nedaug mano draugų mokosi papildomai.

Neturiu laiko.

Neturiu pinigų.

Visiškai užtenka to, ko išmoko mano mokyklos mokytojai.

Tėvai nenori, kad mokyčiausi papildomai.

Man atrodo, kad už papildomas pamokas mokėti neverta.

Mokytojai sako, kad tai nenaudinga.

Niekuomet nesusimąsčiau apie papildomas matematikos pamokas.

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Ten, kur gyvenu, nėra sąlygų papildomai mokytis matematikos.

Mokytis man padeda šeima.

Mokytis man padeda bendraklasiai ir draugai.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

C skyrius: Papildomos lietuvių kalbos pamokos

Kokio tipo papildomas lietuvių kalbos pamokas lankote šiais mokslo metais?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Privačias pamokas su korepetitoriumi

Pamokas su korepetitoriumi internetu (įskaitant, pvz., Skype™)

Mokymąsi internete arba kompiuteriu specialių programų pagalba

Kito asmens vedamas pamokas

Mokymąsi iš vaizdo įrašo

Mokymąsi nedidelėse grupėse (nuo 2 iki 7 mokinių)

Mokymąsi didelėse grupėse (8 arba daugiau mokinių)

Kitokias papildomas lietuvių kalbos pamokas

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Kaip yra mokama už šias papildomas lietuvių kalbos pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Vietinės valdžios institucijos arba vyriausybė apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano mokykla apmoka arba rengia šias pamokas.

Mano šeima apmoka šias pamokas.

Aš pats (-i) moku už šias pamokas.

Kiti žmonės arba organizacijos apmoka šias pamokas (pvz., fondai, draugai).

Šios pamokos yra nemokamos.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Kur lankote šias papildomas lietuvių kalbos pamokas?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Savo mokykloje

Kitoje vietoje, pvz., ne savo mokykloje

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Kurie iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų papildomų lietuvių kalbos pamokų mokytoją?
(Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)

Tai vienas (-a) iš nuolatinių mano mokytojų, dėstančių šiais mokslo
metais.

EC 027Q01NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) moko mano bendraamžius mokykloje,
tačiau jis (ji) nėra mano mokytojas (-a).

EC 027Q02NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) dirba įmonėje arba organizacijoje,
užsiimančioje papildomu mokymu.

EC 027Q03NA01

Tai mokytojas (-a), kuris (-i) neturi mokytojo(s) kvalifikacijos (pvz.,
kitas mokinys).

EC 027Q04NA01

D skyrius: Papildomo mokymosi istorija

Ar anksčiau mokėtės papildomai?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Vaikų darželyje

1 - 4 klasėse

5 - 10 klasėse

Taip

Ne

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

Kiek metų iš viso mokėtės papildomai?
(Pasirinkite variantą iš išskleidžiamojo sąrašo.)

EC 029Q01NA01

Metų skaičius:

Metų skaičius: ( EC029Q01NA01 )
Pasirinkite...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pasirinkite...

Kas iš Jūsų šeimos dažniausiai padeda Jums mokytis ar ruošti namų darbus?
(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymą.)

Mama arba globėja

Tėtis arba globėjas

Sesuo (-erys) / brolis (-iai)

Seneliai

Kiti giminaičiai

Niekas

Kiti žmonės

Taip

Ne

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

Ar perėjote į kitą mokyklą, kai mokėtės 1-4 klasėse?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Ne, 1-4 klases baigiau toje pačioje mokykloje.

Taip, į kitą mokyklą perėjau vieną kartą.

Taip, į kitą mokyklą perėjau du arba daugiau kartų.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Ar perėjote į kitą mokyklą, kai mokėtės 5-10 klasėse?
(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Ne, 5-10 klases baigiau toje pačioje mokykloje.

Taip, į kitą mokyklą perėjau vieną kartą.

Taip, į kitą mokyklą perėjau du arba daugiau kartų.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Ar esate pakeitęs (-usi) savo ugdymo programos turinį?
(Kai kurių dalykų pradėjote mokytis aukštesniu ar žemesniu lygiu)

(Pasirinkite vieną atsakymą.)

Ne

Taip, ugdymo programos turinį keičiau vieną kartą.

Taip, ugdymo programos turinį keičiau du arba daugiau kartų.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Dėkojame, kad bendradarbiavote pildydami šį klausimyną!

