"Ondorengo galdera hauek ikasturte honetan ikastetxeko irakasgaietan eta beste arlo batzuetan jasotzen ari zaren irakaspenei buruzkoak dira.
Irakaspen horiek ikastetxekoak edo ikastetxez kanpokoak izan daitezke, baina ikastetxeko nahitaezko irakasgaietatik kanpokoak. Kontuan izan itzazu
ikaspenak, orientazioa edo laguntza ematen dizkizuten ikasketa-jarduera osagarri guztiak. Jarduera horiek ohikoak, eta erakunderen batek eskaini eta
antolatutakoak izan behar dute (adib. kirolak, hizkuntza-eskolak, musika-eskolak, etxerako matematika)."

Aurtengo ikasturtean, gutxi gorabehera, astean zenbat ordu eskaintzen ari zara ondorengo arloetan eskola
osagarriak jasotzeari, nahitaezko irakasgaietatik kanpo?
(Ordubete 60 minutu dira, ez eskola baten iraupena.)
(Mugitu graduatzailea dagokion ordu kopurura eta mugitu “0”-ra (zero) eskola osagarririk jasotzen ari ez bazara.)

EC 001Q01NA01

Ikastetxeko zientzia edo zientzia
orokorra.

0

20
edo gehiago
EC 001Q02NA01

Matematika.
0

20
edo gehiago
EC 001Q03NA01

Euskara.
0

20
edo gehiago
EC 001Q04NA01

Atzerriko hizkuntzak.
0

20
edo gehiago
EC 001Q05NA01

Gizarte-zientziak (adib. historia,

soziologia, politika)

0

20
edo gehiago
EC 001Q06NA01

Musika (adib. musika-tresna,
abesbatza, konposizioa)

0

20
edo gehiago
EC 001Q07NA01

Kirolak (adib. klubak, eskolak, taldea).
0

20
edo gehiago
EC 001Q08NA01

Arte eszenikoak (adib. dantza,
antzerkia).

0

20
edo gehiago
EC 001Q09NA01

Arte bisualak (adib. argazkilaritza,
marrazkigintza, eskulturagintza).

0

20
edo gehiago
EC 001Q10NA01

Beste batzuk.
0

20
edo gehiago

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

Oporretan zaudenean edo azterketetarako ikasteko garaian (adib. azken azterketen aurretik) eskola osagarrien ordu
gehiago ala gutxiago jasotzen duzu astean?
(Hautatu erantzun bat lerro bakoitzean.)

Azterketetarako ikasteko garaian.

Oporretan.

Eskola-ordu gehiago

Gutxi gorabehera berdin

Eskola-ordu gutxiago

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 ATALA: ZIENTZIETAKO ESKOLA OSAGARRIAK

Zientzietako zer irakasgai ikasten dituzu zientzia-eskola osagarrietan?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Fisika

Kimika

Biologia.

Lurra eta espazioa.

Zientzia aplikatua eta teknologia (adib. Teknologia).

Zientzia orokorra (adib. Natur Zientziak)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q04NA01

EC 003Q05NA01

EC 003Q06NA01

Hauetatik zein ematen dute zientzia-eskola osagarrietan?
(Hautatu erantzun bat lerro bakoitzean)

Ikastetxeko ohiko irakasgaietan landutako edukia.

Ikastetxeko ohiko irakasgaietan lantzen ez den eduki berria edo osagarria.

Bai

Ez

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Aurtengo ikasturtean zer motatako zientzia-eskola osagarriak ari zara jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Bakarkako tutoretza

Interneteko tutoretza bakarka (adib. Skype™ barne).

Interneteko edo ordenagailu bidezko tutoretza, programa
edo aplikazio batekin.

Zuzeneko irakasle bat.

Pertsona batek bideoz grabatutako eskolak.

Eskolak edo praktika talde txikian (2-7 ikasle).

Eskolak edo praktika talde handian (8 ikasle edo gehiago).

Beste zientzia-eskola osagarri batzuk.

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Nola ordaintzen dira zientzia-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Udalek edo Hezkuntza Sailak ordaintzen edo
eskaintzen dituzte.

Ikastetxeak ordaintzen edo eskaintzen ditu.

Nire familiak ordaintzen ditu.

Nik ordaintzen ditut.

Beste pertsona edo erakunde batzuek ordaintzen
dituzte (adib. fundazio batek, lagunek).

Inork ez ditu ordaintzen.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Non jasotzen dituzu zientzia-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Ohiko ikastetxearen eraikinean.

Beste nonbait; hau da, ohiko ikastetxearen eraikinetik
kanpo.

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Hauetatik zeinek deskribatzen du ondoen zientzia-eskola osagarrietako irakaslea?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Irakaslea aurtengo ikasturteko irakasgai bateko ohiko irakasleetako
bat da.

EC 008Q01NA01

Irakaslea nire adineko ikasleen irakasle da ikastetxean, baina ez da
nire ohiko irakasgaietako irakaslea.

EC 008Q02NA01

Irakasleak eskola osagarrietan espezializatutako negozio edo
erakunde batean egiten du lan, batez ere.

EC 008Q03NA01

Irakaslea ez da irakasle espezializatua (adib. ikasle bat).

EC 008Q04NA01

Alderatu ikastetxeko zientzia-eskolak eta zientzia-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun irakasleen ezaugarri
hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean zientzia arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, zientzia irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa guztietan)
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)
Ohikoagoa ikastetxeko ohiko
eskoletan

Ez dago alderik

Ohikoagoa eskola osagarrietan

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

Irakasleak nirekin hitz egiten du, akats jakin batzuk zergatik
egiten ditudan azaltzeko.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Irakasleak ideia edo irtenbide berriak pentsarazten
dizkidaten zereginak ematen dizkit.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Irakaslea poztu egiten da problema bati ebazpen berria
aurkitzen diodanean.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Irakasleak nik gogotik lan egitea nahi izaten du, nire lana
beti erabat zuzena izan ez arren.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Irakasleak ikasten laguntzen dit.

Irakasleak gauzak azaltzen ditu gaia ulertzen dudan arte.

Irakasleak asko egiten du niri laguntzeko.

Irakasleak problemak nola ebazten ditudan galdetzen dit.

Nire ustez, irakasleak badaki zergatik kostatzen zaidan
gauza batzuk egitea.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Irakasleak aholkuak eta estrategiak eskaintzen dizkit
ariketak egiten laguntzeko.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Irakasleak ematen didan laguntza nire arazoetara
egokitzen da.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Irakasleak lagundu egiten dit problemak ebazteko bideak
aurkitzen.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Arazo bat zergatik dudan identifikatzen dugunean,
irakasleak lanerako estrategia bat irakasten dit.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Irakasleak edukia eta metodoa nire beharretara egokitzen
ditu.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Irakasleak edukia edo zailtasuna aldatu egiten ditu
zailtasunak ditudanean.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Alderatu zure ohiko ikastetxeko zientzia-eskolak eta zientzia-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun egoera
hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean zientzia arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, zientzia irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa guztietan.)
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)
Ohikoagoa ikastetxeko ohiko
eskoletan

Ez dago alderik

Ohikoagoa eskola
osagarrietan

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Denbora luzea igarotzen da hasi ahal izateko material guztia
eskuratzen dudan arte.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Irakasleak eskolak beste gai eta irakasgai batzuekin zer
lotura duen azaldu ohi dit.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Zereginarekin eta gaiarekin zerikusirik ez duten gauzei buruz
hitz egiten dut.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Arreta jarrita egoten naiz saio osoan.

Ikasteko edukia zuzenean lantzen hasten naiz.

Hasieran, irakasleak zer landuko dudan azaltzen dit.

Eskolen amaieran, irakasleak ikasitako edukia laburtzen du.

Irakasleak gai bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak
nabarmentzen ditu.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Irakasleak esaten dit jarduera jakin batean zer ikasi behar
dudan

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Irakasleak ikasgai-unitateen testuinguru zabalagoak azaltzen
dizkit.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Aspertu egiten naiz askotan.

Denbora luzea igarotzen da hasteko prest nagoen arte.

Alderatu ikastetxeko zientzia-eskolak eta zientzia-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun irakasle-ikasle
interakzio hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean zientzia arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, zientzia irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa guztietan.)
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)

Ondo konpontzen naiz irakaslearekin.

Irakaslea ni ondo egoteaz kezkatzen da.

Irakasleak benetan entzuten du nik esateko dudana.

Laguntza gehigarria behar badut, irakasleak eskainiko dit.

Irakasleak zintzotasunez tratatzen nau.

Hobeto ikastetxeko ohiko
eskoletan

Ez dago alderik

Hobeto eskola osagarrietan

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

Zergatik ari zara aurtengo ikasturtean zientzia-eskola osagarriak jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Gehiago ikasi nahi dut.

Azterketak prestatu nahi ditut.

Eskolen iragarkiak erakarri egin ninduen.

Gurasoek eskoletara joatea nahi zuten.

Nire lagun asko joaten dira.

Irakasleek gomendatu zidaten.

Nota hobeak atera nahi ditut.

Notak hobetu behar ditut.

Gogobetegarria da ikastea.

Ondo gelditzen da curriculum vitaean.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Beharrezkoa da lana lortzeko.

Beste arrazoi batzuk.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Zergatik ez zara ari aurtengo ikasturtean zientzia-eskola osagarriak jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Ez dut zientzia-eskola osagarririk behar.

Eskaintzen direnek ez dituzte nire beharrak asetzen.

Ez dira nire lagun asko joaten.

Ez dut astirik.

Ez dut dirurik.

Ikastetxeko irakasleak behar bezain jakintsuak dira.

Gurasoek ez dute nahi.

Ez zait iruditzen hori ordaintzea merezi duenik.

Irakasleek esaten dute ez dela probetxugarria.

Ez dut inoiz zientzia-eskola osagarriak hartzeko

EC 013Q01NA01

EC 013Q02NA01

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

aukera aintzat hartu.
Ni bizi naizen tokian ez dago zientzia-eskola
osagarririk.

EC 013Q11NA01

Familiak laguntzen dit, eskola horietara joan
beharrean.

EC 013Q12NA01

Ikaskideek eta lagunek laguntzen didate, eskola
horietara joan beharrean.

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

B ATALA: MATEMATIKAKO ESKOLA OSAGARRIAK

Hauetatik zein ematen dute matematika-eskola osagarrietan?
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)

Ikastetxeko ohiko irakasgaietan landutako edukia.

Ikastetxeko ohiko irakasgaietan lantzen ez den eduki berria
edo osagarria.

Bai

Ez

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Aurtengo ikasturtean zer motatako matematika-eskola osagarriak ari zara jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Bakarkako tutoretza.

Interneteko tutoretza bakarka (adib. Skype™ barne).

Interneteko edo ordenagailu bidezko tutoretza, programa
edo aplikazio batekin.

Zuzeneko irakasle bat.

Pertsona batek bideoz grabatutako eskolak.

Eskolak edo praktika talde txikian (2-7 ikasle).

Eskolak edo praktika talde handian (8 ikasle edo gehiago).

Beste matematika-eskola osagarri batzuk.

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Nola ordaintzen dira matematika-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Udalek edo Hezkuntza Sailak ordaintzen edo
eskaintzen dituzte.

Ikastetxeak ordaintzen edo eskaintzen ditu.

Nire familiak ordaintzen ditu.

Nik ordaintzen ditut.

Beste pertsona edo erakunde batzuek ordaintzen
dituzte (adib. fundazio batek, lagunek).

Inork ez ditu ordaintzen.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Non jasotzen dituzu matematika-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Ohiko ikastetxearen eraikinean.

Beste nonbait; hau da, ohiko ikastetxearen eraikinetik
kanpo.

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Hauetatik zeinek deskribatzen du ondoen matematika-eskola osagarrietako irakaslea?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Irakaslea aurtengo ikasturteko irakasgai bateko ohiko irakasleetako bat
da.

EC 018Q01NA01

Irakaslea nire adineko ikasleen irakasle da ikastetxean, baina ez da
ikastetxeko nire ohiko irakasgaietako irakaslea.

EC 018Q02NA01

Irakasleak eskola osagarrietan espezializatutako negozio edo erakunde
batean egiten du lan, batez ere.

EC 018Q03NA01

Irakaslea ez da irakasle espezializatua (adib. ikasle bat).

EC 018Q04NA01

Alderatu ikastetxeko matematika-eskolak eta matematika-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun irakasleen
ezaugarri hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean matematika arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, matematikako irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa
guztietan)
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)
Ohikoagoa ikastetxeko ohiko
eskoletan

Ez dago alderik

Ohikoagoa eskola osagarrietan

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

Irakasleak nirekin hitz egiten du, akats jakin batzuk
zergatik egiten ditudan azaltzeko.

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Irakasleak ideia edo irtenbide berriak pentsarazten
dizkidaten zereginak ematen dizkit.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Irakaslea poztu egiten da problema bati ebazpen berria
aurkitzen diodanean.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Irakasleak nik gogotik lan egitea nahi izatean du, nire lana
beti erabat zuzena izan ez arren.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Irakasleak ikasten laguntzen dit.

Irakasleak gauzak azaltzen ditu gaia ulertzen dudan arte.

Irakasleak asko egiten du niri laguntzeko.

Irakasleak problemak nola ebazten ditudan galdetzen dit.

Nire ustez, irakasleak badaki zergatik kostatzen zaidan
gauza batzuk egitea.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Irakasleak aholkuak eta estrategiak eskaintzen dizkit
ariketak egiten laguntzeko.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Irakasleak ematen didan laguntza nire arazoetara
egokitzen da.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Irakasleak lagundu egiten dit problemak ebazteko bideak
aurkitzen.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Arazo bat zergatik dudan identifikatzen dugunean,
irakasleak lanerako estrategia bat irakasten dit.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Irakasleak edukia eta metodoa nire beharretara egokitzen
ditu.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Irakasleak edukia edo zailtasuna aldatu egiten ditu
zailtasunak ditudanean.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Alderatu ohiko ikastetxeko matematika-eskolak eta matematika-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun egoera
hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean matematika arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, matematika irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa
guztietan.)
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)
Ohikoagoa ikastetxeko
ohiko eskoletan

Ez dago alderik

Ohikoagoa eskola
osagarrietan

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Denbora luzea igarotzen da hasi ahal izateko material guztia
eskuratzen dudan arte.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Irakasleak eskolak beste gai eta irakasgai batzuekin zer lotura
duen azaldu ohi dit.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Zereginarekin eta gaiarekin zerikusirik ez duten gauzei buruz hitz
egiten dut.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Arreta jarrita egoten naiz saio osoan.

Ikasteko edukia zuzenean lantzen hasten naiz.

Hasieran, irakasleak zer landuko dudan azaltzen dit.

Eskolen amaieran, irakasleak ikasitako edukia laburtzen du.

Irakasleak gai bakoitzeko alderdi garrantzitsuenak
nabarmentzen ditu.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Irakasleak esaten dit jarduera jakin batean zer ikasi behar
dudan.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Irakasleak ikasgai-unitateen testuinguru zabalagoak azaltzen
dizkit.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Aspertu egiten naiz askotan.

Denbora luzea igarotzen da hasteko prest nagoen arte.

Alderatu ikastetxeko matematika-eskolak eta matematika-eskola osagarriak. Ondoren aipatuko ditugun ikasle-irakasle
interakzio hauek non dira ohikoagoak?
(Ikastetxean matematika arloko irakasle bat baino gehiago baduzu, matematikako irakasle bat hartu kontuan eta irakasle bera erabili alderaketa
guztietan,)

(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean,)

Ondo konpontzen naiz irakaslearekin.

Irakaslea ni ondo egoteaz kezkatzen da.

Irakasleak benetan entzuten du nik esateko dudana.

Laguntza gehigarria behar badut, irakasleak
eskainiko dit.

Irakasleak zintzotasunez tratatzen nau.

Hobeto ikastetxeko ohiko eskoletan

Ez dago alderik

Hobeto eskola osagarrietan

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

Zergatik ari zara aurtengo ikasturtean matematika-eskola osagarriak jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Gehiago ikasi nahi dut.

Azterketak prestatu nahi ditut.

Eskolen iragarkiak erakarri egin ninduen.

Gurasoek eskoletara joatea nahi zuten.

Nire lagun asko joaten dira.

Irakasleek gomendatu zidaten.

Nota hobeak atera nahi ditut.

Notak hobetu behar ditut.

Gogobetegarria da ikastea.

Ondo gelditzen da curriculum vitaean.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Beharrezkoa da lana lortzeko.

Beste arrazoi batzuk.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

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

Zergatik ez zara ari aurtengo ikasturtean matematika-eskola osagarriak jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Ez dut matematika-eskola osagarririk behar.

Eskaintzen direnek ez dituzte nire beharrak asetzen.

Ez dira nire lagun asko joaten.

Ez dut astirik.

Ez dut dirurik.

Ikastetxeko irakasleak behar bezain jakintsuak dira.

Gurasoek ez dute nahi.

Ez zait iruditzen hori ordaintzea merezi duenik.

Irakasleek esaten dute ez dela probetxugarria.

Ez dut inoiz matematika-eskola osagarriak hartzeko

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

aukera aintzat hartu.
Ni bizi naizen tokian ez dago matematika-eskola
osagarririk.

EC 023Q11NA01

Familiak laguntzen dit, eskola horietara joan
beharrean.

EC 023Q12NA01

Ikaskideek eta lagunek laguntzen didate, eskola
horietara joan beharrean.

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

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

C ATALA: EUSKARAKO ESKOLA OSAGARRIAK

Aurtengo ikasturtean zer motatako euskara-eskola osagarriak ari zara jasotzen?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Bakarkako tutoretza.

Interneteko tutoretza bakarka (adib. Skype™ barne).

Interneteko edo ordenagailu bidezko tutoretza, programa
edo aplikazio bat erabiliz.

Zuzeneko irakasle bat.

Pertsona batek bideoz grabatutako eskolak.

Eskolak edo praktika talde txikian (2-7 ikasle).

Eskolak edo praktika talde handian (8 ikasle edo gehiago).

Beste euskara-eskola osagarri batzuk.

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Nola ordaintzen dira euskara-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Udalek edo Hezkuntza Sailak ordaintzen edo
eskaintzen dituzte.

Ikastetxeak ordaintzen edo eskaintzen ditu.

Nire familiak ordaintzen ditu.

Nik ordaintzen ditut.

Beste pertsona edo erakunde batzuek ordaintzen
dituzte (adib. fundazio batek, lagunek).

Inork ez ditu ordaintzen.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Non jasotzen dituzu euskara-eskola osagarri horiek?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Ohiko ikastetxearen eraikinean.

Beste nonbait; hau da, ohiko ikastetxearen eraikinetik
kanpo.

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Hauetatik zeinek deskribatzen du ondoen euskara-eskola osagarrietako irakaslea?
(Hautatu aplikagarri diren guztiak.)

Irakaslea aurtengo ikasturteko irakasgai bateko ohiko irakasleetako
bat da.

EC 027Q01NA01

Irakaslea nire adineko ikasleen irakasle da ikastetxean, baina ez da
eskolako nire ohiko irakasgaietako irakaslea.

EC 027Q02NA01

Irakasleak eskola osagarrietan espezializatutako negozio edo
erakunde batean egiten du lan, batez ere.

EC 027Q03NA01

Irakaslea ez da irakasle espezializatua (adib. ikasle bat).

EC 027Q04NA01

D ATALA: HEZKUNTZAKO BIDEA

Jaso al dituzu eskola osagarriak lehenago izan duzun hezkuntzan?
(Hautatu erantzun bat ilara bakoitzean.)

Eskolaurreko Hezkuntzan.

Lehen Hezkuntzan.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

Bai

Ez

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

Zenbat urtean jaso dituzu eskola osagarriak?
(Hautatu aukera bat goitibeherako menuan, galderari erantzuteko.)

EC 029Q01NA01

Urteak

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

Hautatu...

Zure familian, nork lagundu ohi dizu etxeko lanak egiten edo ikasten?
(Hautatu erantzun bat lerro bakoitzean)

Amak edo beste emakumezko tutore batek.

Aitak edo beste gizonezko tutore batek.

Anai-arrebek.

Aitona-amonek.

Beste ahaide batzuek.

Inork ez.

Beste norbaitek.

Bai

Ez

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

Aldatu al zinen ikastetxez Lehen Hezkuntzan?
(Hautatu erantzun bat.)

Ez, Lehen Hezkuntza osoa ikastetxe bakarrean
egin nuen.

Bai, behin aldatu nintzen ikastetxez.

Bai, bi aldiz edo gehiagotan aldatu nintzen
ikastetxez.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Aldatu al zinen ikastetxez DBHn?
(Hautatu erantzun bat.)

Ez, DBH osoa ikastetxe bakarrean egin nuen.

Bai, behin aldatu nintzen ikastetxez.

Bai, bi aldiz edo gehiagotan aldatu nintzen
ikastetxez.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Aldatu al duzu inoiz ikasketa-programa?
(Adib. DBHtik Curriculum Aniztasunera edo DBHtik Erkidegoko Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programara)

(Hautatu erantzun bat.)

Ez

Bai, behin aldatu dut ikasketa-programa.

Bai, bi aldiz edo gehiagotan aldatu dut ikasketaprograma.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Eskerrik asko galdera-sorta hau osatzen laguntzeagatik!

