6. sz. melléklet - A gyerekek 5 kérdése
Szerinted ?
A lapon 5 kérdést találhatsz, s mindegyik után 5 válasz lehetőséget. Arra kérünk, hogy
minden kérdés után karikázd be annak az EGY válasznak a betűjelét, amelyik a legjobban
tükrözi a véleményedet! A válasszal ne siess, nyugodtan gondold végig!
1. Négy hete vezettük be a Szép hogy jó leszek-et. Milyennek ítéled ezt iskolánk életében?
a. Örülök neki, jobban szeretek iskolába járni, büszkék lehetünk rá, hogy nálunk ilyen van.
b. Nem egy nagy dolog, de azért jó, hogy bevezették.
c. Szerintem semmit nem tett hozzá az iskolánk értékéhez, nem lett jobb sem, de rosszabb
sem.
d. Hát, inkább problémákat okozott.
e. Tök hülyeség az egész, semmi értelmét nem látom.
2. Osztályfőnököd dicséreteinek a száma az elmúlt tanévhez képest hogyan változott?
a. Kevesebbszer dicsér bennünket.
b. Nem vettem észre semmi változást.
c. Úgy vettem észre, mintha egy kicsivel többet dicsérne.
d. Egyértelműen több dicséretet kapunk tőle.
e. Feltűnő a változás, sokkal jobban észreveszi, ha jók vagyunk, nagyon sokszor dicsér.
3. Mennyire figyelsz arra, hogy jól viselkedj, mióta bevezettük a szép hogy jó leszek-et?
a. Még annyiszor sem figyelek, mint régen, sőt többet rosszalkodom.
b. Ugyanolyan maradtam, semmi változás nem történt.
c. Néha azt veszem észre, hogy már odafigyelek a helyes viselkedésre.
d. Feltűnt nekem is, hogy milyen gyakran figyelek magamra, hogy jó legyek.
e. Sokkal többször figyelek, mintha kicseréltek volna.
4. Milyennek ítéled az iskolai hangulatot az elmúlt tanévhez képest?
a. Sokkal rosszabb.
b. Kicsivel rosszabb.
c. Ugyanolyan.
d. Kicsivel jobb.
e. Sokkal jobb.

5. Mennyire ismered a szép hogy jó leszek-ben leírt szabályokat?
a. Bevallom, fogalmam sincs róluk.2
b. Egy-két dolgot megjegyeztem, a többit nem nagyon ismerem.
c. Aránylag jól ismerem, de felelni azért nem mernék belőle.
d. A legtöbb szabállyal tisztában vagyok, tudom, mit várnak el tőlem.
e. Tökéletesen ismerem a szabályokat, mindent kívülről el tudok mondani.

Köszönjük, hogy a kérdésekre komolyan válaszoltál!

