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АНКЕТА "ЯКОЮ Є НАША ШКОЛА?"
Якою є школа, де Ви навчаєтесь? В якій працюєте? Де вчаться Ваші діти? Ми хочемо дізнатися
Вашу думку. Будь ласка, заповніть анонімну анкету. Її результати допоможуть нам краще
планувати дії щодо покращення нашої школи в рамках загальнонаціональної акції "Класна
школа", до якої ми приєдналися.
Прочитайте, будь ласка, 16 пар тверджень, поданих нижче. У кожній парі є два протилежні описи
шкіл. Подумайте, який опис краще підходить для нашої школи. Очевидно, що у кожному із
варіантів можна говорити про наявність обох ознак. Вам необхідно оцінити, що є більш типовим
для нашої школи, які види діяльності переважають, та вибрати відповідне місце
на шкалі балів - чим ближче до опису А, тим більша кількість балів, чим ближче до опису Б, тим
менша кількість балів.
Поставте, будь ласка, хрестик у відповідній клітинці в таблиці, що подана наприкінці анкети.
1. ВЧИТИ КОЖНОГО УЧНЯ
А) Вчителі дбають, щоб усі учні – відмінники, «середнячки» та ті, які відстають – отримали
якнайбільше знань. Вони хочуть, щоб учні були готові дo подальшого навчання, тестів та
іспитів.
Б) Вчителі не піклуються про те, щоб всі учні – відмінники, «середнячки» та ті, які відстають –
отримали якнайбільше знань. Вони не зацікавлені в тому, щоб учні були добре підготовлені
дo подальшого навчання, тестів та іспитів.
2. ПОЯСНЮВАТИ ТА ЗАЦІКАВЛЮВАТИ
А) Вчителі пояснюють учням те, що незрозуміло, відповідають на запитання, допомагають,
коли щось є особливо важким. Уроки, як правило, цікаві та різноманітні.
Б) Вчителі неохоче пояснюють щось учням. Вони не допомагають, коли учні мають проблеми
із розумінням різних питань. Уроки часто нудні.
3. РОЗВИВАТИ ІНТЕРЕСИ ТА ЗАХОПЛЕННЯ
А) Учні можуть розвивати свої інтереси та захоплення. Вчителі вміють їх зацікавити та
спонукають до участі в позакласних заняттях.
Б) До уваги беруться лише уроки та оцінки. Вчителі не вміють зацікавити учнів, і якщо в учня є
якесь захоплення, він розвиває його поза школою.
4. СПРАВЕДЛИВО ОЦІНЮВАТИ
А) Учні розуміють, чому отримують саме таку оцінку, а не іншу, знають правила оцінювання.
Вчителі пояснюють, що потрібно знати, щоб отримати добру оцінку, наприклад, з контрольної
роботи. Вчителі справедливо оцінюють учнів.
Б) Учні часто не розуміють, чому вони отримали таку оцінку, а не іншу, вчителі
не повідомляють правил оцінювання. Вони не пояснюють, що потрібно знати, щоб отримати
добру оцінку, наприклад, з контрольної роботи. Вчителі часто несправедливо оцінюють учнів.
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5. ВЧИТИ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ
А) Учні навчаються, не лише запам'ятовуючи те, про що почули чи прочитали, але й
вирішуючи проблеми, ставлячи запитання, подаючи ідеї. Вчителі очікують, що учні будуть
висловлювати свою думку.
Б) Учні навчаються, передусім повторюючи матеріал. Вони не вирішують проблем,
не ставлять запитань, не подають ідей. Вчителі не питають учнів, що вони насправді думають.
6. ДОПОМАГАТИ РОЗУМІТИ СВІТ
А) Учні навчаються важливих речей, які допомагають їм пізнати і зрозуміти світ навколо них:
природу, людину, світову спадщину. Учні беруть участь у житті громади та цікавляться тим, що
відбувається в їхній місцевості, в Україні, у світі.
Б) Учні отримують багато інформації, яку вони не можуть використати. Це не допомагає
зрозуміти світу, що їх оточує. Вони вчаться, будучи відірваними від того, що діється в їхній
місцевості,в Україні, у світі.
7. ВЧИТИ ГРОМАДЯНСЬKОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗУМНОГО ПАТРІОТИЗМУ
А) Школа розвиває любов учнів до малої та великої батьківщини. Учні дізнаються про те, як
бути відповідальним громадянином у сьогоднішній Україні та y світі.
Б) Школа не надає великого значення громадянській освіті. Якщо у школі проводяться освітні
заходи у громадянському дусі, вони є штучними, нав’язаними, і учні не беруть в них участі.
8. ЗАОХОЧУВАТИ ДО СПІВПРАЦІ
А) Учні часто працюють в командах, вчаться розподіляти завдання, дискутувати
та домовлятися між собою. Вчителі заохочують їх до співпраці, а не до конкуренції.
Б) Учні рідко працюють в командах. Вони не вчаться обговорювати, спільно планувати
та розподіляти завдання. Важливим є те, щоб учень вчився краще від інших, а не те, щоб він
умів з ними співпрацювати.
9. РОБИТИ ЩОСЬ ДЛЯ ІНШИХ
А) Учні мають багато можливостей для того, щоб допомогти людям, які цього потребують в школі та поза школою. Школа заохочує робити добрі справи для оточуючих, вчить співчуття.
Б) Ніхто не закликає учнів допомагати тим, хто цього потребує, робити добрі справи - в школі
та поза школою. Школа не заохочує берегти навколишнє середовище, не вчить співчуття.
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10. ДОПОМОГТИ ПОВІРИТИ В СЕБЕ
А) Кожного учня за щось хвалять. Школа дає можливість кожному показати свої сильні
сторони та оцінює його належним чином. Коли щось комусь не вдається, вчителі допомагають
йому повірити у власні сили, дають шанс виправитися.

Б) Вчителі вказують на помилки учнів і їхні слабкі сторони. Рідко їх хвалять, часто критикують
і, коли учневі щось не вдається, його можуть виставити на посміховисько. Вчителі ніби хочуть
довести, що учні нічого не досягнуть в житті.
11. ДОТРИМУВАТИСЯ СТАНДАРТІВ І ПРАВ УЧНІВ
А) У школі існують чіткі правила щодо того, як себе треба поводити, а чого не можна робити
і якими будуть наслідки. Учні знають, чому вони отримують таку, а не іншу оцінку за поведінку.
Вони знають свої обов'язки і права та що робити, коли хтось їх порушує.
Б) У школі не існує чітких правил щодо того, як себе треба поводити, чого не можна робити
і якими будуть наслідки. Учні не розуміють, чому вони отримують таку,
а не іншу оцінку за поведінку. Вони не знають своїх обов'язків і прав, не знають, як вимагати
їхнього дотримання.
12. СПІВПРАЦЮВАТИ З БАТЬКАМИ
А) Батьки учнів беруть участь у шкільному житті. Їх постійно інформують про досягнення
і проблеми їхніх дітей. Школа закликає батьків до співпраці та створює для цього необхідні
умови.
Б) Батьки учнів не беруть участі у шкільному житті. Вони рідко й неохоче спілкуються
з учителями. Батьки отримують мало інформації про роботу школи й успіхи своїх дітей.
13. ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ ТА ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ
А) Учні в школі почуваються в безпеці. Старші учні доброзичливо ставляться до молодших.
Іноді бувають конфлікти, але немає ніякого насильства, зловживань, принижень, крадіжок.
Б) Учні в школі не почуваються в безпеці. Старші учні іноді залякують молодших.
Це призводить до конфліктів, насильства, принижень, крадіжок.
14. ВИВЧАТИ ІНОЗЕМНІ МОВИ
А) Школа дійсно намагається навчити учнів говорити та читати іноземною мовою. Учні
зустрічаються з друзями з інших країн, листуються з ними або спілкуються у соціальних
мережах, читають книги, дивляться телепередачі та фільми в оригіналі тощо.
Б) У школі важко навчитися говорити та читати іноземною мовою. Учні не мають можливості
використовувати мову, не мають жодних контактів з однолітками, вони
не читають, не дивляться телепередачі чи фільми в оригіналі тощо.
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15. ПОЛЕГШИТИ КОНТАКТ З КУЛЬТУРОЮ
А) Учні знайомляться з культурною спадщиною України та світу. Школа допомагає учням
долучитися до культурного життя та розвивати самостійну творчу діяльність.
Б) Школа не залучає учнів до культурного життя, не цінує творчої діяльності учнів. Школа
рідко спонукає учнів брати участь у культурних заходах.
16. РОЗВИВАТИ ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
А) Під час різних уроків (не лише уроку інформатики), а також вдома, учні використовують
нові технології: комп'ютери, інтернет і його ресурси, програми та додатки для навчання
і демонстрації своїх знань. Учні шукають в інтернеті корисну інформацію та відповідально
її використовують.
Б) Комп'ютери, інтернет, різноманітні програми та додатки використовують лише
на уроці інформатики. На інших уроках і після них учні не користуються комп’ютером, різними
програмами та додатками, або інтернет-ресурсами. Учні не створюють презентацій, не
проводять розрахунків за допомогою комп’ютера тощо.
17. ДБАТИ ПРО ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ'Я
А) Спортивні заняття у школі, зокрема уроки фізкультури, є цікавими та різноманітними,
в них беруть участь усі - хлопці та дівчата, незалежно від фізичної форми. Школа навчає
здоровoго способу життя (харчування, рух тощо).
Б) Спортивні заняття в школі, зокрема уроки фізкультури, проводять погано, користь від них
отримують лише найсильніші. Школа не дає знань про здоровий спосіб життя.

.

Проект „Класна школа" реалізується польскою неурядовою організацією "Школа з Класою" у партнерстві із Всеукраїнською Асоціацією
Викладачів Історії та Суспільних Дисциплін «Нова Доба» та співфінансується Фондом «Освіта для Демократії» в рамках програми RITA
– Зміни в регіоні Польсько-Американського Фонду Свободи.

Ocвітні матеріали програми "Класна школа" доступниі на умовах: Ліцензія Creative Commons
Із зазначенням авторства. Розповсюдження на тих самих умовах (CC-BY-SA).

У цій таблиці необхідно зазначити хрестиком оцінки для своєї школи.
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