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Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit)

Ties kiekvienu teiginiu prašome pažymėti ( ) atitinkamą langelį - „Netiesa", „Iš dalies tiesa" arba „Tiesa". Labai prašytume
įvertinti kiekvieną teiginį, net jei jūs nevisiškai esate tikri dėl savo atsakymo arba teiginys jums atrodo netinkamas. Atsakydami
prisiminkite, kaip vaikas elgėsi per praėjusį pusmetį arba šiais mokslo metais.
Vaiko vardas .............................................................................................

Bern./Merg.

Berniukas

Gimimo data .........................................................
Netiesa
Atsižvelgia į kitų žmonių jausmus
Nenustygsta vietoje, pernelyg aktyvus (-i), nurimsta neilgam
Dažnai skundžiasi galvos ar pilvo skausmais, būna bloga
Noriai dalijasi su kitais vaikais skanėstais, žaislais, rašikliais ir pan
Dažnai pratrūksta pykčiu ar nesusivaldo
Mėgsta vienatvę, dažniau žaidžia vienas (-a)
Paprastai paklūsta suaugusiųjų reikalavimams
Nerimauja dėl daugelio dalykų, dažnai atrodo susirūpinęs (-usi)
Paslaugus (-i) įskaudintiems, susikrimtusiems ar nesveikuojantiems
Nuolat muistosi ir rangosi
Turi vieną ar kelis gerus draugus
Dažnai pešasi su vaikais, juos skriaudžia
Dažnai nelaimingas (-a), prislėgtas (-a), greitai susigraudina
Paprastai jį (ją) mėgsta kiti vaikai
Greit išsiblaško, sunkiai susikaupia
Baiminasi naujų situacijų, prilipęs (-usi) prie savų, nepasitiki savimi
Geranoriškas (-a) mažesniems vaikams
Dažnai meluoja ar apgaudinėja
Kiti vaikai jį (ją) užkabinėja ir skriaudžia
Dažnai pasisiūlo padėti tėvams, mokytojams, kitiems vaikams
Pirma pagalvoja, tik paskui padaro
Vagia iš namų, mokyklos ar kitų vietų
Geriau sutaria su suaugusiais nei su vaikais
Daug ko bijo, greitai išsigąsta
Užduotis atlieka iki galo ir susikaupęs (-usi)

Gal turite papildomų pastabų?

Prašau, atverskite kitą pusę, ten rasite dar keletą klausimų

Iš dalies
tiesa

Tiesa

Jus manote, kad vaikas turi emocinių, dėmesio, elgesio ar bendravimo sunkumų?

Ne

Taip,
nedidelių

Taip,
tam tikrų

Taip,
labai didelių

1-5
mėnesius

6-12
mėnesių

Daugiau
nei metus

Šiek tiek

Pakankamai

Jei atsakėte „Taip", prašome atsakyti į kitus klausimus:

• Šie sunkumai atsirado prieš:
Mažiau nei
prieš mėnesį

• Sunkumai vaiką slegia, verčia nerimauti?
Ne

Labai

• Ar sunkumai atsiliepia vaiko kasdieniam gyvenimui šiose srityse?
Ne

Šiek tiek

Pakankamai

Ne

Šiek tiek

Pakankamai

Labai

BENDRAUJANT SU BENDRAAMŽIAIS
PAMOKOSE

Šie sunkumai trukdo jums ir/ar klasei?

Jūsų parašas ........................................................................................

Labai

Data ............................................

Mokytojas/auklėtojas/kita (prašome nurodyti): Mokytojas

Labai ačiu už pagalbą
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