Muiden
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8 = Normaalin hyvän
käytöksen taso
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Koulunkäynnissäni on
tehty paljon
erikoisjärjestelyjä
väkivaltaisuuteni tai muun
häiritsevän käytökseni
takia.

En tule toimeen toisten
kanssa.

Minun on vaikea tehdä
yhteistyötä muiden kanssa.

Tulen yleensä toimeen kaikkien
kanssa.

Tulen toimeen kaikkien
kanssa.

Olen huomaavainen kaikille.

Olen huomaavainen ,
ystävällinen ja kohtelias
kaikille.

Käyttäytymiseni muita
kohtaan on
epäkunnioittavaa.

Käyttäytymiseni muita
kohtaan on epäkunnioittavaa.

Käytökseni muita kohtaan on
vaihtelevaa ja saattaa välillä
olla epäkunnioittavaa.

Käyttäydyn asiallisesti muita
kohtaan.

Näistä tukitoimista
huolimatta
käyttäytymiseni on
vaaraksi itselleni ja muille.

Kiusaan muita usein.

Käytökseni estää muiden
työskentelyn.

Häiritsen säännöllisesti
työrauhaa ja saatan estää
muiden työskentelyn.

Häiritsen työrauhaa ajoittain.

Annan pääsääntöisesti
työrauhan muille.

Autan omatoimisesti muita.

Kiusaan muita ajoittain.

Työrauha

Häiritsen työrauhaa usein.

(Käytöksessäni on arvosanan
10 piirteitä, mutta voisin olla
oma-aloitteisempi ja ottaa
enemmän huomioon muita.)

Autan mielelläni ja
omatoimisesti muita.

Annan työrauhan muille.

Annan työrauhan muille ja
pidän yllä myönteistä
työskentelyilmapiiriä.

Pystyn työskentelemään
myös ilman silmälläpitoa.

Pystyn työskentelemään
aktiivisesti ilman
silmälläpitoa.

Pystyn työskentelemään
aktiivisesti ilman
silmälläpitoa.
Noudatan sääntöjä ja
annettuja ohjeita
omaehtoisesti ja
säännöllisesti ilman
laiminlyöntejä.

Koulun sääntöjen
noudattaminen

Olen täysin piittaamaton
koulun säännöistä.
Olen saanut kirjallisen
varoituksen ja minut on
saatettu erottaa koulusta
määräajaksi.

Rikon sääntöjä tietoisesti
ja jatkuvasti ja olen saanut
lukuisia rangaistuksia*.

Rikon sääntöjä tai annettuja
ohjeita usein ja olen saanut
rangaistuksia

Noudatan sääntöjä ja
annettuja ohjeita useimmiten,
mutta olen saanut
huomautuksia
käyttäytymisestäni.

Noudatan pääsääntöisesti
sääntöjä ja annettuja ohjeita.

Noudatan sääntöjä ja
annettuja ohjeita.

Kielenkäyttö
ja käytöstavat,
myös
ruokailtaessa.

Kielenkäyttöni on törkeää.
Olen täysin
välinpitämätön.

Kielenkäyttöni on usein
törkeää ja suhtaudun
välinpitämättömästi
käytöstapoihin.

Kielenkäyttööni ja
sopimattomaan
käytökseeni
joudutaan
usein
puuttumaan.
Olen saanut
huomautuksia ja
rangaistuksia
käytöksestäni.

Olen saanut
huomautuksia
epäasiallisista
käytöstavoistani
ja
sopimattomasta
kielenkäytöstäni.

Kielenkäyttöni
on yleensä
asiallista ja
käyttäydyn
pääsääntöisesti
hyvien tapojen
mukaisesti.

Noudatan hyviä käytöstapoja
ja keskustelen tilanteeseen
sopivalla tavalla.

Käyttäydyn
esimerkillisen
kohteliaasti ja
ystävällisesti kaikissa
tilanteissa.
Kielenkäyttöni
on aina siistiä ja
asiallista.
.

Suhtaudun
koulutyöhön
enimmäkseen
kielteisesti.

En aina ota vastuuta
koulutyöstäni, yhteisistä
tehtävistä tai välineistä.

Otan yleensä vastuun
koulutyöstäni.

Kannan vastuun
koulutyöstäni hyvin.

Kannan vastuun
koulutyöstäni
erinomaisesti

Pidän yleensä
huolta yhteisistä
tehtävistä ja välineistä.

Pidän huolta yhteisitä
tehtävistä ja välineistä.

Olen saanut lukuisia
rangaistuksia.

Olen saanut lukuisia
rangaistuksia

Rangaistuksilla ei ole ollut
positiivista vaikutusta
käytökseeni.
Asenne ja
vastuullisuus

Suhtaudun täysin
piittaamattomasti
koulutyöhöni.

Suhtaudun koulutyöhön
kielteisesti ja
koulunkäyntini on
vakavasti häiriintynyt.

En ota vastuuta
koulutyöstäni.

* Tässä yhteydessä rangaistuksilla tarkoitetaan luokasta poistamista, opetuksen epäämistä ja jälki-istuntoa.

Pidän kiitettävästi
huolta yhteisitä tehtävistä
ja välineistä.

