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Të dhënat nga ky dokumet nuk synojnë si zëvendësim për këshila profesionale mjekësore, diagnoza apo trajtim 

Shkalla e Ankthit në Shkollë - Raport i Mësimdhënësit (SAS-TR) 

Shënimi i rezultateve 

Për secilën pyetje shënoni  vlerën e përgjigjes në kutinë e qartë 

Kurrë Nganjëherë Shpesh Gjithmonë 

0 1 2 3 

Shëno në shtylla për të përcaktuar rezultatët e arritura. Më në fund përmblidhni dy rezultatet e arritura për të 
marrë një rezultat total. 

 
Ankthi 

shoqëror 
Ankthi i 

përgjithësuar 

1. Ky fëmijë ka frikë të parashtroj pyetje në klasë.   

2. Ky fëmijë flet vetëm kur dikush kërkon përgjigjen e tij.   

3. Ky fëmijë shqetësohet se çka mendojnë njerëzit tjerë rreth tij/saj.   

4. Ky fëmijë nuk përgjigjet dhe as nuk komenton vullnetarisht në klasë.   

5. Ky fëmijë ka frikë në mos gabon.   

6. Ky fëmijë urren të qenit në qendër të vëmendjes.   

7. Ky fëmijë heziton të filloj detyrat ose të pyes  nëse ata kan kuptuar 
detyrën para se të ja fillojnë. 

  

8. Ky fëmijë brengoset për gjëra të ndryshme.   

9. Ky fëmijë shqetësohet se do të bëjë gjëra të këqija në shkollë.   

10. Ky fëmijë shqetësohet  se diçka e keqe do t’i ndodhë atij /asaj.   

11. Ky fëmijë duket shumë i turpshëm.   

12. Ky fëmijë ankohet për dhimbje koke, barku ose  ndjehët i/e sëmurë.   

13. Ky fëmijë ndjehet i/e frikësuar kur flet para klasës.   

14. Ky fëmijë heziton të flasë kur ndodhet në grue.   

15. Kur ky fëmijë ka një problem ndjen dridhje.   

16. Ky fëmijë nevozohet kur i afrohen fëmijët apo të rriturit tjerë.   

Pikët e Arritura   

REZULTATI TOTAL 
(shtoni rezultatet e shënuara) 

 

 

 

Clinical Cut-offs 

 

Non Clinical 

≤82nd %ile 

T = 1 to 59 

Borderline 

83rd – 89th %ile 

T = 60 to 62 

Clinical 

90th – 97th %ile 

T = 63 to 69 

Extreme 

98th – 99th %ile 

T = 70 to 100 

Social Anxiety 0-8 9-10 11-13 14-21 

Generalised Anxiety 0-10 11-12 13-15 16-27 

Total Score 0-18 19-21 22-27 28-48 

 


