Κριτήριο Σχολικής-Κοινωνικής Επάρκειας

Φυλλάδιo εξέτασης για παιδιά 4-8 ετών

Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού

Υποέργο: «Ψυχομετρικό κριτήριο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους»
Υπεύθυνη υποέργου: Αναπλ. Καθηγήτρια Κοντοπούλου Μελανθία
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ ΕΚΤ και το ΥΠΕΠΘ

Φυλλάδιο εξέτασης για παιδιά 4-8 ετών
Στοιχεία παιδιού
Ονοματεπώνυμο:
Τάξη φοίτησης:
Σχολείο:
Στοιχεία εκπαιδευτικού
Ονοματεπώνυμο:
Χρόνος γνωριμίας με το παιδί:

Έτος

Μήνας

Ημερομηνία εξέτασης
Ημερομηνία γέννησης
Ηλικία

Εξεταστής:
Αρχικοί βαθμοί

Εκατοστημόρια

Συνολική
Βαθμολογία:

Τομείς:

Εξωτερικευμένες
αντιδράσεις:
Προσαρμοστικές
αντιδράσεις:
Εσωτερικευμένες
αντιδράσεις:

Παρατηρήσεις εξεταστή:
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Ερωτηματολόγιο σχολικής-κοινωνικής επάρκειας
για παιδιά 4-8 ετών
∆ιαβάστε προσεκτικά την κάθε πρόταση και συμπληρώστε με Χ την
απάντηση που θεωρείτε ότι ταιριάζει περισσότερο στο συγκεκριμένο
παιδί.
Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις προτάσεις.
Ταιριάζει

Ταιριάζει

Ταιριάζει

πολύ

αρκετά

λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου

1. Μεταφέρει ευχάριστες εμπειρίες από το σπίτι
2. Υπακούει σε κανόνες του σχολείου
3. ∆είχνει προσκόλληση και εξάρτηση από άλλο
παιδί
4. Οι γονείς φαίνονται ευχαριστημένοι με το
παιδί τους
5. Αντιδρά στην προσέγγιση και στην
καθοδήγηση από την (τον) παιδαγωγό
6. ∆εν προστατεύει τον εαυτό του και δεν
αμύνεται όταν του επιτίθενται
7. Παίζει παιχνίδια ρόλων
8. Αδιαφορεί για τα συναισθήματα των άλλων
9. Οι γονείς φαίνονται υπερπροστατευτικοί
10. Φαίνεται ευχαριστημένο που έρχεται στο
σχολείο
11. Καταστρέφει τα αντικείμενα των άλλων
12. Οι γονείς φαίνονται αγχωμένοι με τις
επιδόσεις του παιδιού τους
13. Αποστρέφει το βλέμμα του όταν του
απευθύνεται ο λόγος
14. Παρουσιάζει άρνηση σε οτιδήποτε του
προτείνεται
15. Εκδηλώνει διάφορες φοβίες
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Ταιριάζει

Ταιριάζει

Ταιριάζει

πολύ

αρκετά

λίγο

∆εν
ταιριάζει
καθόλου

16. ∆ιεκδικεί το δίκιο του
17. ∆εν μπορεί να ξεπεράσει το θυμό του
18. Κλαίει και παραπονιέται συχνά
19. Συζητάει με την παιδαγωγό για ότι το
απασχολεί
20. Τσακώνεται με τα άλλα παιδιά
21. Είναι προσκολλημένο στην (στον)
παιδαγωγό
22. Οι γονείς δεν διαθέτουν αρκετό χρόνο μαζί
του
23. ∆υσκολεύει την λειτουργία της τάξης
24. Παρουσιάζει άγχος (κλαίει, παραπονιέται για
ενοχλήσεις, δυσανασχετεί)
25. ∆εν απαντάει όταν του απευθύνεται ο λόγος
26. Έχει βίαιες αντιδράσεις
27. Οι γονείς δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται για
το παιδί
28. Αντιμιλάει και φέρεται άσχημα στον (στην)
παιδαγωγό
29. Είναι αποδεκτό από τους συνομηλίκους
30. ∆εν παίζει με άλλα παιδιά
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