Szempontok a pedagógiai vélemény elkészítéséhez

I. Anamnézis:
Név:............................................................................................................
Szül.hely, idõ:.............................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................
Apja neve:...................................................................................................
Jelenlegi iskolájának megnevezése, címe:....................................................
...................................................................................................................
Hányadik osztályba jár:..................Elõzõ év tanulmányi eredménye:...........
Testvéreinek száma, neve, életkora:
.........................................................életkora:.............................
.........................................................életkora:.............................
.........................................................életkora:.............................
Születésre, óvodáskorra, korábbi iskolai életre vonatkozó adatok:
....................................................................................................................
Gyermekkori betegségei:..............................................................................
Testi, értelmi egyéb fogyatékosságai:...........................................................
Egyéb fontos megállapítás az elõéletre:........................................................

II. Családra vonatkozó adatok
Apa foglalkozása:.........................................................................................
iskolai végzettsége:................................................................................
munkahelye:..........................................................................................
keresete:................................................................................................
Anya foglalkozása:........................................................................................
iskolai végzettsége:...............................................................................
munkahelye:.........................................................................................
keresete:...............................................................................................
A család egyéb jövedelme (pl: családi pótlék, szociális segély, nyugdíj, stb.:
......................................................................................................................

Munkanélküliség esetén: apa jövedelme:........................................................
anya jövedelme:......................................................
egyéb jövedelem:.....................................................
Az egy fõre jutó jövedelem összege: ................................................................
(kereset, egyéb jövedelmek összegzése alapján)

Lakáshelyzet: (röviden a lakás nagysága, felszereltsége, tisztasága, stb.)
.....................................................................................................................

Bûnmegelõzési módszertani füzet pedagógusoknak
_________________________________________
Családlátogatások rövid összegzése:.............................................................
.................................................................(szükség esetén külön íven folyt.)
Az iskolai segítségnyújtás hatásai:................................................................
III. A tanuló jellemzése:
1.

Testi fejlettsége, gondozottsága, egészségi állapota, szervi elváltozások, a testi
fejlõdés üteme, a tanuló mozgása, káros szokásai, káros szenvedélyei, sportban
való jártassága, a sport szeretete, milyen sportágat ûz.

2.

Érzelmi, akarati élete: vidám, szomorú, kiegyensúlyozott, változó hangulatú,
érzékeny, dacos, agresszív, durva, gátolt, szereplésre vágyik, visszahúzódó, befelé
forduló, szorongó, félénk.
Családhoz, testvéreihez, osztálytársaihoz fûzõdõ érzelmi kapcsolatai.
Akarati jellemzõk: kitartó, befolyásolható, gyenge.
Önfegyelme megfelelõ-fegyelmezetlen-labilis-stabil.
Esztétikai érzelmek: szép, tiszta, rendezett, jó.
Erkölcsi érzelmek: becsület, tisztesség, jóság, megértés.

3.

Figyelme: kitartó, önkéntelen, szándékos, akaratlagos, változó, koncentrált,
dekoncentrált.
Megfigyelõképessége: alapos, pontos, változó, felületes, pontatlan.
Emlékezete: jó, megbízható, rossz, részleges, vizuális.

4.

Játék, munka, tanulás:
Játék választás, játékeszközök használata, játék közbeni magatartása, önállóság,
kezdeményezõkészség, társakhoz való alkalmazkodás, szabályok betartása,
játékban kitartó, elmélyed, gyakran változtatja.
Önkiszolgáló munkája: egyszerû munkafolyamatokat (takarítás, ásás, stb.)
szívesen végez, öltözködése, tanszerei, otthoni munkája.
Tanulmányi munkája: iskolai tanulmányi munkához való viszonya: jó, közömbös,
változó, rossz, teljesen elutasító.
Tanulásban való együttmûködése: változó, aktív, passzív, feladatokat önként vállal,
biztatni kell, csoportban dolgozik.
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_________________________________________
5.

Beszédkészség,
artikulációja.

beszédfejlettség:

beszédtechnikája,

beszédtagoltsága,

Beszéd érthetõsége: lassú, átlagos, gyors, hadar, beszédhibás.
Beszédhibák: pöszeség, orrhangzós beszéd, dadogás, hadarás.
Gondolatainak kifejezése: pontos, világos, választékos, vagy ezek ellenkezõje.
Beszédkultúrája: használ-e durva kifejezéseket, zsargont, stb.
6.

Értelmi képesség, gondolkodás: tapasztalatai, ismeretei gazdagok, átlagosak,
szegények.
Dolgok, jelenségek közötti összefüggéseket felismeri-nehezen ismeri fel-nem
ismeri fel.
Következtetései: logikusak, általában logikusak, nem logikusak, gondolkodása
logikus-nem logikus.
Érdeklõdési köre: tág, sokirányú, beszûkült, egy területre korlátozódik.

7.

Osztályközösségen belüli magatarása: visszahúzódó, kisebb közösségekben érzi
jól magát, barátkozó, barátválasztás kritériumai, kortárscsoportokhoz vonzódik, a
közösség szabályait betartja, részben tartja be .
Közösségben kezdeményezõ, felelõsséget érez társaiért, egyéni-közösségi
érdekek egyeztetése milyen szintû.

8.

Érdeklõdése: legjellemzõbb érdeklõdési köre, speciális képességei,
kézügyessége, szervezõkészsége, sport-zene-képzõmûvészet stb. érdeklõdési
területei.
Pályaválasztási érdeklõdése, pályák utáni vágyódása, elképzelései.

IV. Pedagógiai véleményt kérhetnek:
1. Rendõrség
2. Bíróság
3. Önkormányzati Hivatal jegyzõje, gyámhatóság
4. Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézõje
5. Nevelési Tanácsadó Intézet
6. Gyermek ideggondozó szakorvos
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