
 טופס 
 התייעצות 
מקצועית

בס"ד

שאלון מחנך



| טופס התייעצות מקצועית

2

שאלון למחנך/ת

שם הילד:____________________    שם המוסד: ____________________

פלא’: ____________________ שם המחנך/ת:_________________    

אחרגרועבנוניטובהאם לפעמים

1. האם הילד מקבל משמעת

2. האם הילד מקשיב לשיעורים

3. האם מוסח בקלות

4. מבין הוראות ומטלות

5. הבנת חומר הלימוד

6. מסתדר עם חברים

7. נפגע קלות

8. האם מגיב בלחץ

9. תלונות חברים עליו 

10. האם מרבה להתלונן על חברים

11. בוכה הרבה

12. משחק עם חברים

13. ציונים בלימוד למבחן

ספר על כישוריו המיוחדים / קשיים מיוחדים ) אם יש ( : ______________________

_____________________________________________________________

משאלת המחנך/ת: במה הייתם מצפים שנקדם את הילד? ____________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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סיכום 

הרבהקצת בכלל לא א. ביטחון עצמי

1. דימוי וערך עצמי נמוך

2. רגישות יתר, בכיינות 

3. מופנמות וסגירות

4. פגיעות, נעלב מהר

5. מפחד לנסות

הרבהקצת בכלל לא ב. חרדות ופחדים

1. חיות-מקקים , כלבים

2. מחבלים , גנבים 

3. מחלות , מוות

4. דאגנות יתר, היסטריה

5. לחץ חברתי -מה יגידו עליו

6. חרדה חברתית -מפחד לדבר/להופיע

7. סיוטים בלילה מתעורר / מתקשה להירדם

8. עבר טראומה/ אירוע חריג

9.  אילמות סלקטיבית )לא מדבר( במקומות מסוימיים עם 
אנשים או ילדים מסוימיים

הרבהקצת בכלל לא ג. התנהגות

1. אימפולסביות, תגובה מהירה

2. פתיל קצר, כועס מהר

3. מגיב בעוצמה , מריבות

4. ניהול סיכונים - לא מחושב

5. משקר - נוטל ללא רשות
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הרבהקצת בכלל לא ד. סמכות ומשמעת

1. חוצפה, חוסר דרך ארץ

2. מתקשה לקבל הוראות

3. מנסה גבולות ופירצות

4. מאחר ומתקשה לעמוד בזמנים

הרבהקצת בכלל לא ה. אופי

1. מפוזר ומבולגן, חוסר סדר

2. תמיד מוותר, לא עומד על שלו

3. חייב לשלוט ולהיות במרכז

4. קושי לוותר, קושי להתגמש

5. לא לוקח אחריות

6. נוקשות, מוקבעות-פרפקציוניזם

7. מסתיר, משנה ואינו מה חושב, מה קרה באמת

8.  אוהב לדמיין

הרבהקצת בכלל לא ו . קשב וריכוז

1. מתקשה לשבת זמן רב

2. מוסחות וקושי בריכוז

3. זיכרון חלש, תמיד שוכח משהו

4. רחפנות חי לעצמו ולא שם לב לסביבה

הרבהקצת בכלל לא ז. קושי חברתי

1. אינו מודע שהתנהגותו גורמת לתגובות שליליות

2. לא מתעניין בסביבה ואינו שם לב לזכויות וחובות החברה

3. מתקרב מידי לזולת, נוגע בילדים או בחפצים שלא בהתאם

4. קושי בשינויים - חוסר פרגמטיות
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5. מרגיש בודד

6. מאד פגיע

7. חושב שלא מבינים אותו

8. חוסר טקט וקודים חברתיים

9. קושי ביחסי גומלין

10. עובר מנושא לנושא

11. חוסר מוטיבציה ושאיפות

12. לא מבין רמזים

13. לא מבין בדיחות

14. מפרש בחוסר פורפורציה

הרבהקצת בכלל לא ח. מטוריקה

1. סירבול מוטורי בהליכה - טיפוס

2. קושי ברכיבה על אופניים, חוסר שיווי משקל, נתקל

3. לפעמים הליכה לצדדים

4. מוטוריקה עדינה, חגורת כתפיים

5. כתיבה לא ברורה, קושי בשזירה, הדבקה ודיוק

6.  מתלכלך באוכל, משאיר בלאגן, לא נקי

הרבהקצת בכלל לא ט . שפה

1. גימגום

2. קושי בהבעת רגשות

3. חוסר הגייה

4. אוצר מילים דל

5. אינו משתתף בחוויות
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הרבהקצת בכלל לא י. תחושה - סנסורי  עודף / חוסר

1 מפריע לו תוויות, בגדים, מים, מרקמים מסוימים

2. מרגיש צורך לגעת, אוהב מגע חום

3. כוסס ציפורנים, מחזיק בפה

4. לא מסתדר עם מאכלים מסוימים

5. מפריע לו / נהנה מריח מסוים

6. מחבק חיבוק דוב

7. מפריע לו/ נהנה לשמוע מוזיקה ורעשים בקולי קולות

תודה על שיתוף הפעולה!

sechvi20@gmail.com :את השאלון להחזיר לפקס: 0722-15-44-84 או לכתובת מייל


