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Ερωτηματολόγιο για την Παραπομπή ςτο ΚΕΔΔΤ Δ΄ Αθήνασ
(Συμπληρώνεται κι αποςτέλλεται ηλεκτρονικά κατά προτίμηςη)
Ονοματεπϊνυμο μακθτι/τριασ …………………………………
Σάξθ ……..................
χολείο: ……………………………………………….
Αρικμ Πρωτοκόλλου αίτθςθσ ςτο ΚΕΔΔΤ Δϋ Ακινασ: …………………………………
Εκπαιδευτικοί που το ςυμπλιρωςαν: …………………..................................................
ημειώςτε Χ ςε ό,τι αφορά ςτο μαθητή
ΠΑΝΙΑ

ΜΟΝΟ
ΚΑΣΟΠΙΝ
ΠΡΟΣΡΤΝΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

υμμετζχει ςε ςυηθτιςεισ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ;
Χαρακτθρίηεται επιμελισ ωσ προσ τισ ςχολικζσ εργαςίεσ;
Μπορεί να τθριςει τα χρονοδιαγράμματα;
Δζχεται να διαβάςει μεγαλόφωνα ςτθν τάξθ;
Επιδεικνφει ενδιαφζρον κατά τθ διδαςκαλία;
Διακόπτει τθ ροι του μακιματοσ χωρίσ ςυναφι λόγο;
Ηθτά βοικεια όταν δυςκολεφεται;
Επιδιϊκει τθ ςυνεργαςία με ςυμμακθτζσ/τριεσ καλφτερων
επιδόςεων;
Δζχεται ςυμβουλζσ, κακοδιγθςθ για τον τρόπο εργαςίασ;
Παραμζνει και εργάηεται ιςυχα ςτο κρανίο;
Αναπτφςςει κετικζσ κοινωνικά δραςτθριότθτεσ κατά το
διάλειμμα ι τον ελεφκερο (μθ δομθμζνο εκπαιδευτικά) χρόνο;
Δείχνει ενδιαφζρον ςτισ εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ;
Είναι δθμοφιλισ ςτθν τάξθ;
Παρατθρείται ςθμαντικι δυςκολία ςτθν εκμάκθςθ ξζνων
γλωςςϊν;
Παρατθροφνται εκριξεισ κυμοφ;
Επανζρχεται εφκολα μετά από ζντονα ςυναιςκιματα (π.χ.
καβγά, κυμό);
Μπορεί να προςαρμοςτεί ςτα χρονοδιαγράμματα;
Ολοκλθρϊνει τθ ςχολικι εργαςία ςτθν ϊρα που προβλζπεται;
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ΤΧΝΑ &
ΑΤΘΟΡΜΗΣΑ

Αναςτοχαςτείτε και απαντήςτε ςτισ παρακάτω προτάςεισ ςημειώνοντασ Χ ςτην αντίςτοιχη ςτήλη:
Σο τελευταίο 6μηνο ςυχνά…
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Παρατθρείται δυςκολία ςτθν επικοινωνία που δεν ςχετίηεται φανερά με περιςταςιακζσ
ςυνκικεσ;
Παρατθρείται δυςκολία ςτθν ομιλία που δεν ςχετίηεται άμεςα με πολιτιςμικζσ-γλωςςικζσ
διαφορζσ (π.χ. άλλθ μθτρικι γλϊςςα);
Παρατθρείται δυςκολία ςε κάποια ςχολικι δραςτθριότθτα που δεν ςχετίηεται με
δυςκολία ςτα μακιματα; Αν ναι ποια;
…………………………………………………………………………………………………
Παρατθρείται δυςκολία ςτθν προςζγγιςθ των ςυμμακθτϊν που δεν ςχετίηεται φανερά με
αρνθτικζσ εμπειρίεσ;
Παρατθρείται δυςκολία ςτθν αντίλθψθ των κανόνων ςυμπεριφοράσ που δεν οφείλεται ςε
ελλιπι τάξθ ι ανεπαρκείσ νουκεςίεσ ι νφξεισ από τουσ μεγαλφτερουσ;
Διακρίνεται από χαμθλι αυτοπεποίκθςθ;
Τπάρχει επάρκεια εμπειριϊν κατά τον ελεφκερο χρόνο ςε ςπορ, ελεφκερο παιχνίδι,
επαφι με τζχνεσ και πολιτιςμό, δραςτθριότθτεσ εν γζνει εξωςχολικζσ;
Ζχει ιδιαίτερθ κλίςθ ςε κάποιο τομζα; Αν ναι ςε ποιο;
…………………………………………………………………………………………………
ε γενικζσ γραμμζσ ο/θ μακθτισ/τρια μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςχολικισ μονάδασ;
Πριν παραπεμφκεί ςτο ΚΕΔΔΤ Δ ΑΘΘΝΑ, ζχετε εφαρμόςει κάποιο πρόγραμμα
παρζμβαςθσ ι κάποιασ μορφισ διαφοροποίθςθ ςε κάποιο μάκθμα για να υποςτθρίξετε
το μακθτι;
Παρακαλοφμε επίςθσ,
Α) Να αναφζρετε τον ΚΤΡΙΟΣΕΡΟ προβλθματιςμό ςασ για το μακθτι που παραπζμπετε, ςε περίπτωςθ
που δεν καλφπτεςτε από τα παραπάνω.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β) Να αναφζρετε τισ προςδοκίεσ ςασ από μια γνωμάτευςθ του ΚΕΔΔΤ Δ ΑΘΘΝΑ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ευχαριστοφμε για τη συνεργασία
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