טופס הפנייה לפסיכולוג בית הספר
ממלא השאלון:
פרטים אישיים:
שם התלמיד:

כיתה:

מספר זהות:

שם המחנכת:

תאריך לידה )לועזי(:

כתובת:

בית ספר:

טלפון הורים:

 .1סיבת הפנייה:

 .2מצב לימודי עדכני:
א .מיומניות יסוד בעברית:
קריאה טכנית:
הבנת הנקרא:
הבנת הנשמע:
כתיב:
הבעה בכתב:
הבעה בע"פ:
ב .ציונים במקצועות שונים)ניתן לצרף צילום תעודה(:
תורה

אנגלית

נביא

מדעים

חשבון
ג .האם הציונים משקפים לדעתכם את יכולת הילד ,הסבירו:
.

ד .תארו את סגנון והרגלי הלמידה של התלמיד :בלמידה בכיתה ולמבחנים ,התייחסו למידת עצמאות-
תלות במבוגר ,יכולת קשב ויכולות ארגון:
למידה פרונטאלית

מילוי מטלות בכיתה

בכיתה

למידה בבית מבחנים
ושיעורי בית

מידת עצמאות-תלות

יכולת קשב

יכולות ארגון

הערות נוספות

ה .באילו מקצועות התלמיד מצליח יותר ובאילו עולה קושי:

ו .מה ההיסטוריה של התלמיד בבית הספר? האם ישנו שינוי בדפוס הלמידה וההישגים במשך השנים?

.

 .3מצב התנהגותי/רגשי עדכני:
בבקשה התייחסו לצירים הבאים:
הפנמה-החצנה
התמודדות עם
תסכול
יכולת לקבל
עזרה
התייחסות
התלמיד
לקשיים שלו
שליטה וויסות
עצמי
התמודדות עם
מעברים
ושינויים
הערות נוספות

.

•

האם חלו שינויים ורגרסיות התנהגותיים ורגשיים ,ומה הם?

•

בנוסף ציינו,האם הילד חווה טראומה בעבר או היה נוכח באירוע כזה.

•

האם קיימים קשיים התנהגותיים ומה הם :
תיאור מפורט של ההתנהגות

מידת החומרה
=1הפרעה קלה,
=5חמור ביותר

התנהגות בכיתה

1

2

3

4

5
התנהגות

1

בהפסקה

5

בעיות בקבלת

1

סמכות

5

אירועים חריגים

1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5

 .4מצב חברתי עדכני:
א .ההתייחסות של התלמידים לחברים בני גילו:
ב .התייחסות החברים בכיתה כלפי התלמיד:
ג .התייחסות אל מבוגרים מוכרים ולא מוכרים:
ד .במקרה של קשיים חברתיים עד כמה יש נטייה לראות את האשמה בסביבה החיצונית ועד כמה יש
לקיחת אחריות על עצמי?
 .5תחומי חוזק וקושי של התלמיד:
תחומי חוזק:
תחומי קושי:
.

 .6האם התלמיד קיבל/מקבל כיום עזרה בבית ספר ומהי?

 .7האם הילד קיבל/מקבל טיפולים פרא-רפואיים ? אילו טיפולים ומתי קיבל?

 .8האם הילד אובחן בעבר? יש לצרף אבחונים קודמים.

 .9האם בבית הספר נערכה תוכנית עבודה יחודית לילד ,האם היה תהליך מול הילד או ההורים? ומה
היה?

 .10עמדת ההורים כלפי האבחון ,הקשיים ודרכי העזרה האופטימליות?

 .11מתי החלו הקשיים ומדוע כעת פונים לפסיכולוג?

 .12האם ישנם שאלות ספציפיות שאת/ה מעוניין שהאבחון /הפסיכולוג יברר?

.

