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Intézményi kérdőív                                                                             

1. Gyermek/fiatal neve: 

2. Születési idő: 

3. Intézmény megnevezése/ csoport/ osztályfok: 

4. A gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója: 

- Látnak-e az átlaghoz képest kiemelkedő területet (készség- képesség) a 

gyermek/fiatal intézményi működésében? 

        igen- nem 

- Mely területet tartják kiemelkedőnek megnyilvánulásait? 

        Matematika/ zene- tánc/ képzőművészet/ kommunikáció/ vezetői tulajdonságok/ nyelvi              

készségek/gondolkodás- logika/mozgás- sport/irodalmi ismeretek, készségek/ egyéb (kérem 

fogalmazza 

meg)…………………………………………………………………………………………… 

- Megtörtént a tehetséggondozásba kapcsolás? 

       igen-  nem  

- A jelzett kiemelkedő területi teljesítménye megjelenik az ismeret elsajátításban 

intézményi ellátás során? 

tanórai / szakköri, egyéb………………………..fogalakozásokon  

- Milyen módon biztosítják a gyermek/fiatal felismert tehetségterületének 

megtámogatását, gondozását az intézményben? 

Tanórai egyéni differenciálással/ szaktanári egyéni mentorszereppel/ szakkörei keretek 

között/ 

- Részesül iskolán kívüli tehetséggondozásban a gyermek? 

igen – nem 

- Hol, milyen módon?............................................................................................................. 

- Egyetértenek- e azzal, hogy a gyermek/fiatal intézményen kívül megtámogatott 

tehetségterülete valóban kiemelkedő készségre, képességre épül? 

Igen- nem 

- Kialakult együttműködés a család és az intézmény között a tehetséggondozó munka 

során? 

Igen- nem 

- Kialakult közös gondolkodás az intézmény és a civil szervezetben történő 

tehetséggondozó munka során? 

kiegészíti egymást, de nincs kapcsolat/ nem igényli egyik fél sem a kapcsolattartást/ a 

család időnként ad információt az előmenetelről mindkét félnek 

- A gyermek/ fiatal minden területen egyenletesen teljesít, nincs probléma a tanulási 

folyamattal? 
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egyenletes a teljesítmény/  nem egyenletes a teljesítmény/ csak a tehetségterületen 

kiemelkedő a teljesítmény/ teljesítménye megfelelő, de beilleszkedési, magatartási 

nehézségek vannak 

- Mely tantárgy/-ak esetén van számottevő nehézség a tanulási folyamatban 

meglátásuk szerint milyen okokra vezethető vissza a probléma? 

érdektelenség adott tantárggyal szemben/ személyes ellentét a diák és pedagógus között/ 

adott területen alapismeretei hiányosak/ ellenállás van a tantárgy tartalmával 

kapcsolatosan a diákban/ nem tudja- nem akarja megtanulni az ismereteket 

- Beszédében, viselkedésében, szófordulataiban megjelenik a humor bármely formája? 

igen- nem/ karakterutánzás (beszédben-, tevékenységben)/szójáték/ bohóckodás/ egyéb: 

- A humort megfelelően használja? 

Megfelelő helyen és időben használja/ Használja, de nem minden esetben megfelelő 

helyen vagy időben/ bohóckodik-, bomlaszt általa/ kontrollálatlan az alkalmazásban 

- Helyzet és megoldás keresése kreatív, sok önálló gondolattal, egyéni megoldási mód 

alkalmazásával végzi a tehetségterületen/ egyéb területen feladatait? 

       általánosan jellemző- nem jellemző- tehetségterületen jellemző  

- Gondolkodása rugalmas. probléma hatékony? 

igen/ nem/ gondolkodása lassú, de hatékony, rugalmas/ gondolkodása csapongó, veszít 

hatékonyságából 

- Képes hosszú időt tölteni, rendszeresen a tehetségterületként megjelölt 

elfoglaltságokkal? 

igen/ nem/ alkalmanként/ csak az érdeklődési körnek megfelelő helyzetekben/ minden 

helyzetben- kiemelten a tehetségterület 

- Kommunikációban mely jellemzőket érzékelték? 

sokat verbalizál/ keveset verbalizál; beszéde választékos, informatív- beszéde célirányos, 

nehezen fejezi ki magát; széles körben alkalmazza a kommunikációs 

eszköztárat/limitáltan látható szemkontakt, gesztus, mimikai kifejezése,  Kommunikáció 

minősége- beszéd stílus, önkifejezés, tartalom, összefüggések, stb. 

- Belátás képessége fejlette, igazságérzete befolyásolja reakcióit? 

igen fejlett a belátás képessége/ nem ismeri a helyzet felelősségét, következményét 

- Érdeklődésére mely kifejezések igazak? 

széleskörű általános érdeklődés/ kiemelkedő terület specifikus érdeklődés/ érdeklődése 

beszűkül/ szeret mindent kipróbálni/ nem érdekli semmi 

- Mely területen észlelhető elköteleződés, rendszeres magas szintű- kiemelkedő 

teljesítmény?...................................................................................................................... 

- Kapcsolattartására, építésére mely kifejezések a leginkább megfelelők? 

nehezen létesít kapcsolatot kortársaival/ könnyen létesít kapcsolatot kortársaival;  nehezen 

létesít kapcsolatot felnőttekkel/ könnyen létesít kapcsolatot felnőttekkel; 

kapcsolattartásában jellemzően irányít/ kapcsolattatásában beosztott szerepet tölt be/ 

kapcsolattartásában rugalmas 
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Kapcsolatot érdekek mentén, a tehetségterületnek- érdeklődésnek megfelelően alakít és 

tart fent/ kapcsolatépítésben és tartásban önzetlen 

Egyéb:……………………………………………………………………………………… 

- Önkéntes feladatvállalás, motivált feladatvégzés mely területen a legjellemzőbb a 

tanuló esetén? 

……………………………………………………………………………………………… 

- Egyéb közölni kívánt információk: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………..                                         ……………………………. 

Intézmény képviselőjének aláírása                PH.                      szülő/gondviselő aláírás 
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