
AÍLE RAPORU

Öğrencinin ismi:

Tarih Sınıf

1. OKUL YAŞAMI/UYUM

Çocuğunuz kendisini okul/sınıf ortamında nasıl hissediyor? 

Bize söylemek istedikleriniz : 

2. GÜÇLÜ YÖNLERÍ VE ÍLGÍ ALANLARI

Sizce şu an çocuğunzun ilgi alanları ve güçlü yönleri/

yetenekleri/becerileri nelerdir? 

3. BAǦIMSIZ  ÇALIŞABÍLME VE SORUMLULUK ALMA

Çocuğunuz ödevlerini (ev ödevi, yazılı ve sözlü sınavlara 

hazırlanmak vs.) ne denli kendi başına yapabiliyor? 

Bize söylemek istedikleriniz : 

Kendini iyi 
hissetmiyor – okula 
severek gitmiyor

bağımsız çalışma 
becerisi düşük- 
desteğe çok ihtiyacı 
var

Ílerleme 
görmüyorum

kendini iyi 
hissediyor – okula 
severek gidiyor

bağımsız çalışma 
becerisi yüksek- 
desteğe ihtiyacı yok

çok büyük ilerleme 
görüyorum

 Evde : 

 Okulda : 

4. OKUL BAŞARISINDAKÍ ÍSTÍKRAR

Lütfen çocuğunzun  şu anki bilgisi hakkında değil, 

öğrenme başarısındaki istikrar hakkında bilgi veriniz.

Şu an çocuğunuz Matematik dersinde ne kadar 

ilerleyebiliyor / bilgisini arttırabiliyor?  

Bize söylemek istedikleriniz : 

Cevap veremiyorum, çünkü şu anda konuyla ilgili fazla 

bir bilgim yok.
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Şu an çocuğunuz Almanca dersinde ne kadar 

ilerleyebiliyor / bilgisini arttırabiliyor? 

Bize söylemek istedikleriniz :

Şu an çocuğunuz Íngilizce dersinde ne kadar 

ilerleyebiliyor / bilgisini arttırabiliyor? 

Bize söylemek istedikleriniz :

Çocuğunzun diğer derslerde gösterdiği başarı ve istikrarı 

yanda bulunan ders tablosuna 1-10 arasında puan vererek 

değerlendiriniz : En yüksek puan 10 (çok memnunum) 

/ En düşük puan 1 (hiç memnun değilim)

 = Şu an değerlendiremiyorum

Cevap veremiyorum, çünkü şu anda konuyla ilgili fazla 

bir bilgim yok.

Cevap veremiyorum, çünkü şu anda konuyla ilgili fazla 

bir bilgim yok.

5. OKUL VE MESLEK HAYATI

Çocuğunzun okul ve meslek hayatı ile ilgili beklentileriniz 

ve düşünceleriniz nelerdir?

6. DÍĞER KONULAR/NOTLAR

Çocuğunzun kişisel ve duygusal gelişimi ile ilgili 

söylemek istedikleriniz :

Okula devam

Çıraklık eğitimi

 Diǧerleri (staj, yurtdışı eğitim yılı, ...vs.)

Henüz belli değil

Bilgi ve danışmaya ihtiyacım var

Biyoloji Coğrafya Tarih Müzik Meslek Fizik  Kimya

Resim El işi Beslenme 
Yemek pişirme

Beden
Eğitimi

Din dersi Fransızca
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Ílerleme 
görmüyorum

Ílerleme 
görmüyorum

çok büyük ilerleme 
görüyorum

çok büyük ilerleme 
görüyorum
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