ATATÜRK MTAL
ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMU
DOSYA NO:
TC KİMLİK NO
Görüşme tarihi:
Görüşme yeri:
Öğrencinin adı, soyadı:

Doğum tarihi:
Okulu, sınıfı:
Adresi ve telefon numarası:
Geliş nedeni:

AİLE BİLGİLERİ
Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu:
Annenin adı:

eğitimi:

mesleği

öz/üvey

sağ/ölü

Babanın adı:

eğitimi:

mesleği:

öz/üvey

sağ/ölü

Kaç kardeşsiniz?
Sen ailenin kaçıncı çocuğusun?
Ev kendinizin mi?
Evde sana ait bir oda var mı?
Ailenden düzenli olarak harçlık alıyor musun?
Ailede süreğen hastalığı ya da engeli olan birey var mı?

Ailenin yanında kalan birisi var mı?
Aile İçi İletişim:
Tüm ailenin birlikte katıldığı etkinlikler (ev içi ve ev dışı)
nelerdir?
Evde kendine en yakın bulduğun kişi kim?
Bir sorunun olduğunda evde önce kime söylersin?
Anneyle İlgili Sorular:
Annen ile birlikte oynadığınız oyunlar neler?
Annen ile birlikteyken en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
Annenin en çok hangi özelliğini beğeniyorsun?
Annenin beğenmediğin özellikleri var mı? Varsa bunlar
neler?
Babayla İlgili Sorular:
Baban ile birlikte oynadığınız oyunlar nelerdir?
Baban ile birlikteyken en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
Babanın en çok hangi özelliğini beğeniyorsun?
Babanın beğenmediğin özellikleri var mı? Varsa bunlar
neler?
Kardeşlerle İlgili Sorular:
Kardeşinle/lerinle birlikte neler yaparsın?
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Kardeşinin/lerinin en çok hangi özelliğini seviyorsun?
Kardeşinin/lerinin sevmediğin özellikleri var mı? Varsa
bunlar neler?
Kardeşine/lerine yardım eder misin? Hangi konularda
yardım edersin?
Sence kardeşler arasında en mutlu olan kim?

SAĞLIK
Geçmişte ciddi bir hastalık geçirdin mi?
Uzun süredir devam eden bir rahatsızlığın var mı?
Geçmişte travmatik (kaza, bir yakını kaybetme vb. olaylar
sonucu oluşan) bir olay yaşadın mı?
Bu olayın etkisi devam ediyor mu?
ARKADAŞLIK
Yakın arkadaşın var mı? Varsa adı nedir?
Bu arkadaşını biraz tanıtır mısın? Nasıl birisi?
Onun en çok hangi özelliklerini seviyorsun?
Karşı cinsten arkadaşın var mı?
Arkadaşlarınla birlikteyken neler yapmaktan hoşlanırsın?
SOSYAL FAALİYETLER
Oynadığın oyunlar neler?
Spor yapmayı sever misin?En severek yaptığın spor hangisi
Müzik dinlemeyi sever misin? En severek dinlediğin müzik
türü hangisi?
Sinemaya ve tiyatroya gider misin?
Düğün, nişan ve doğum günü gibi kutlamalara katılmaktan
hoşlanır mısın?
Seyahat etmekten ve gezilere katılmaktan hoşlanır mısın?
En çok hoşlandığın sosyal faaliyeler neler?
KENDİNİ ALGILAMA
Kendini yetenekli gördüğün alanlar neler?

Hoşlandığın kişilik özelliklerin neler?
Hoşlandığın fiziksel özelliklerin neler?
Başka insanlardan farklı bulduğun özelliklerin var mı?
Varsa bunlar neler?
Kendine model (örnek) aldığın birisi var mı? Varsa nasıl
birisi?
Kendini en mutlu hissettiğin yer neresi?
DÜZENLİ YAŞAM VE SORUMLULUK ALMA
Bir gününü nasıl geçiriyorsun?
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Kaçta yatarsın? Kaçta kalkarsın?
Günde kaç öğün yemek yersin?
Dişlerini hergün fırçalar mısın?
Televizyon izler misin? Günde ortalama kaç saat izlersin?
Bilgisayarın var mı? Günde ortalama ne kadar zaman
geçirirsin ?
En çok hangi programları izlemeyi seviyorsun?
Paranı en çok neye harcarsın?
Evde ne gibi sorumluluklar alırsın?
Odanı toplama, alışverişe yardım etme gibi sorumluluklar
alır mısın?

OKUL YAŞAMI
Okulu seviyor musun?
Okulda en çok neleri seviyorsun?
Okulda seni rahatsız eden şeyler var mı?
Okulda kendine en yakın bulduğun kişi kim?
Bir sorunun olduğunda okulda önce kime söylersin?
Öğretmeninin/öğretmenlerinin senin davranışlarına ilişkin
düşünceleri neler?
Öğretmeninin/öğretmenlerinin senin derslerine ilişkin
düşünceleri neler?
En başarılı olduğun ders hangisi?
En az başarılı olduğun ders hangisi?
En sevdiğin ders hangisi?
En az sevdiğin ders hangisi?
Genel olarak okul başarını yeterli buluyor musun?
Ailen senin okul başarını yeterli buluyor mu?
Ailen sana derslerin konusunda yardımcı oluyor mu?
Ailen sana derslerini çalışma konusunda baskı yapıyor mu
Derslerini düzenli çalışır mısın?
Derslerini nerede çalışırsın?
Ders çalıştığın ortam sence çalışmaya elverişli mi?
Ödevlerle ilgili sorun yaşadığın olur mu? Olursa ne tür
sorunlar olur?
Ders çalışırken “tekrar yapma, özet çıkarma, sesli okuma”
gibi yöntemlerin hangilerini kullanırsın?
Okulda sosyal faaliyetlere katılıyor musun? Katılıyorsan
bunlar neler?
Kitap okur musun? En son hangi kitabı okudun?
Gazete okur musun? Gazetenin en çok hangi sayfasını
(ekonomi, spor, magazin vb.) okursun?
Seçmeyi düşündüğün meslekler neler?
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Anne-babanın senin adına düşündüğü meslekler var mı?
Seçmeyi düşündüğün mesleklerin hangi özellikleri senin
için önemli?
Gelecekle ilgili planların neler?
Görüşmeyi yapan kişinin izlenimleri:

Görüşmeyi yapan:

