Grădinița ___________________________________________
Prof./educator, ________________________________________
Nr. Înreg. _____ / __________________________

Fişă de caracterizare psihopedagogică
I. Date generale
Grupa ___________________________________
Nume şi prenume: _____________________________________________________
Locul şi data naşterii: __________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________
II. Date cu privire la ruta educațională anterioară
Aparţine grădiniței noastre din grupa ………………………………………………
III. Date familiale
Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
Tatăl…………………………………………………………………………………..
Mama…………………………………………………………………………………
Structura şi componenţa familiei
Tipul familiei
 normală  tatăl/mama decedat  părinţi despărţiţi  părinţi vitreg (unul/ambii)
Locul copilului în familie în ordinea naşterii (rangul) .............................................................
IV. Atmosfera şi climatul educativ
Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului
 precare  la limită  acceptabile  bune

 foarte bune

Atmosfera
 raporturi armonioase şi înţelegere deplină între părinţi şi între părinţi şi copii;
 mici conflicte intrafamiliale
 dezacorduri puternice între părinţi, conflicte frecvente
 dezacord marcant între părinţi şi copii
 familie dezorganizată sau în curs de disociere

V. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:
Suferă de boli

 da

 nu

Antecedente medicale ale copilului ……………………………………………………............
.…………………………………………………………………………………………............
Dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei

 da

 nu

VI. Date asupra şcolarităţii:
Rezultate la consursuri …………………………………………………………………………
Aptitudini speciale .…………………...……………………………………………..................
Competenţe dobândite în urma frecventării grădiniței
......................................................................................................................................................
VII. Conduita elevului la lecţie şi în clasă
 atent, participare activă, cu interes pentru studiu
 atenţie şi interes fluctuant
 atitudine pasivă în cadrul lecţiilor
VIII. Conduita elevului în grup, integrarea în cadrul colectivului de elevi:
Participarea la viaţa de grup:
 retras, izolat, puţin comunicativ, neimplicat în viaţa grupului
 participare la viaţa grupului numai atunci când este solicitat
 intra în contact cu grupul dar preferă sarcinile individuale
 sociabil, comunicativ, caută in mod activ contactul cu grupul, stabileşte uşor
relaţii, implicat în viaţa grupului
IX. Caracteristici ale personalităţii elevului
Memorie  de lungă durată
 de scurtă durată

 reproductivă
 creativă

Imaginaţie:
 săracă;  bogată;  reproductivă;  reproductiv creativă;
Limbajul (vocabular bogat, exprimare frumoasă şi corectă, exprimare uşoară şi
corectă, vocabular redus, exprimare deficitară, vocabular sărac, exprimare incorectă,
etc)
…………............................…………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………..........……..

X Alte trăsături de personalitate*
Nivelul de inteligenţă
Inteligenţă
superioară

Inteligenţă deasupra
nivelului mediu

Inteligenţă de nivel
mediu

Inteligenţă sub
nivelul mediu

Temperament…………………………………………………………………………………
Caracter (în relaţiile cu sine şi cu ceilalţi) ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
XI. Interese profesionale*……………………………………………………………………
XII. Recomandari psihopedagogice *
Privind orientarea şcolară şi profesională……...................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................
Privind integrarea actului educaţional şi adaptarea elevului la solicitările şcolii
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........

Director,
_______________________________________

Educator grupa ___________________________
________________________________________

