Երեխաների տագնապայնության Սփենսի սանդղակ (3-5տտ)․ դաստիարակի/ուսուցչի տարբերակ
(SCAS Preschool Teacher Version Armenian)

Էջ2

Ձեր անունը՝
Երեխայի անունը ՝ Ամսաթիվ՝

Ստորև ներկայացված են եխեխային բնութագրող հատկանիշների ցանկ։ Խնդրում ենք,
յուրաքանչյուր հատկանիշի համար շրջանակի ﬔջ վերցնել երեխային լավագույնս
բնութագրող կետը։ Վերցրեք շրջանակի ﬔջ 4-ը եթե նշված հատկանիշը շատ հաճախ է
համապատասխանում իրականությանը, 3-ը՝ եթե նշված հատկանիշը բավականին
հաճախ է համապատասխանում իրականությանը, 2-ը՝ եթե նշված հատկանիշը երբեﬓ է
համապատասխանում իրականությանը, 1-ը՝ եթե նշված հատկանիշը հազվադեպ է
համապատասխանում իրականությանը, և 0-ն՝ եթե նշված հատկանիշը ընդհանրապես չի
համապատասխանում իրականությանը։ Խնդրում ենք հնարավորինս լավագույն կերպով
պատասխանել բոլոր հարցերին, եթե նույնիսկ կարծում եք, որ որոշ հատկանիշներ
ընդհանրապես չեն վերաբերվում Ձեր երեխային:
0=Ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը 1=Հազվադեպ է համապատասխանում իրականությանը
2=Երբեﬓ է համապատասխանում իրականությանը 3=Բավականին հաճախ է համապատասխանում իրականությանը
4=շատ հաճախ է համապատասխանում իրականությանը

1․ Օրվա ընթացքում բազﬕցս հարցնում է ծնող(ներ)ի մասին

01234

2․ Դժվարանում է դադարել անհանգստանալ

01234

3․ Շարունակ ստուգում է՝ արդյո՞ք ճիշտ է արել այս կամ այն
գործողությունը (օրինակ՝ դուռը կամ ջրի ծորակը փակե՞լ է թե 0 1 2 3 4
ոչ)
4․ Գանգատվում է գլխացավերից կամ ստամոքսի ցավերից,
երբ ծնողներն արդեն պետք է թողնեն նրան
մանկապարտեզում/դպրոցում

01234

5․ Անհանգստանալու պատճառով լարված է, բորբոքված կամ
01234
դյուրագրգիռ
6․ Վախենում է օգնություն խնդրել ﬔծահասակներից
(օրինակ՝ դաստիարակից/ուսուցչից)

01234

7․ Վախենում է բարձրությունից, բարձր տեղերից

01234

8․ Օրվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ լվանում է ձեռքերը

01234

9․ Վախենում է հանդիպել կամ խոսել անծանոթ մարդկանց
հետ

01234

10․ Անհանգստանում է, որ կարող է ծնողների հետ վատ բան
պատահել

01234

11․ Օրվա ﬕ ﬔծ մաս անհանգստանում է տարբեր բաների
մասին

01234

12․ Վախենում է մանկապարտեզի իր խմբի/դասարանի առջև
խոսել, օրինակ՝ ինչ-որ բան պատﬔլ կամ ցույց տալ

01234

13․ Վախենում է որ իր հետ կարող է որևէ վատ բան պատահել
(օրինակ, որ կկորի կամ կգողանան իրեն), որի արդյունքում
01234
այլևս չի տեսնի իր ծնողներին
14․ Իրերը պետք է ճիշտ հերթականությամբ և դիրքով դնի,

այլևս չի տեսնի իր ծնողներին
14․ Իրերը պետք է ճիշտ հերթականությամբ և դիրքով դնի,
որպեսզի կանխի դժբախտությունների տեղի ունենալը

01234

15․ Անհանգստանում է, որ կարող է մարդկանց մոտ/առջև
որևէ ամոթալի բան անել կամ ամոթալի վիճակում հայտնվել

01234

16․ Վախենում է ﬕջատներից կամ սարդերից

01234

17․ Գլխում շարունակաբար պտտվում են վատ կամ հիմար
մտքեր կամ պատկերներ

01234

18․ Դիսրթրես է ապրում, երբ ծնողներն արդեն պետք է թողնեն
01234
իրեն մանկապարտեզում/դպրոցում
19․ Վախենում է մոտենալ երեխաների խմբին և ներգրավվել
նրանց զբաղմունքներում

01234

20․ Պետք է մտածի հատուկ բաներ (օրինակ՝ որոշակի թվեր
կամ բառեր), որպեսզի կանխի դժբախտությունների տեղի
ունենալը

01234

21․ Խնդրում է, որ իրեն հանգստացնեն կամ քաջալերեն, եթե
նույնիսկ դրա կարիքը, կարծես թե, չի զգացվում

01234

22․ Մանկապարտեզում/դպրոցում լացում է, ծնողներին է
ուզում

01234

Շնորհակալություն այս հարցաթերթը լրացնելու համար
Դաստիարակի/ուսուցչի
ստորագրություն՝
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_

Մասնագետի ստորագրություն՝
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