
Ερωτηματολόγιο συγκέντρωσης πληροφοριών για τη συγκρότησης ιστορικού 

 

 
Γούτσος Χαράλαμπος Σελίδα 1 από 5 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:  ___________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο πατέρα:   ______________________________________________ 

Ονοματεπώνυμο μητέρας:   _____________________________________________ 

Σημερινή ημερομηνία  ___/___/____ 

Ημερομηνία γέννησης___/___/____ 

Σχολείο____________________ Τάξη____ 

Διεύθυνση κατοικίας: __________________________________________________ 

Τηλ. οικίας:  __________   κινητό: _________________________ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

Το παιδί είναι   φυσικό  ή  υιοθετημένο.  Το παιδί γνωρίζει την υιοθεσία;    

Εγκυμοσύνη  

• Υπήρξαν λοιμώξεις ή άλλες ασθένειες της μητέρας; 

• Άλλες επιπλοκές; (π.χ. αιμορραγίες, πέσιμο, ατυχήματα κλπ) 

• Έπαιρνε η μητέρα φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης; 

• Εάν έκανε χρήση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών ή κάπνιζε, σημειώστε περίπου τη 

συχνότητα  

• Είχε η μητέρα ψυχολογικά προβλήματα (π.χ. έντονη κατάθλιψη ή άγχος) 

• Υπήρχαν κάποιες έντονες κρίσεις ή γεγονότα κατά την εγκυμοσύνη που τυχόν 

επηρέασαν τη μητέρα;  

Τοκετός  

• Διάρκεια εγκυμοσύνης__________________________ 

• Διάρκεια τοκετού: ____________________________ 

• Παρουσιάστηκαν κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα; 

• Ασφυξία                              Χρήση εμβρυουλκών  

• Περιέλιξη λώρου                Ίκτερος  



Ερωτηματολόγιο συγκέντρωσης πληροφοριών για τη συγκρότησης ιστορικού 

 

 
Γούτσος Χαράλαμπος Σελίδα 2 από 5 

 

• Θερμοκοιτίδα                     Αιμορραγίες  

• Χειρουργικές επεμβάσεις  Άλλα προβλήματα  

• Βάρος κατά τη γέννηση______________  

• Βρεφική ηλικία  

(Σημειώστε ηλικία βρέφους για τα παρακάτω) 

• Θηλασμός ___   Μπιμπερό___ Απογαλακτισμός___ 

• Ιατρικά προβλήματα (π.χ.  σπασμοί, υψηλός πυρετός) 

Ανάπτυξη  

(Σημειώστε ηλικίες) 

• Στήριξε το κεφάλι______ 

• Μπουσούλησε_________ 

• Περπάτησε____________ 

• Πρώτες λέξεις__________ 

• Πρώτες φράσεις________ 

• Τραυλισμός (Σημειώστε αν σταμάτησε ή συνεχίζεται) 

Αυτοεξυπηρέτηση  

• Από ποια ηλικία... 

• Τρώει μόνο του_________ 

• Φροντίζει την υγιεινή του (πλύσιμο χεριών, δοντιών κλπ)_____ 

• Ντύνεται μόνο του________ 

• Χρησιμοποιεί την τουαλέτα________ 

• Βρέχει το βράδυ το κρεβάτι του;_____ Πόσο συχνά;______ 

• Είχε ή έχει προβλήματα υγείας και ποιά (εκτός από συνήθεις παιδικές ασθένειες); 

• Τι είδους εγχειρήσεις έχει υποστεί και πότε; 

• Παίρνει το παιδί τώρα φάρμακα και ποιά; 

• Αριστεροχειρία  Δεξιοχειρία  Δεν έχει εγκαθιδρυθεί  
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

• Ποιός ή ποιοί πρόσεχαν το παιδί έως τα 4 χρόνια του; 

• Παιδικός Σταθμός          Ναι       Όχι  

• Ηλικία και διάρκεια____________________________________ 

• Προσαρμογή _________________________________________  

• Ηλικία εισόδου στο Νηπιαγωγείο______ 

• Διάρκεια _______ 

• Προσαρμογή _________________________________________ 

• Ηλικία εισόδου στην Α’ Δημοτικού______ 

• Προσαρμογή _________________________________________ 

• Πότε άρχισε να συλλαβίζει_______________________ 

• Να διαβάζει_________________________________  

Σημειώστε τα σχολεία που έχει παρακολουθήσει το παιδί έως σήμερα  

• Σχολείο                             Τάξεις                             Χρονολογία  

• Έχει επαναλάβει κάποια τάξη;   Ναι  Όχι  

• Ποιά(ες)_________________________ 

• Σύμφωνα με τη δική σας γνώμη τι μαθητής είναι... εξαιρετικός/μέτριος/κακός 

μαθητής  

• Σύμφωνα με τη γνώμη των δασκάλων τι μαθητής είναι... 

εξαιρετικός/μέτριος/κακός μαθητής  

• Σημειώστε είτε βαθμολογίες είτε κάποιο σχόλιο για την επίδοσή του στα εξής: 

• Για παιδιά δημοτικού  

• Γλώσσα_______________________________________________ 

• Μαθηματικά____________________________________________ 

• Ιστορία________________________________________________ 

• Πόσες ώρες και ποιές αφιερώνει στη μελέτη καθημερινά; ___________ 

• Αντιμετωπίζει γενικά τα σχολικά του καθήκοντα με.. 
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• άγχος  

• αδιαφορία  

• επιμέλεια  

• σκληρή προσπάθεια  

• άρνηση  

• στενοχώρια  

•  Ιδιαίτερη βοήθεια για τα μαθήματα; Ναι  Όχι  

• Αν ναι, από ποιόν και πόσες ώρες; (Σημειώστε αν διαβάζει με 

κάποιον από τους γονείς) ________________________ 

• Σε ποιό χώρο διαβάζει συνήθως και με τί τρόπο; (π.χ. σε δικό του δωμάτιο, στην 

κουζίνα, καθισμένο σε γραφείο, ακούγοντας μουσική κλπ)  

________________________________________________________ 

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  

 Το παιδί ασχολείται με κάποιο από τα παρακάτω; 

Ώρες/εβδ             Από πότε; 

 Ξένη γλώσσα ______________________________________________ 

 Αθλητισμό      _____________________________________________ 

 Μουσική         _____________________________________________ 

 Άλλο     __________________________________________________ 

 Κοινωνικές σχέσεις/Πόσους  φίλους  έχει περίπου; Είναι στενοί; 

 Ποιές είναι οι συνηθισμένες ψυχαγωγικές του δραστηριότητες; 

 Με ποιόν έχει την πιο στενή σχέση; Ποιός αναλαμβάνει συνήθως την πειθαρχία 

του παιδιού; 

 Ποιές είναι οι σχέσεις του παιδιού με τα αδέλφιά του; 

 Έχει το παιδί προβλήματα συμπεριφοράς; 

 Προβλήματα στον ύπνο( αϋπνίες, συχνούς εφιάλτες, υπνοβασία;) 

 Προβλήματα στο φαγητό; 

 Έχει κάποιο μέλος της οικογένειας προβλήματα παρόμοια με αυτά του παιδιού;  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 Κατάσταση οικογένειας  

(Οι γονείς ζουν μαζί.   Χρονολογία γάμου _____, 

Οι γονείς έχουν χωρίσει, επίσημα ή μη.   Χρονολογία χωρισμού______ )  

 Επάγγελμα     Ημερ. γέννησης  Εκπαίδευση   

 Πατέρας             _________________________________________ 

 Μητέρα               _________________________________________                       

 Αδέλφια          

 Φύλο       Ημερομηνία γέννησης  ____________________________ 

                                                          _____________________________ 

 Ποιοί μένουν στο σπίτι;_________________________  

 Προηγούμενες αξιολογήσεις ή επισκέψεις σε επαγγελματία ή υπηρεσία ψυχικής 

υγείας: 

 Χρονολογία     Λόγος  

 


