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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Παρακαλώ, συμπληρώστε μερικά βασικά στοιχεία για το ιστορικό της οικογένειάς σας  τα 

οποία θα μου παραδώσετε στην πρώτη μας συνάντηση  για να διευκολυνθεί η διαδικασία της 

γνωριμίας μας.   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ονοματεπώνυμο παιδιού:  

Ημερομηνία γέννησης: 
 

Ημερομηνία επίσκεψης:  

Σχολική τάξη:  

Είστε ο νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού 

(μητέρα, πατέρας, άλλος); 

 

Ποιος σας παρέπεμψε σ’ εμάς;  

Έχετε απευθυνθεί στο παρελθόν σε ψυχολόγο ή άλλον ειδικό ψυχικής υγείας για το παιδί;    

ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ 

Ο λόγος για τον οποίο μας επισκεφθήκατε: 
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Στοιχεία πατέρα 

Ονοματεπώνυμο:  

Ηλικία:  

Επάγγελμα:  

Τηλέφωνο:  

Δ/νση:  

E-mail:  

Στοιχεία μητέρας 

Ονοματεπώνυμο:  

Ηλικία:  

Επάγγελμα:  

Τηλέφωνο:  

Δ/νση:  

E-mail:  

Τρέχουσα σχέση των γονιών του παιδιού: 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ☐  -  ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ☐  -  ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ☐ 

ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΙ ☐  -  ΧΗΡΟΙ ☐ -  ΑΛΛΟ………………………………………………… 

Στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου παρακαλούμε να αναφέρετε το καθεστώς 

επιμέλειας του παιδιού: 

 

Ηλικία του παιδιού κατά την περίοδο του διαζυγίου:  

Σε περίπτωση διαζυγίου συναινούν και οι δύο γονείς στην παρούσα  επίσκεψη ; 

 ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
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Το παιδί είναι: 

Βιολογικό σας παιδί ☐  -  Υιοθετημένο από εσάς ☐  -  Σας έχει ανατεθεί η φροντίδα του από 

κάποιον φορέα ☐  -  Παιδί του/της συντρόφου σας ☐ - ΑΛΛΟ: 
 

  

Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ, παρακαλώ, εξηγήστε τους λόγους: 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

Σας απασχόλησε κάποιο ιατρικό ζήτημα κατά την κύηση; 

 

Υπήρξαν προβλήματα κατά τον τοκετό;   

 

Σε ποια εβδομάδα γεννήσατε;  
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ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 

Βάρος:  

Σκορ στην κλίμακα Apgar (αν γνωρίζετε):  

Αναπνευστικά προβλήματα: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Ίκτερος: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Σπασμοί: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Σε ποια ηλικία το παιδί : 

Περπάτησε μόνο του:  

Μίλησε:  

Σχημάτισε πρόταση 2-3 λέξεων:  

Έβγαλε την πάνα: Πρωινή: 

Βραδινή: 

Παρακαλώ, περιγράψτε άλλες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισε το παιδί είτε ως 

νεογέννητο είτε τα πρώτα χρόνια της ζωής του: 
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Είχε το παιδί κάποιες από τις ακόλουθες δυσκολίες:  Αν ΝΑΙ, σε ποια περίοδο της 

ζωής του 

Προβλήματα με το φαγητό ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐  

Δυσκολίες στον ύπνο (διακοπτόμενος ύπνος, 

δυσκολία στην έναρξη, εφιάλτες, παραμονή στο 

κρεβάτι των γονιών) ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, παρακαλώ, περιγράψτε το πρόβλημα 

καθώς και πόσο διήρκησε. 

 

Υπερβολικά δραστήριο ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐  

Ξεσπάσματα θυμού ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐  

Φόβοι/ ανησυχία ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐  

Ασυνήθιστα ενδιαφέροντα ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐  

Συμπεριφορές που σας προβληματίζουν ΝΑΙ ☐  ΟΧΙ ☐  

Παρακαλώ, περιγράψτε με συντομία τις δυσκολίες που σημειώσατε παραπάνω: 

 



 

Χατζηκώστα 5 & Βασ. Σοφίας | Πλ. Μαβίλη | Αθήνα 
 

210 6452254 και 210 6455751 

 

 έκδοση 2,0  

7       
 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Παρακαλούμε, αναφέρετε αν το παιδί 
παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω 

Παρακαλούμε, επεξηγήστε σε περίπτωση 
που απαντάτε ΝΑΙ 

Αλλεργίες ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Άσθμα ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Τραυματισμοί στο κεφάλι ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Πονοκέφαλοι ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Σπασμοί ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Προβλήματα ύπνου ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

 

Παρακαλώ, περιγράψτε τις συνήθειες ύπνου του:   

 

Άλλα θέματα υγείας του παιδιού: 

 

Το παιδί παίρνει φάρμακα αυτή την περίοδο:  

ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρετε τι: 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Προσχολική ηλικία 

Σε ποια ηλικία πήγε παιδικό σταθμό:  

Προσαρμόστηκε εύκολα; 

 

Πλησίαζε τα συνομήλικα παιδιά; 

 

Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη συμπεριφορά ή την προσαρμογή του κατά την 
προσχολική περίοδο (παιδικός σταθμός/νηπιαγωγείο); 

 

Σχολική ηλικία 

Έμαθε εύκολα να γράφει και να διαβάζει στην Α’ δημοτικού ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Αντιμετώπισε δυσκολίες στο δημοτικό σε κάποια μαθήματα ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ να αναφερθείτε με συντομία: 

Αν φοιτά στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο πώς είναι η σχολική του επίδοση: 
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Υπάρχει κάποιο μάθημα στο οποίο το παιδί αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες ή                            
δεν του αρέσει καθόλου; 

Έκανε παρέα με συμμαθητές του ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Είχε κάποιον «κολλητό φίλο» ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Αντιμετώπισε δυσκολίες στις κοινωνικές επαφές/κοινωνική συμπεριφορά ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Πώς ήταν η συμπεριφορά του μέσα στην τάξη; 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Το παιδί παίζει κυρίως με παιδιά της ηλικίας του: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Τσακώνεται συχνά με τα παιδιά που συναναστρέφεται: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Ανησυχείτε σχετικά με τις φιλίες του : ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του; 
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ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

Πώς είναι η επικοινωνία του παιδιού με τη μητέρα;  

Πώς είναι η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα; 

Πώς είναι η σχέση του παιδιού με τα αδέρφια του; 
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Η ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Καθημερινές συνήθειες   

Έχει τακτική ρουτίνα όσον αφορά στο φαγητό, τον ύπνο και την τουαλέτα: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Προσαρμοστικότητα   

Προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Συγκέντρωση: 

Αποσπάται εύκολα:  ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Διάθεση:  

Συνήθως είναι ευχάριστο και χαρούμενο: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Συχνά θυμώνει και κλαίει: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Επιμονή: 

Είναι συνεπές σε ό,τι αναλαμβάνει, δεν αφήνει κάτι μέχρι να το τελειώσει: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 

Δεν ολοκληρώνει ό,τι ξεκινάει, τα παρατάει εύκολα: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Ένταση: 

Οι συναισθηματικές του αντιδράσεις είναι έντονες και υπερβολικές: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Προσέγγιση /απόσυρση:  
Είναι πρόθυμο να δοκιμάζει νέα πράγματα, ανταποκρίνεται με άνεση σε κοινωνικές 

περιστάσεις: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 
Δείχνει απροθυμία να δοκιμάζει νέα πράγματα, προτιμά να «αποτραβιέται» από τις 

κοινωνικές συναναστροφές: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Αισθητηριακή  αντίληψη: 
Ενοχλείται από εξωτερικά ερεθίσματα όπως δυνατό θόρυβο, έντονο φως, υφή του 

φαγητού του κ.ά.: ΝΑΙ ☐    ΟΧΙ ☐ 
 

Συμπληρώστε τυχόν άλλα σχόλια σχετικά με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού:     
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Παρακαλούμε, συμπληρώστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία πιστεύετε ότι μπορεί 
να φανεί χρήσιμη σχετικά με το ιστορικό του παιδιού: 

 

 


