
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ……………………………… 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Α ’  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:………………………………………………………………………………….. 

1. Κατά την αναχώρηση από το σπίτι το παιδί: 

α. Ξυπνάει εύκολα 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ 

 

β. Σας αποχωρίζεται άνετα, χωρίς κλάμα: 

ΝΑΙ        ΟΧΙ          

 

γ. Διεκδικεί χρόνο μαζί σας; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

δ. Παραπονιέται για σωματικές ενοχλήσεις (κοιλόπονο, πονοκέφαλο, τάση για έμετο κ.λ.π.); 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

2. Όταν το παιδί έρχεται στο σπίτι: 

α. Είναι ευδιάθετο και χαρούμενο 

β. Είναι κουρασμένο 

γ.  Σας μεταφέρει τις εμπειρίες της ημέρας 

δ. Ποια είναι η αμέσως επόμενη δραστηριότητα αφότου έρθει στο σπίτι και ποιο άτομο 

ασχολείται μαζί του; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ποιο πρόσωπο ετοιμάζει το πρωί το παιδί για τον Παιδικό Σταθμό; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Υπάρχει σταθερό άτομο που συνοδεύει το παιδί κατά την άφιξή και αναχώρηση από το 

σταθμό; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

5. Σας μιλά για τον Παιδικό Σταθμό: 

α. Αμέσως μόλις έρχεται από αυτόν 

 

β. Όταν το ρωτάτε 

 

γ. Μόλις εκείνο θελήσει 

 

6. Σας μιλά για την/τις παιδαγωγούς του 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Σας μιλά για τους φίλους του 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΠΝΟΣ 

8. Πόσες ώρες κοιμάται την ημέρα; 

 

Μεσημέρι………………………………………….. 

Βράδυ………………………………………………… 

9. Το βράδυ κοιμάται: 

 

Μόνο του…………………………………………. 

 

Με άλλους……………………………………….. 

 

Με αναμμένο φώς…………………………… 

 

Ο ύπνος διακόπτεται από εφιάλτες, υπνοβασία, φοβίες κ.λ.π. Αν ναι, ποιες είναι οι αντιδράσεις του. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Οι συνήθειες ύπνου άλλαξαν μετά την έναρξη του Παιδικού Σταθμού. 

Αν ναι, έχει καθιερωθεί καινούργια ρουτίνα 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Έχει φοβίες (γενικά) και αν, ναι, με ποιο τρόπο τις εκφράζει 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΦΑΓΗΤΟ 

12. Ιδιαίτερες συνήθειες 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

        Αλλεργίες σε τροφές ή άλλες ουσίες 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Αυτονομία (χειρισμό κουταλιού, τρώει μόνο του κ.λ.π.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Την ώρα του φαγητού τρώει: 

 

α. Μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια 

β. Ξεχωριστά άλλη ώρα 

γ. Επιθυμεί να φάει μαζί σας, αλλά τα κάνει όλα χάλια και αποφεύγει να κάθεται μαζί σας στο 

τραπέζι. 

δ. Τρώει μόνο με ειδικά «ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ» κάνοντάς του όλα τα χατίρια. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

14. Τα Σαββατοκύριακα πως περνά το χρόνο του (μαζί σας, με άλλα πρόσωπα) και ποιες οι 

αγαπημένες ασχολίες και δραστηριότητες του. 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Πόσο συχνά παρακολουθεί τηλεόραση και πόση ώρα κάθε φορά. 

Τι είδους εκπομπές παρακολουθεί και αν υπάρχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική του εξέλιξη, 

καθώς και στον τομέα της ανεξαρτησίας-οργανωτικότητας  (Συνοπτική περιγραφή) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. Ποια από τα παρακάτω πιστεύεται ότι καλύπτει η φιλοξενία σε παιδικό σταθμό. 

Αριθμήστε τα από την κλίμακα 1-9 ξεκινώντας από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας. 

 

___Αγωγή   ___Ασφαλή απασχόληση 

 

___Γνώσεις   ___Αυτονομία στο φαγητό και στην τουαλέτα 

 

___Κοινωνικοποίηση ___ Ανεξαρτητοποίηση  

 

___Φύλαξη  ___ Προετοιμασία για το Νηπιαγωγείο και το  

         Δημοτικό Σχολείο 

___Παιχνίδι   

 

 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ερωτηματολογίου 

αποτελούν πολύτιμη βοήθεια για τον/την παιδαγωγό παρέχοντάς του δεδομένα για τη συμπεριφορά 

του παιδιού σας. 

Δεδομένα που χρησιμεύουν για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με σκοπό να εξασφαλίσουν την 

ευεξία κάθε παιδιού. 

 

                  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

 

Το Παιδαγωγικό προσωπικό του Παιδικού Σταθμού 

 

 

 

 


