
Μιμείται την εναλλαγή περιτροπής με κοινωνικό νόημα

Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο το μωρό είναι προετοιμασμένο να αντιγρά-
ψει και να μιμηθεί οτιδήποτε μπορεί να δει ή να ακούσει.

Η μίμηση σε αυτή την ηλικία είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει. Το μωρό 
σας εξασκείται παίζοντας στην εναλλαγή εκ περιτροπής, όπου καλείται να 
συμμετέχει με τη σειρά του στην ανταλλαγή π.χ. δίνοντας ή παίρνοντας ένα 
παιχνίδι. Το μωρό μπορεί να εστιάζει την προσοχή του σε ένα αντικείμενο. 
Παίζει μαζί σας και ασχολείται με τα παιχνίδια του για περισσότερο χρόνο.
Πειραματίζεται με τα παιχνίδια του και μαθαίνει τη χρήση τους και τη λει-
τουργικότητά τους π.χ. τοποθετεί το γνωστό σχήμα στην αντίστοιχη υποδο-
χή (ενσφηνώματα).

Γνωρίζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε γνώριμα αντικείμενα της καθημερι-
νότητας και τα προσαρμόζει στο παιχνίδι του.
Συνεργάζεται μαζί μας και εκτελεί απλές εντολές π.χ. «Φέρε μου το αγαπη-
μένο σου βιβλίο». Συγκεντρώνεται και μαθαίνει νέα παιχνίδια χειρισμών και 
αντίληψης.

Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία        
13-17 μηνών;

Παίξτε παιχνίδια όπου το παιδί σας θα συμμετέχει, θα δίνει και θα παίρνει περιμέ-
νοντας την σειρά του π.χ. τοποθετήστε μαζί αντικείμενα μέσα σε ένα κουβαδάκι.
Συμπεριλάβετε στις καθημερινές σας ασχολίες τη συνήθεια να ζητάτε από το 
παιδί να σας βοηθήσει εκτελώντας απλές καθημερινές εντολές.

Πρόσκληση για παιχνίδι. Δείξτε στο παιδί σας το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι, 
πείτε «Πού είναι τα ματάκια του; Πού είναι τα δικά σου;» κ.ο.κ.
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Περιοδικός έλεγχος 17 μηνών

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον  17ο μήνα 
Ημερομηνία εξέτασης από την  ______________

Ερωτήσεις                                                                                               Απαντήσεις
1. To παιδί σας κάνει παλαμάκια, κουπεπέ πάντα 
μετά από μίμηση ή εντολή;       ΝΑΙ/ΟΧΙ
2. Το παιδί σας, μπορεί και εκτελεί πάντα απλές 
εντολές όπως: «Δώσε μου τα γυαλιά», 
«Φέρε τα παπούτσια σου» κ.λπ.;            ΝΑΙ/ΟΧΙ
3. Το παιδί σας μπορεί μαζί σας να διατηρήσει 
το ενδιαφέρον του χωρίς να φεύγει συνεχόμενα, 
για 2 λεπτά σε ένα βιβλίο ή παιχνίδι; 
(π.χ. κοιτάζοντας εικόνες ή κάνοντας ένα παζλ)      ΝΑΙ/ΟΧΙ
4. Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν το φωνάζετε 
με το όνομά του και γυρίζει πάντα;            ΝΑΙ/ΟΧΙ
5. Το παιδί σας μπορεί και παίζει με κατάλληλο 
τρόπο γνωστά παιχνίδια, χωρίς να τα πετάει, 
να τα σκορπάει, να τα δαγκώνει ή να τα βάζει στο στόμα;        ΝΑΙ/ΟΧΙ
6. Το παιδί σας, μπορεί να δείξει 3 διαφορετικά 
αντικείμενα ή εικόνες σε ένα βιβλίο όταν 
το ρωτάτε (π.χ. «Πού είναι ο λύκος;» «Πού είναι το σπίτι;»);    ΝΑΙ/ΟΧΙ
7. Το παιδί σας, γνωρίζει τα αντικείμενα κλειδί, τηλέφωνο, 
καπέλο, πού τα βάζουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε
(π.χ. γνωρίζει και βάζει το κλειδί στην κλειδαριά);        ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αποτελέσματα:
Αν έχετε πάρει τουλάχιστον 5 απαντήσεις ‘’ναι’’, τότε το παιδί σας έχει την 
αναμενόμενη εξέλιξη.
Αν έχετε πάρει λιγότερες από 5 απαντήσεις ‘’ναι’’, τότε συζητήστε τα αποτε-
λέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επι-
πλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το ανα-
πτυξιακό Check-up Plus.
Παρατηρήσεις παιδίατρου Υπογραφή / σφραγίδα
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  13-17 ΜΗΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΥΛΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ.                    ΟΔΟΣ                                                              ΑΡΙΘ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ   ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

Όπως γνωρίζετε σαν γονέας, το κάθε βρέφος 
είναι διαφορετικό και ακολουθεί το δικό του 

ρυθμό ανάπτυξης δημιουργώντας έτσι τη μοναδική 
προσωπικότητά του.

Παρακαλώ επιλέξτε τη βαθμολογία για κάθε ερώτηση 
του πίνακα που πιστεύετε ότι περιγράφει τη συμπεριφορά 

του μωρού σας τον τελευταίο μήνα.  Οι απαντήσεις θα πρέπει 
να προκύπτουν αυθόρμητα, 

σύμφωνα με την εικόνα του μωρού σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  13-17 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΧΑΜΗΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ

1. Το παιδί σας ενοχλείται από θορύβους/  
οχλαγωγία και αντιδρά, όπως πάρτυ, λούνα 
παρκ, σούπερ μάρκετ, κ.ά.;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

2. Το παιδί σας περπατά στις μύτες; Εάν δεν 
περπατά ακόμα επιλέξτε το «πάντα». πάντα  συχνά περιστασιακά κανονικά

3. Το παιδί σας αντιδρά σε επώδυνα 
ερεθίσματα, χτυπήματα, όπως το κόψιμο ή το 
εμβόλιο, σαν να μη αισθάνεται πόνο;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

4. Θεωρείτε ότι το παιδί σας έχει κατακτήσει 
πρόγραμμα ύπνου;

καθόλου 
μέχρι τώρα λίγες φορές μερικές φορές κανονικά

5. Το παιδί σας κοιμάται το βράδυ συνολικά ή 
διακοπτόμενα λιγότερο από 7 ώρες; πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

6. Το παιδί σας μένει ξάγρυπνο το βράδυ 
αλλά κοιμάται πολλές ώρες μέσα στην 
ημέρα;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

24



ΕΡΩΤΗΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ

7. Το παιδί σας ξυπνάει πάνω από 2-3 
φορές, κατά τη  διάρκεια της νύχτας; πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

8. Το παιδί σας, όταν ξυπνάει το βράδυ, 
ξανακοιμάται: πολύ δύσκολα δύσκολα σχετικά 

εύκολα κανονικά

9. Το παιδί σας αντιστέκεται σε κάθε 
προσπάθειά σας να καθίσετε αγκαλιά μαζί 
με ένα βιβλίο και να παρατηρήσει εικόνες 
τουλάχιστον για 1 λεπτό συνεχόμενα;

πάντα  
αντιστέκεται σχεδόν πάντα μερικές φορές κανονικά

10. Το παιδί σας τρώει μόνο συγκεκριμένα 
φαγητά και έχει περιορισμένη διατροφική 
ποικιλία;

μόνο 
συγκεκριμένα 

φαγητά

λίγα φαγητά 
με πίεση

λίγα φαγητά 
χωρίς πίεση κανονικά

11. Το παιδί σας μασάει στερεά τροφή; 
(8-12 μηνών: μπανάνα, μπισκότο 13-16 
μηνών: σχεδόν όλα τα φαγητά)

καθόλου μέχρι 
τώρα λίγες φορές μερικές φορές κανονικά

12. Το παιδί σας συχνά απασχολείται με 
κάτι (π.χ. κάποιο αντικείμενο, παιχνίδι, 
βούρτσες, ζελατίνες κ.ά.) μένοντας ήσυχο 
για πολύ ώρα;

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

13. Το παιδί σας κλαίει ή αντιδρά στις 
αλλαγές των συνηθειών του και της 
καθημερινής του ρουτίνας, όπως π.χ. αν 
του αλλάξετε δρόμο ή αν το κοιμίσετε σε 
άλλο κρεβάτι; 

πολύ συχνά συχνά περιστασιακά κανονικά

14. Το παιδί σας συνήθως σας 
αποχωρίζεται εύκολα χωρίς να κλαίει ή να 
αντιδρά;

σχεδόν πάντα
τις 

περισσότερες 
φορές

περιστασιακά κανονικά

15. Το παιδί σας μπορεί να σας μιμηθεί 
στο παιχνίδι κάνοντας: παλαμάκια (8-12 
μηνών) ή  αντίο/φιλάκι (12-16 μηνών);

ποτέ σπάνια
μετά από 

πολλή 
παρότρυνση 

κανονικά

16. Το παιδί σας εκφράζεται και:  φέρνει 
παιχνίδι να παίξετε (8-12 μηνών) ή 
επιλέγει, ανάμεσα σε δύο, ποιο βιβλίο 
θέλει να δείτε (12-16 μηνών);

ποτέ σπάνια λίγες φορές κανονικά

Αποτελέσματα:
Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην πράσινη στήλη, τότε έχει 
την αναμενόμενη εξέλιξη. Συνεχίστε στο επόμενο ερωτηματολόγιο.

Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κίτρινη στήλη, τότε πι-
θανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό 
σας. Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συ-
ζητήστε με τον παιδίατρό σας τα αποτελέσματα, ώστε να σας καθοδηγήσει για 
τα επόμενα βήματα.

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυ-
ξιακό Check-up Plus.

0-24 (χαμηλό)                          25-36 (οριακό)                       37-48 (τυπικό
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