Στοιχεία κατόχου

Επίθετο

Όνομα

Ημερομηνία γέννησης

Όνομα πατέρα

Όνομα μητέρας

Ασφαλιστικός φορέας - ΑΜΚΑ

Διεύθυνση κατοικίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο παιδίατρου

Τηλέφωνο παιδίατρου
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Οι Γονείς
Οι γονείς γνωρίζουν το παιδί τους καλύτερα από τον καθένα και στην πλειοψηφία
τους ξέρουν ποια αναπτυξιακά επιτεύγματα έχει κατακτήσει σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.
Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο πρόσωπο για το παιδί τους:
• Τον τρόπο που επικοινωνεί
• Το πώς συνεργάζεται και αντιδρά σε κάθε κατάσταση
• Ποιες είναι οι προτιμήσεις του και τα ενδιαφέροντά του σε παιχνίδια και δραστηριότητες αλλά και το πώς αφιερώνει το χρόνο του κατά τη διάρκεια της ημέρας
• Πόσο συχνές είναι οι δύσκολες στιγμές με ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, πόσο διαρκούν αλλά και τι ένταση έχουν
• Ποιες είναι οι κακές του συνήθειες, οι ασυνήθιστες συμπεριφορές, οι ιδιοτροπίες
του καθώς και οι αδυναμίες του
• Τον τρόπο για να το ηρεμήσουν και να το καθησυχάσουν
αλλά και τον τρόπο για να του αποσπάσουν
την προσοχή

Ο Παιδίατρος
Ο παιδίατρος είναι κοντά τόσο στο παιδί όσο και στην οικογένεια. Ο ρόλος του
είναι πολύ σημαντικός, αφού είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθεί
ο γονέας μόλις αισθανθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί του.
Όμως, πολύ συχνά ο παιδίατρος βλέπει το παιδί όταν είναι αναστατωμένο ή καταβεβλημένο λόγω κάποιας ασθένειας, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα εύκολο να
παρατηρεί την επικοινωνία μεταξύ παιδιού και των ανθρώπων που το φροντίζουν.
Το Βιβλιάριο Ανάπτυξης είναι ένα επιπλέον εργαλείο, το
οποίο για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα στον παιδίατρο να παρακολουθεί εις βάθος τα ορόσημα επικοινωνίας, καθώς και τις ρυθμιστικές και αισθητηριακές λειτουργίες. Μέσα από την περιοδική καταγραφή ο παιδίατρος
μπορεί να κάνει μια πιο ολοκληρωμένη αναπτυξιακή
παρακολούθηση και να ενισχύσει το διάλογο με τους
γονείς, ώστε να ληφθούν έγκαιρα οι απαραίτητες αποφάσεις.
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Τι είναι το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας του Παιδιού
Το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας του Παιδιού παρέχει σημαντικές πληροφορίες
όσον αφορά στην ανάπτυξη του παιδιού και περιέχει ερωτηματολόγια που συμπληρώνει ο γονέας σε ηλικίες κλειδιά, με σκοπό την παρακολούθηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων του παιδιού από τους πρώτους κιόλας μήνες.
Τα ερωτηματολόγια του βιβλιαρίου αποτελούν μια διαρκή διαδικασία που
αρχίζει από τους πρώτους 3 μήνες της ζωής του παιδιού και ολοκληρώνεται
στα 3 έτη
Το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας του Παιδιού αφορά μόνο στους τομείς της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, ελέγχει δηλαδή τις ικανότητες του παιδιού στο να μπορεί να:
• Μιμείται ήχους και κινήσεις
• Εστιάζει το βλέμμα του σε οικείους ανθρώπους
• Εκτελεί εντολές
• Κάνει χειρονομίες
• Επικοινωνεί με νοήματα, λέξεις κ.α.
Χρησιμοποιώντας το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας του Παιδιού
Το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας του Παιδιού λειτουργεί σαν ένα πολύτιμο συμπληρωματικό εργαλείο για τον παιδίατρο που επιδιώκει να του παρέχει μία πιο
ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού, ενώ παράλληλα καθιστά τη μητέρα ικανή να
αξιολογήσει μία δυσκολία ή κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά ώστε να προλάβει
και να επηρεάσει την εξέλιξή της χαρίζοντας στο παιδί της την καλύτερη δυνατή
ανάπτυξη που μπορεί να έχει.
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Συμπληρωματικός έλεγχος σε ρυθμιστικές και αισθητηριακές
δεξιότητες
Παράλληλα με τις δεξιότητες της επικοινωνίας ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο
σχετικά με ρυθμιστικές και αισθητηριακές δεξιότητες. Οι ερωτήσεις αφορούν στην
καθημερινή ζωή του παιδιού, τις συνήθειες και τις αντιδράσεις του.
Ο ρυθμιστικός τομέας της ανάπτυξης εκτιμά καθημερινές συνήθειες της ζωής του
παιδιού στον ύπνο, στο φαγητό και στο συναίσθημα.
Οι αισθητηριακές δεξιότητες ανάπτυξης
Οι αισθητηριακές δεξιότητες δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που το παιδί επεξεργάζεται τα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον, μέσω των αισθήσεων
της ακοής, της όρασης, της όσφρησης κ.α.
Γιατί εξετάζουμε τις ρυθμιστικές και αισθητηριακές δεξιότητες παράλληλα
με τις αναπτυξιακές δεξιότητες;
Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία και διακεκριμένες επιστημονικές αναπτυξιακές μελέτες, επιβεβαιώνουν ότι οι ρυθμιστικές1 και αισθητηριακές 2
δεξιότητες επηρεάζουν τους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού και σχετίζονται με
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών επικοινωνίας στην πρώτη νηπιακή ηλικία3.
Επίσης, επηρεάζουν τη σωματική στάση, την εκτέλεση και την οργάνωση των κινήσεων. Παράλληλα, τα ελλείμματα σε αυτές δυσχεραίνουν την κοινωνική και επικοινωνιακή προσαρμογή του βρέφους, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στη
μελλοντική εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, αλλά και στη συνολική αναπτυξιακή
εξέλιξη του παιδιού4.
Η συμμετοχή του γονέα με την περιοδική παρακολούθηση της αναπτυξιακής υγείας θα συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής του παιδιού.

1 DeGangi et al., 2003.
2 Greenspan, «Diagnostic Classification: Zero to Three»
3 CDC, the American Academy of Pediatrics (AAP), and First Signs.
4 Delion Piere, 2000
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Η παρακολούθηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων από
τον γονέα χωρίζεται σε δύο μέρη:
To πρώτο μέρος περιέχει ενημέρωση
Στο Βιβλιάριο Ανάπτυξης θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το τι αναμένεται
να κάνει το παιδί, ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται, σε βασικούς τομείς της
ανάπτυξης.
Παράλληλα, παρουσιάζονται εφαρμόσιμες συμβουλές με δραστηριότητες που
μπορούν να κάνουν οι γονείς με το παιδί τους, ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξή
του στον τομέα της επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες αυτές είναι επιλεγμένες, έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται στο ηλικιακό στάδιο των παιδιών και να μπορούν να γίνονται εύκολα από τους γονείς.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ερωτηματολόγια αξιολόγησης
Στο Βιβλιάριο Ανάπτυξης θα βρείτε ερωτηματολόγια, που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τη μητέρα ή αυτόν που φροντίζει το βρέφος.
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων με τον παιδίατρο σε κάθε στάδιο θα εξασφαλίσει
την αναγνώριση της καλής ανάπτυξης του παιδιού.
Παρότι οι παραπάνω δοκιμασίες δεν αποτελούν διαγνωστικό κριτήριο, υποδεικνύουν την ανάγκη για λεπτομερή συζήτηση με τον παιδίατρό σας και την πιθανή σύσταση σε ένα Αναπτυξιακό Κέντρο για πλήρες αναπτυξιακό Check-up Plus.
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Δεσμοί και σωματική-βλεμματική επαφή
Οι γονείς και κυρίως η μητέρα, έρχονται σε επαφή με το μωρό σε όλες τις
καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας. Οι ευκαιρίες της τρυφερής επαφής
με τα χέρια και το σώμα της μητέρας είναι πολλές, πλύσιμο, σκούπισμα, άλλαγμα, τρυφερό άγγιγμα, μασάζ, χάδια, παιχνίδια κ.λπ.
Όλες μαζί δημιουργούν το συναισθηματικό του κόσμο, το αίσθημα της
ασφάλειας, που είναι πρωταρχικό για την καλή και σταθερή σχέση με το περιβάλλον.
Η τρυφερή αγκαλιά αποτελεί για το βρέφος σημαντική ανάγκη, που για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να του τη στερούμε.
Το βρέφος δεν «κακομαθαίνει» αν το κρατάτε αγκαλιά, αν του μιλάτε και του
σιγοτραγουδάτε. Εφαρμόζοντας καθημερινά όλες τις τεχνικές, ενδυναμώνουμε τη σχέση γονέα-παιδιού, που αποτελεί τη βάση για υγιή συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους.

Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία
3-7 μηνών;
Κοιτάξτε το βρέφος στο πρόσωπο, μιλήστε του, τραγουδήστε του, παινέψτε
το και δώστε του χρόνο να ανταποκριθεί.
Ενεργοποιήστε το συναισθηματικό εγκέφαλο του μωρού σας ξυπνώντας τις
αισθήσεις του. Είναι ο καλύτερος τρόπος να διασκεδάσουμε το βρέφος, αλλά
και να ενισχύσουμε την αίσθηση του αγγίγματος. Συγκεκριμένα, κάντε «τσιμπήματα», «πετάγματα ψηλά», «γαργαλητά», «στριφογυρίσματα».
Το μωρό μπορεί να ξεκινήσει να παρακολουθεί το πρόσωπό σας. Χαμογελάστε του πλατιά και μιλήστε του με ενθουσιώδη φωνή.
Κατά τη διάρκεια που ταΐζετε το βρέφος, διατηρήστε τη βλεμματική επαφή μαζί
του, ενώ ταυτόχρονα χαμογελάστε και εκφράστε του τα συναισθήματα σας.
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Περιοδικός έλεγχος 7 μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον 7ο μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________

Ερωτήσεις
		
1. Το παιδί σας συνηθίζει να ανταποδίδει με χαμόγελο
όταν του χαμογελάτε;
					

Απαντήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας όταν γουργουρίζει ή μπαμπαλίζει,
επικοινωνεί μαζί σας σαν να κάνει διάλογο μαζί σας; 		

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας παρατηρεί-εστιάζει το βλέμμα του
στα πρόσωπα γύρω του; 					

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. Το παιδί σας αντιλαμβάνεται και αντιδρά
στους δυνατούς ήχους; 						ΝΑΙ/ΟΧΙ
5. Το παιδί σας προσπαθεί να κάνει επαναλαμβανόμενους
ήχους, όπως «βα ββααβα»; 					ΝΑΙ/ΟΧΙ
6. Το παιδί σας γυρίζει τις περισσότερες φορές
προς τη μεριά που ακούγεται ένας ήχος, ψάχνοντας
να δει τι είναι; 							ΝΑΙ/ΟΧΙ
7. Το παιδί σας κοιτάζει με νόημα με το βλέμμα του
ή κάνει κίνηση με τα χέρια για να το πάρετε αγκαλιά; 		

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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.

Παρατηρήσεις παιδίατρου

Υπογραφή / σφραγίδα
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Η από κοινού προσοχή – και το δείξιμο με το δάκτυλο και το βλέμμα
Το βρέφος έχει μια βιολογική προδιάθεση και ζωηρό ενδιαφέρον να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους και το περιβάλλον του.
Σε αυτό το στάδιο το βρέφος αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα γύρω του και
τους γονείς του αναπτύσσοντας μια τριαδική σχέση. To βρέφος έχει πλέον
την ικανότητα να δείχνει με το δάκτυλό του αλλά και να παρακολουθεί με ενδιαφέρον αυτό που του δείχνουμε στρέφοντας το βλέμμα του. Η από κοινού
εστίαση της προσοχής αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό επίτευγμα για την
επικοινωνιακή ανάπτυξη (Bruner,1983).
Η από κοινού εστίαση της προσοχής βοηθά το βρέφος να επικοινωνεί μαζί
μας και να συνδέει τις λέξεις που ακούει καθημερινά με τα αντικείμενα και τις
καταστάσεις γύρω του. Όταν κοιτάζουμε από κοινού ένα βιβλίο με το μωρό
και το ρωτάμε «Πού είναι η γάτα; Δείξε μου με το δάκτυλο», ή φεύγοντας
από ένα χώρο και του ζητάμε «Κάνε αντίο στη γιαγιά», το παιδί κατανοεί τη
γλώσσα και μαθαίνει τη χρήση της.
Εξασκείστε τη συνήθεια στο παιδί σας να δείχνει κάθε φορά που το ρωτάτε
«τι θέλεις;» και μιμηθείτε δείχνοντας το αντικείμενο.

Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία
8-12 μηνών;
Παίξτε με το μωρό σας κουκου-τζα. Κρύψτε το πρόσωπό σας και περιμένετε για
λίγο, ώστε το παιδί να σας αναζητήσει και να διατηρήσει τη βλεμματική επαφή
μαζί σας, για μερικά δευτερόλεπτα, εκφράζοντας ταυτόχρονα συναισθήματα ευχαρίστησης.
Χαμογελαστά πρόσωπα. Τα μωρά λατρεύουν τα πρόσωπα! Ξεφυλλίστε φωτογραφίες της οικογένειας και φίλων. Δείξτε με το δάχτυλο και ονομάστε τα μέλη.
Ενσωματώστε το κοίταγμα εικόνων από βιβλία στην καθημερινή ρουτίνα του
μωρού σας. Επαναλάβετε τις λέξεις και ζητήστε από το παιδί να τις δείξει και να
τις επαναλάβει.
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Περιοδικός έλεγχος 12 μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει το 12ο μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________
Ερωτήσεις
		
1. Το παιδί σας προσπαθεί να βρει ένα αντικείμενο
που είναι μπροστά του και που το κρύψατε κάτω
από ένα πανάκι (δύο-τρεις φορές) συνεχόμενα;

Απαντήσεις

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας μπορεί να χτυπήσει την κουδουνίστρα,
μετά από μίμηση (δύο-τρεις φορές) συνεχόμενα;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας γυρίζει να σας δει τις περισσότερες
φορές, όταν του μιλάτε; 					

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. Το παιδί σας γνέφει «αντίο» ή «γεια» μετά από προτροπή ;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Το παιδί σας δείχνει με το βλέμμα του, όταν το ρωτάς
«Πού είναι ο μπαμπάς ή η γιαγιά;»

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας όταν το κρατάτε απέναντί σας,
τις περισσότερες φορές, σας κοιτάζει
στα μάτια, διατηρεί τη βλεμματική επαφή
και επικοινωνεί μαζί σας (με το βλέμμα);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας καταλαβαίνει από τον τόνο της φωνής σας
πότε του λέτε «μη» ή «όχι»;

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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.

Παρατηρήσεις παιδίατρου

Υπογραφή / σφραγίδα
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8-12 ΜΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.
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.

ΕΡΩΤΗΣΗ

1

2

3

1. Το μωράκι σας έχει καταφέρει να έχει
ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα ύπνου;

καθόλου μέχρι τώρα

λίγες φορές

μερικές φορές

κανονικά

2. Το μωράκι σας έχει καταφέρει να έχει
ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα φαγητού;

καθόλου μέχρι τώρα

λίγες φορές

μερικές φορές

κανονικά

3. Το μωράκι σας μπορεί να ησυχάσει
εύκολα όταν κάτι το αναστατώσει (ενώ
δεν υπάρχουν παθολογικά αίτια: κολικοί,
δόντια, κ.λπ.);

πολύ δύσκολα

δύσκολα

σχετικά εύκολα

κανονικά

4. Το μωράκι σας χαμογελά και
ανταποκρίνεται στο χαμόγελό σας;

ποτέ

σπάνια

περιστασιακά

κανονικά

5. Το μωράκι σας δεν δείχνει να αποζητά
τις αγκαλιές;

ποτέ

σπάνια

περιστασιακά

κανονικά

6. Το μωράκι σας αποζητά πάντα τις
αγκαλιές;

πάντα

πολύ συχνά

περιστασιακά

κανονικά

7. Θα λέγατε ότι το μωρό σας, στην
καθημερινότητά του, είναι εξαιρετικά
ήσυχο, σαν να μην υπάρχει μωρό στο
σπίτι;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

8. Θα λέγατε ότι το μωρό σας, στην καθημερινότητά του είναι δύσκολο, σαν να
θέλει συνέχεια κάτι (ενώ δεν υπάρχουν
παθολογικά αίτια, κολικοί, δόντια, κ.α.);

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

0-12 (χαμηλό)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

13-18 (οριακό)

ΣΥΝΟΛΟ

19-24 (τυπικό)

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
πιθανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας.
Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητήστε με τον παιδίατρό σας τα αποτελέσματα, ώστε να σας καθοδηγήσει για
τα επόμενα βήματα.

19

20

Μιμείται την εναλλαγή περιτροπής με κοινωνικό νόημα
Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο το μωρό είναι προετοιμασμένο να αντιγράψει 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 λειτουργικότητά τους π.χ. τοποθετεί το γνωστό σχήμα στην αντίστοιχη υποδοχή (ενσφηνώματα).
Γνωρίζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε γνώριμα αντικείμενα της καθημερινότητας και τα προσαρμόζει στο παιχνίδι του.
Συνεργάζεται μαζί μας και εκτελεί απλές εντολές π.χ. «Φέρε μου το αγαπημένο 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 περιμένοντας 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
		
1. To παιδί σας κάνει παλαμάκια, κουπεπέ πάντα
μετά από μίμηση ή εντολή; 					
2. Το παιδί σας, μπορεί και εκτελεί πάντα απλές
εντολές όπως: «Δώσε μου τα γυαλιά»,
«Φέρε τα παπούτσια σου» κ.λπ.;
				
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) 		
4. Το παιδί σας ανταποκρίνεται όταν το φωνάζετε
με το όνομά του και γυρίζει πάντα;
				
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;
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;»);
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); 		

Απαντήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό 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.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 13-17 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ

ΟΡΙΑΚΟ

ΧΑΜΗΛΟ

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.
ΕΡΩΤΗΣΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

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

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

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

7. Το παιδί σας ξυπνάει πάνω από 2-3
φορές, κατά τη διάρκεια της νύχτας;
8. Το παιδί σας, όταν ξυπνάει το βράδυ,
ξανακοιμάται:

0-24 (χαμηλό)

25-36 (οριακό)

ΣΥΝΟΛΟ

37-48 (τυπικό

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 πιθανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό
σας. Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητήστε 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 αναπτυξιακό Check-up Plus.
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Πρώτες λέξεις-συμβολικό παιχνίδι
Σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο το μωρό είναι έτοιμο να πει τις πρώτες του λεξούλες, όχι πάντα καθαρά ή ολόκληρες, αλλά επικοινωνεί με λόγια. Συνδυάζει
λέξεις με χειρονομίες, όταν το ρωτήσουμε μας λέει το όνομά του, ενώ έχει μάθει
να χαιρετά αυθόρμητα.
Παράλληλα, εξελίσσεται το παιχνίδι του και εμφανίζεται το συμβολικό παιχνίδι.
Το παιδί προσπαθεί να δημιουργήσει αναπαραστάσεις. Για παράδειγμα, παίρνει
το ψεύτικο τηλέφωνο και κάνει πως μιλάει, παίρνει τη βούρτσα και χτενίζει τα
μαλλιά της κούκλας.
Το παιδί γνωρίζει τα ονόματα πολλών αντικειμένων του σπιτιού. Οι γνώσεις και
το λεξιλόγιό του σε αυτή την ηλικία διευρύνονται ταχύτατα. Γίνεται ένας μικρός
παπαγάλος που προσπαθεί να μάθει κοιτάζοντας τις κινήσεις των χειλιών μας,
ώστε να μας μιμηθεί και να επαναλάβει τις λέξεις.
Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία 18-21 μηνών;
Προσπαθήστε να το κοιτάζετε στα μάτια όταν του απευθύνεστε, μιλήστε με
γνωστές καθημερινές λέξεις και απλές προτάσεις. Εξηγήστε του και περιγράψτε καθημερινά γεγονότα. Παίξτε με τα κουζινικά του, υποδυθείτε το μανάβη, το
μάστορα κ.λπ.
Τραγουδήστε τραγουδάκια με κινήσεις
και λόγια π.χ. το «Αχ κουνελάκι»,
ή το «Νιάου βρε γατούλα».
Όταν του τραγουδάτε, κάντε μικρές
παύσεις αφήνοντάς το
να συμμετέχει κι αυτό.
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‘’Πώς μπορώ να κάνω το παιδί μου να μιλάει;
https://www.youtube.com/watch?v=ySlXYxsoGH0

Περιοδικός έλεγχος 21 μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον 21ο μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________
Ερωτήσεις

		

Απαντήσεις

1. Το παιδί σας συνδυάζει ήχους και λέξεις με νόημα,
που σχετίζονται με το αντικείμενο μετά από παρότρυνση
(π.χ. γαβ για το σκύλο, νιάου για τη γάτα, βου για το αμάξι);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας συνδυάζει λέξεις με χειρονομίες
(π.χ. Πόσο αγαπάς τη μαμά, λέει «πολύ» ή δείχνει ανοίγοντας
τα χέρια; Λέει «Πάει», όταν τελειώσει κάτι); 				

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας μπορεί να πει (όχι πάντα καθαρά)
τρία με πέντε αντικείμενα αυθόρμητα
(π.χ. μπάλα, μπανάνα, σπίτι, κουτάλι, καπέλο); 			

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. Το παιδί σας γυρίζει πάντα όταν φωνάζετε το όνομά του;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. To παιδί σας μπορεί και παίζει συμβολικά παιχνίδια,
όπως να: ταΐζει με το κουτάλι, να χτενίζει με τη χτένα
την κούκλα του, να φτιάχνει καφέ σε ποτηράκι; 			

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας μπορεί να κοιτάξει ένα οικογενειακό άλμπουμ
και να σας δείξει τον εαυτό του, τη μαμά του, τον μπαμπά
ή άλλα συγγενικά πρόσωπα;
					

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας, μπορεί πάντα να ακολουθήσει μια διπλή
εντολή όπως: «Άνοιξε το συρτάρι και
φέρε το καπέλο σου» ; 						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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό Check-up Plus.
Παρατηρήσεις παιδίατρου

Υπογραφή / σφραγίδα
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 18-21 ΜΗΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 18-21 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ

ΟΡΙΑΚΟ

ΧΑΜΗΛΟ

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 τους τελευταίους τρεις μήνες.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα,
σύμφωνα με την εικόνα του μωρού σας.
ΕΡΩΤΗΣΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

1. Το παιδί σας περπατά στις μύτες;
Εάν δεν περπατάει ακόμα, επιλέξτε
την απάντηση «πολύ συχνά»

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

2. Το παιδί σας τρέχει με αστάθεια
και σκοντάφτει; Εάν δεν περπατάει
ακόμα, επιλέξτε την απάντηση
«πολύ συχνά»

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

3. Το παιδί σας μπορεί να
ξεβιδώσει ένα μεγάλο καπάκι ενός
μπουκαλιού;

δεν μπορεί
καθόλου

προσπαθεί
χωρίς να το
καταφέρνει

το καταφέρνει
μετά από πολλή
προσπάθεια ή
βοήθεια

κανονικά

4. Το παιδί σας κοιμάται το βράδυ
συνολικά ή διακοπτόμενα λιγότερο
από 7 ώρες;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

5. Το παιδί σας αντιστέκεται σε
κάθε προσπάθειά σας να κάτσει
σε ένα καρεκλάκι, να παίξει και να
παρατηρήσει ένα βιβλίο μαζί σας
από 1 έως 2 λεπτά συνεχόμενα;

πάντα
αντιστέκεται

σχεδόν πάντα

μερικές φορές

κανονικά

6. Το παιδί σας ξυπνάει πάνω από
2-3 φορές κατά τη διάρκεια της
νύχτας;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

7. Το παιδί σας, όταν ξυπνήσει το
βράδυ, ξανακοιμάται:

πολύ
δύσκολα

δύσκολα

Σχετικά εύκολα

κανονικά

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

8. Το παιδί σας δεν εκφράζει ενδιαφέρον
όταν γυρίζετε ή όταν φεύγετε για την
δουλειά;

πολύ συχνά

συχνά

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

μόνο
συγκεκριμένα
φαγητά

λίγα φαγητά
με πίεση

καθόλου

σπάνια

περιστασιακά κανονικά

11. Το παιδί σας,, σας δυσκολεύει εξαιρετικά
στην καθημερινή φροντίδα, όπως π.χ μπάνιο, αλλαγή πάνας, κόψιμο νυχιών, ντύσιμο;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά κανονικά

12. Το παιδί σας δύσκολα διακόπτει δραστηριότητα που επαναλαμβάνει συνέχεια,
όπως π.χ. αναβοσβήνει φώτα, κουνιέται
μπρος πίσω, παίζει με τα δάχτυλά του;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

σπάνια

13. Το παιδί σας αποφεύγει να πιάσει με τα
χέρια του κάτι πηχτό, γλοιώδες, κολλώδες,
όπως π.χ. άμμος, λάσπη, αφρός κ.λπ. και
αντιδρά έντονα όταν συμβεί αυτό;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

σπάνια

14. Το παιδί σας δυσανασχετεί και βγάζει τα
ρούχα του / τα παπούτσια του σε μέρη που
δεν ενδείκνυται;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά κανονικά

15. Το παιδί σας αντιδρά και αναστατώνεται
σε θορυβώδεις χώρους με έντονα φώτα,
όπως το σούπερ-μάρκετ, εστιατόριο, λούνα
παρκ, παιδότοπος, πάρτι;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά κανονικά

16. 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

17. Το παιδί σας συνήθως θέλει να κρατά
περίεργα αντικείμενα, όπως π.χ. καλώδια,
μπαταρίες, εξαρτήματα;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά κανονικά

10. Το παιδί σας μασάει όλες τις στερεές
τροφές;

0-24 (χαμηλό)

25-36 (οριακό)

2

3

ΣΥΝΟΛΟ

περιστασιακά κανονικά
λίγα φαγητά
χωρίς πίεση

κανονικά

37-48 (τυπικό)

Αποτελέσματα:
Eαν 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 πιθανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό
σας. Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητήστε 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 αναπτυξιακό Check-up Plus.
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Ερωτήσεις περιέργειας- έκφραση συναισθημάτων και προτιμήσεις
Το παιδί σας, ακόμα και αν δεν μιλάει καθαρά, κάνει συνεχώς ερωτήσεις περιέργειας, ώστε να ανακαλύψει τον κόσμο. Αυτό το στάδιο ίσως να είναι «κουραστικό» για τους γονείς, διότι μπορεί να επαναλαμβάνει την ίδια ερώτηση. Όμως,
είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του λόγου.
Σε αυτό το στάδιο εδραιώνεται ο αυθόρμητος λόγος. Πριν κλείσει τα δύο του
χρόνια, το νήπιο είναι ικανό πάντα να επικοινωνεί με περιορισμένο λεξιλόγιο και
να μας εξηγεί πώς αισθάνεται. Χρειάζεται, βέβαια, συχνά και τη δική μας βοήθεια
και καθοδήγηση για να μας εξηγήσει, γιατί είναι χαρούμενο, λυπημένο, θυμωμένο κ.λπ. Ακόμα, ξεκινά να εκφράζει προτιμήσεις και να επιλέγει τι θα φάει ή τι θα
φορέσει κ.ά. Πλέον οι επιλογές του είναι τεκμηριωμένες και έχει άποψη.
Κοντά στα δύο έτη το παιδί εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του και μαθαίνει.
Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία
22-25 μηνών;
Όταν το παιδί σας είναι αναστατωμένο, προσπαθήστε να εκφράσετε τα συναισθήματά του μέσα από τα δικά σας λόγια, π.χ. «κλαις επειδή θέλεις να φας λίγη
σοκολάτα τώρα;»
Απαντάμε στις ερωτήσεις του: «τι-πού-πώς»
και εξηγούμε με απλά λόγια.
Για παράδειγμα, συχνά ρωτάνε
«Πού παππούς;» εννοώντας
πού είναι ο παππούς.
Παίζουμε μαζί του μαθαίνοντάς του
καινούριες δεξιότητες, όπως παζλ
δύο κομματιών. Το παιδί μπορεί
να καθίσει τουλάχιστον δύο λεπτά
ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες.
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Περιοδικός έλεγχος 25 μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον 25ο μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________
Ερωτήσεις
		
1. Αν υποδυθείτε ότι κλαίτε, το παιδί σας θα έρθει να
σας παρηγορήσει με λόγια ή κάνοντάς σας «καλό-καλό»;

Απαντήσεις
ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας κάνει ερωτήσεις περιέργειας
(π.χ. «Τι είναι αυτό;») ; 						

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας κατανοεί και εκτελεί σχεδόν
όλες τις εντολές που του δίνετε; 				

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. 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

5. Το παιδί σας μπορεί να ονομάσει εκτός από
μαμά-μπαμπά (όχι απαραίτητα καθαρά) τουλάχιστον
5 με 10 αντικείμενα και 2-3 ρήματα; 				

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας διατηρεί τις ικανότητες που έχει
κατακτήσει σε μικρότερη ηλικία; (ήχους-λεξιλόγιo,
συμπεριφορά, χειρονομίες); 					ΝΑΙ/ΟΧΙ
7. Το παιδί σας μαθαίνει και κατανοεί έννοιες
που του μαθαίνετε, π.χ. μεγάλο-μικρό,
πάνω-κάτω, τα χρώματα;					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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό Check-up Plus.
Παρατηρήσεις παιδίατρου
Υπογραφή / σφραγίδα
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22-25 ΜΗΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22-25 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ

ΟΡΙΑΚΟ

ΧΑΜΗΛΟ

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 τους τελευταίους τρεις μήνες.
Οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα,
σύμφωνα με την εικόνα του μωρού σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

1. Το παιδί σας μπορεί να κλωτσήσει μία
μπάλα που κινείται;

δεν το
καταφέρνει

προσπαθεί
χωρίς να το
καταφέρνει

το καταφέρνει
μετά από πολλή
προσπάθεια

κανονικά

2. Το παιδί σας τρέχει αδέξια με αστάθεια
και σκοντάφτει;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

3. Το παιδί σας διστάζει και νιώθει
ανασφάλεια να κάνει αναρρίχηση στην
παιδική χαρά;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

4. Το παιδί σας είναι παράτολμο και αψηφά
τον κίνδυνο;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

5. Το παιδί σας δυσκολεύεται να βιδώσει /
ξεβιδώσει μπουκάλι πορτοκαλάδας;

δεν μπορεί
καθόλου

προσπαθεί
χωρίς να το
καταφέρνει

το καταφέρνει
μετά από πολλή
προσπάθεια/
βοήθεια

κανονικά

6. Το παιδί σας κοιμάται το βράδυ
συνολικά ή διακοπτόμενα λιγότερο από
7 ώρες;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

7. Το παιδί σας κάνει ακατάλληλη χρήση
των παιχνιδιών, όπως π.χ. τα βάζει στη
σειρά χωρίς νόημα, τα κρατάει μόνο, τα
δαγκώνει ή τα περιστρέφει;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

πολύ
δύσκολα

δύσκολα

σχετικά εύκολα

κανονικά

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

11. Το παιδί σας δοκιμάζει νέες γεύσεις και
διαφορετικά φαγητά;

πολύ
δύσκολα

δύσκολα

σχετικά εύκολα

κανονικά

12. Το παιδί σας μασάει όλες τις στερεές
τροφές;

καθόλου

σπάνια

περιστασιακά

κανονικά

13. Το παιδί σας παρουσιάζει ιδιοτροπίες στην
καθημερινότητά του που σας δυσκολεύουν;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

14. Το παιδί σας δύσκολα διακόπτει δραστηριότητα που επαναλαμβάνει συνέχεια, όπως
π.χ. αναβοσβήνει φώτα, κουνιέται μπρος πίσω,
παίζει με τα δάχτυλά του;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

σπάνια

15. Το παιδί σας αντιστέκεται σε κάθε προσπάθειά σας να κάτσει σε ένα καρεκλάκι, να παίξει
και να παρατηρήσει ένα βιβλίο μαζί σας για 2
έως 3 λεπτά συνεχόμενα;

πάντα
αντιστέκεται

σχεδόν
πάντα

μερικές φορές

κανονικά

16. Το παιδί σας δυσανασχετεί και βγάζει τα
ρούχα του / τα παπούτσια του, σε μέρη που
δεν ενδείκνυται, ή ενοχλείται από ραφές,
ετικέτες, γιακάδες;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

17. 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

18. Το παιδί σας δείχνει να είναι πολύ ικανό
σε έναν τομέα όπως π.χ. παζλ, αναγνώριση
αριθμών, αρίθμηση, αναγνώριση μαρκών, ενώ
υστερεί σε άλλους τομείς;

πολύ ικανό,
ενώ υστερεί
σε άλλους
τομείς

ικανό, ενώ
υστερεί
σε άλλους
τομείς

έχει κάποιες
ικανότητες,
ενώ υστερεί σε
άλλους τομείς

κανονικό
σε όλους
τους τομείς

8. Το παιδί σας συνήθως θέλει να κρατά
περίεργα αντικείμενα, όπως π.χ. καλώδια, μπαταρίες, εξαρτήματα;
9. Το παιδί σας, όταν ξυπνάει το βράδυ,
ξανακοιμάται:
10. Το παιδί σας εμφανίζει παράλογη προσήλωση σε μηχανήματα με επαναλαμβανόμενες
κινήσεις, όπως π.χ. πλυντήριο, ανεμιστήρα;

0-24 (χαμηλό)

25-36 (οριακό)

ΣΥΝΟΛΟ

37-48 (τυπικό)

Αποτελέσματα:
Eαν 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 πιθανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό
σας. Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητήστε με τον παιδίατρό σας τα αποτελέσματα, ώστε να σας καθοδηγήσει για
τα επόμενα βήματα.
Είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό Check-up Plus.
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Φανταστικό παιχνίδι-κοινωνικό
Σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν χρειάζεται πια το αληθινό αυτοκίνητο, μπορεί να
πάρει ένα άλλο αντικείμενο και να το φανταστεί σαν αυτοκίνητο. Τα παιδιά αυτής
της ηλικίας, έχουν την ικανότητα να μετατρέψουν το πιο βαρετό αντικείμενο σε
φανταστική ιστορία.
Τα παραμύθια ζωντανεύουν, δράκοι, νεράιδες και μυθικοί χαρακτήρες που
υπάρχουν στο μυαλό τους γίνονται παιχνίδι. Πάντα, όμως, είναι σε θέση να ξεχωρίζουν το φανταστικό από το αληθινό. Τα παιδιά διασκεδάζουν δημιουργώντας
και παίζοντας φανταστικές σκηνές της πραγματικότητας, ενώ αναπαριστούν
σκηνές που έχουν δει στην τηλεόραση ή στα βιβλία.
Το παιδί γίνεται πιο κοινωνικό, συμμετέχει ενεργά σε μικρές ομάδες παιδιών και
μπορεί να παίζει μακριά από τους γονείς για λίγη ώρα.
Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας
στην ηλικία 26-29 μηνών;
Φέρτε το παιδί σας συχνά σε επαφή με άλλα παιδιά
και δώστε του ερεθίσματα που θα ενισχύουν
την κοινωνικότητά του.
Ενθαρρύνετέ το να συμμετέχει
σε ομαδικά παιχνίδια και να μάθει να τηρεί
απλούς κανόνες σε παιχνίδια όπως,
κρυφτό-κυνηγητό, κλέφτες κ.λπ.
Δώστε του επιλογές παιχνιδιών τόσο μέσα
στο σπίτι (απλά επιτραπέζια, για ενίσχυση
της συγκέντρωσης) όσο και σε εξωτερικούς
χώρους (παιχνίδια κίνησης, για εκτόνωση).
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Περιοδικός έλεγχος 29 μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον 29ο μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________
Ερωτήσεις

		

Απαντήσεις

1.Το παιδί σας μπορεί να διατηρήσει
την προσοχή του, ώστε να παίξει κρυφτό
με εναλλασσόμενη σειρά; Να κρυφτεί ή να βρει εσάς;
(τουλάχιστον για 2-3 φορές συνεχόμενα) 			

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας μπορεί να σας εξηγήσει
με λόγια γιατί κλαίει; 						

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας κάνει ερωτήσεις με το «πού»
και το «τι» (π.χ. Πού θα πάμε; Τι κάνει αυτό;) ;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

		

4. Το παιδί σας μπορεί και παίζει μαζί σας παιχνίδια
με απλούς κανόνες, π.χ. παίρνω, δίνω, αλλάζω, γυρίζω;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Το παιδί σας μπορεί να παίξει κουκλοθέατρο
και να πλάσει μια ιστορία συμμετέχοντας
ενεργά μαζί σας; 						ΝΑΙ/ΟΧΙ
6. Το παιδί σας συνεχίζει να μαθαίνει περισσότερα
πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο; 		

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας, κατά τη γνώμη σας, μιλάει
τόσο καλά όσο και τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας;

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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό Check-up Plus.
Παρατηρήσεις παιδίατρου

Υπογραφή / σφραγίδα
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 26-29 ΜΗΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΥΛΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 26-29 ΜΗΝ.
ΤΥΠΙΚΟ

ΟΡΙΑΚΟ

ΧΑΜΗΛΟ

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 τους τρείς τελευταίους μήνες. Οι απαντήσεις θα
πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα, σύμφωνα
με την εικόνα του μωρού σας.
ΕΡΩΤΗΣΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3
κανονικά

1. Το παιδί σας σκύβει να πιάσει
κάτι διατηρώντας την ισορροπία
του;

κάθεται κάτω για
να πιάσει κάτι

στηρίζεται κάπου
όταν σκύβει

το καταφέρνει
χάνοντας λίγο την
ισορροπία του

2. Το παιδί σας μπορεί να πιάσει
μία μεγάλη μπάλα με τα χέρια
όταν του την πετάξετε;

δεν το
καταφέρνει

προσπαθεί χωρίς
να το καταφέρνει

το καταφέρνει με
προσπάθεια

κανονικά

3. Το παιδί σας διστάζει και
νιώθει ανασφάλεια να πηδήξει
από σκαλοπάτι μόνο του;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

4. Το παιδί σας είναι παράτολμο
και αψηφά τον κίνδυνο;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

5. Το παιδί σας μπορεί να
ξετυλίξει μία καραμέλα μόνο του;

δεν μπορεί

προσπαθεί χωρίς
να τα καταφέρνει

τα καταφέρνει
μετά από πολλή
προσπάθεια/
βοήθεια

κανονικά

6. Το παιδί σας εμφανίζει
παράλογη προσήλωση
σε μηχανήματα με
επαναλαμβανόμενες κινήσεις,
όπως π.χ. πλυντήριο, ανεμιστήρα;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

7. Το παιδί σας δείχνει να είναι
πολύ ικανό σε έναν τομέα όπως
π.χ. παζλ, αναγνώριση αριθμών,
αρίθμηση, αναγνώριση μαρκών,
ενώ υστερεί σε άλλους τομείς;

πολύ ικανό,
ενώ υστερεί σε
άλλους τομείς

ικανό, ενώ υστερεί
σε άλλους τομείς

έχει κάποιες
ικανότητες, ενώ
υστερεί σε άλλους
τομείς

κανονικό σε
όλους τους
τομείς

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0

1

2

3

8. Το παιδί σας συνήθως θέλει να κρατά
περίεργα αντικείμενα, όπως π.χ. καλώδια, μπαταρίες, εξαρτήματα;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

9. Το παιδί σας, όταν ξυπνάει το βράδυ,
ξανακοιμάται:

πολύ δύσκολα

δύσκολα

σχετικά εύκολα

κανονικά

10. Θεωρείτε ότι το παιδί σας τρώει
κανονικές ποσότητες;

τρώει ελάχιστη
ποσότητα

τρώει λίγη
ποσότητα

τρώει
ικανοποιητικά

κανονικά

11. Το παιδί σας δοκιμάζει εύκολα νέες
γεύσεις και διαφορετικά φαγητά;

πολύ δύσκολα

δύσκολα

σχετικά εύκολα

κανονικά

12. Το παιδί σας μασάει όλες τις στερεές
τροφές;

καθόλου

σπάνια

περιστασιακά

κανονικά

13. Το παιδί σας, σας δυσκολεύει
εξαιρετικά στην καθημερινή φροντίδα,
όπως π.χ. μπάνιο, αλλαγή πάνας, κόψιμο
νυχιών, ντύσιμο, κούρεμα;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

14. Το παιδί σας δυσανασχετεί έντονα,
όταν λερώνεται έστω και πολύ λίγο;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

15.Το παιδί σας αντιστέκεται σε κάθε
προσπάθειά σας να κάτσει σε ένα καρεκλάκι, να παίξει και να παρατηρήσει ένα
βιβλίο μαζί σας από 3 λεπτά και πάνω;

πάντα
αντιστέκεται

σχεδόν πάντα

μερικές φορές

κανονικά

16.Το παιδί σας δυσανασχετεί και βγάζει
τα ρούχα του / τα παπούτσια του, σε
μέρη που δεν ενδείκνυται, ή ενοχλείται
από ραφές, ετικέτες, γιακάδες;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

17. Το παιδί σας αντιδρά και αναστατώνεται σε θορυβώδεις χώρους με έντονα
φώτα, όπως σούπερ-μάρκετ, εστιατόριο,
λούνα παρκ, παιδότοπος, πάρτι;

πολύ συχνά

συχνά

περιστασιακά

κανονικά

18. 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

0-24 (χαμηλό)

25-36 (οριακό)

ΣΥΝΟΛΟ

37-48 (τυπικό)

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 πιθανό να εμφανίζει ελλείμματα. Συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας.
Εάν το παιδί σας, έχει συγκεντρώσει βαθμολογία στην κόκκινη στήλη, συζητήστε 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 αναπτυξιακό Check-up Plus.
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Πραγματολογικές δεξιότητες
Κοντά στα τρία χρόνια, τα παιδιά μιλάνε με ευφράδεια, μπορούν να διηγηθούν
μια ιστορία, να κάνουν σχόλια για τους ήρωες, καθώς και να φτιάξουν μια δική
τους ιστορία.
Παράλληλα, έχουν κατακτήσει δύο ποιοτικές δεξιότητες του λόγου. Πρώτον, την
ικανότητα να προσαρμόζουν την ομιλία τους ανάλογα με την περίσταση, δηλαδή στον φίλο τους λένε «Δώσε μου νερό», ενώ σε μια επίσκεψη θα πουν «Παρακαλώ μου δίνετε λίγο νερό;» χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό ευγενείας.
Δεύτερον, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται παρομοιώσεις, όπως «Τρώει σαν γουρούνι», ενώ μπορούν και καταλαβαίνουν ένα αστείο. Αποκτούν την αίσθηση του
χιούμορ και τη χρησιμοποιούν για να κάνουν ένα αστείο σε κάποιον άλλον, αλλά
και για να δεχτούν τα ίδια.
Τι είναι σημαντικό να κάνετε με το παιδί σας στην ηλικία
των 30+ μηνών;
Πείτε του μικρά απλά ανέκδοτα και κάνετε αστεία. Εξηγήστε του το απροσδόκητο. Μιλήστε στο παιδί σας για τις μεταφορές «Ήλιος με δόντια» και τις παρομοιώσεις, όπως «Έξυπνος σαν αλεπού», «Τρέχει σαν λαγός» κ.λπ.
Υπενθυμίζουμε στο παιδί τους καλούς τρόπους
συμπεριφοράς σε δημόσιους χώρους, σε εκδηλώσεις,
αλλά και τη χρήση ενικού και πληθυντικού ευγενείας
ανάλογα με την περίσταση.
Μαθαίνουμε και τραγουδάμε μαζί τους
παιδικά τραγούδια, γλωσσοδέτες και παροιμίες,
ώστε να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιό τους αλλά
και την κατανόησή τους.
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Περιοδικός έλεγχος 30+ μηνών
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αφού έχει συμπληρώσει τον 30+ μήνα
Ημερομηνία εξέτασης από την ______________
Ερωτήσεις

		

Απαντήσεις

1. Το παιδί σας μιλάει με απλές προτάσεις και γίνεται
κατανοητό από τρίτους (χωρίς να έχει πάντα καθαρό λόγο);

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2. Το παιδί σας ξεκινάει συζήτηση, σχολιάζει
και μιλάει για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3. Το παιδί σας μπορεί να δώσει βασικά
προσωπικά στοιχεία, εάν ρωτηθεί; 				

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4. Το παιδί σας μπορεί και χρησιμοποιεί αυθόρμητα
«Ευχαριστώ» και «Παρακαλώ» αρκετές φορές;
		

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5. Το παιδί σας αναφέρει ή αποζητά παιδιά,
που τα θεωρεί φίλους του, για να τα συναντήσει; 		

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6. Το παιδί σας, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει
ό,τι κάνουν και τα άλλα παιδιά της ηλικίας του;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7. Το παιδί σας μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του
χωρίς να διασπάται συνεχόμενα για 3 λεπτά με ένα
βιβλίο ή φτιάχνοντας μια κατασκευή; 				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 αποτελέσματα με τον παιδίατρό σας και εστιάστε στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον παρακολούθηση.
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε πλήρη αναπτυξιακό έλεγχο με το αναπτυξιακό Check-up Plus.
Παρατηρήσεις παιδίατρου

Υπογραφή / σφραγίδα
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Λίγα λόγια για το δημιουργό…
Ο Στέλιος Μαντούδης, είναι Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής με εκπαίδευση στο
Royal Free Hospital του Λονδίνου, στην κλίμακα Bayley, Infant Development. Είναι
δημιουργός της Ανιχνευτικής Δοκιμασίας Σχολικής Ετοιμότητας Α΄ ΤΕΣΤ, η οποία
έχει βραβευτεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία το 2007.
Κάθε χρόνο πραγματοποιεί προληπτικά Αναπτυξιακά Check-up σε Βρεφικούς και
Παιδικούς σταθμούς της Ελλάδας, ενώ έχει εξετάσει και διαγνώσει πάνω από 6.000
παιδιά τα τελευταία 4 χρόνια.
Διαθέτει σημαντικό ερευνητικό έργο και πολλές συμμετοχές σε σημαντικές παιδιατρικές μελέτες, που έχουν πραγματοποιηθεί σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
Έχει συνεργαστεί με ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως το Ιατρικό κέντρο Αθηνών και το
Ιασώ και τα τελευταία 16 έτη ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε όλη την Ελλάδα εκπαιδεύοντας Παιδιάτρους
και Ειδικούς Θεραπευτές στην Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας Α΄
ΤΕΣΤ, καθώς και για σύγχρονα δεδομένα στην αναπτυξιακή εξέταση.
Αρθρογραφεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, εφημερίδες, ενώ έχει δώσει
πολλές συνεντεύξεις στην τηλεόραση.
Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στα τρία Αναπτυξιακά Κέντρα Μandou, κάνοντας
διάγνωση και σχεδιάζοντας την παρέμβαση για παιδιά με αναπτυξιακές, μαθησιακές και συναισθηματικές διαταραχές μαζί με την επιστημονική του ομάδα, που
αποτελείται από παιδονευρολόγους, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς.
Το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε με τη συγγραφή μια σειράς βιβλίων με τίτλο
«Τα πρώτα αναπτυξιακά βιβλία για το παιδί», τα οποία συμβάλλουν στην πρώιμη
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών διαταραχών δίνοντας πολύτιμο υλικό στους
γονείς.
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συναισθηματικής ανάπτυξης των βρεφών και των νηπίων. Ο σκοπός του Βιβλιαρίου είναι η
ευαισθητοποίηση του κοινού και η παρούσα έκδοση διανέμεται χωρίς χρέωση.

49

Πηγές από το Διαδίκτυο για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού
Το mandou.gr είναι ένα έγκυρο επιστημονικό site που μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με
τα στάδια ανάπτυξης, καθώς και για τις σημαντικότερες διαταραχές ανάπτυξης. Επίσης, θα
βρείτε τεστ ανάπτυξης για γονείς, ερωτηματολόγια συμπεριφοράς, tips κ.α.
To mothersblog.gr είναι ένας διαδικτυακός χώρος που περιέχει ενημερωτικά άρθρα για
γονείς από ειδικούς που αρθρογραφούν όπως ο κύριος Μαντούδης.
Στο youtube Stelios Mandoudis: Θα βρείτε βίντεο ανάπτυξης και παιχνίδια που μπορείτε να
κάνετε με το παιδί σας στον ελεύθερο χρόνο.
Στην ιστοσελίδα novalac.gr έχει χρήσιμα tips για γονείς, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους.
Στην ιστοσέλιδα Atestplus.gr θα βρείτε έγκυρα και αξιόπιστα επιστημονικά τεστ, τα οποία
απευθύνονται τόσο σε γονείς όσο και ειδικούς.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

Αναπτυξιακής Υγείας Παιδιού

Επικοινωνιακές & Συναισθηματικές Δεξιότητες
από 3 μηνών έως 3 χρονών

www.mandou.gr

Ενημερωτικός Οδηγός για την Α ναπτυξιακή Πορεία των Παιδιών

Συμπληρώνεται από τη Μητέρα
Αξιολογείται από τον Παιδίατρο
Εντοπίζω

και Προλαμβάνω

Πιθανές

Δυσκολίες

Ελέγχω με
Επιστημονικό Τρόπο
ότι το Παιδί μου
Μεγαλώνει
Σύμφωνα με
την Ηλικία του

Ενημερώνομαι

για το πως Μπορώ
να Ενισχύσω τις
Συναισθηματικές και
Επικοινωνιακές
Δεξιότητες του
Παιδιού μου

Συμβουλεύομαι

για το πως Μπορώ να
Βοηθήσω το Παιδί
μου Έγκαιρα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MANDOU

www.mandou.gr

51

Επιμέλεια εκτύπωσης

