
0 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ MΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

 

 

 

 

    ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ  ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

ΘΔΜΑ:  Πηινηηθή Δθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο: 

Γηεπηζηεκνληθή Αμηνιόγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην Παηρλίδη 2 

(Transdisciplinary Play Based Assessment 2) TPBA2 

Πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

 

 

1
ε
 ΔΠΟΠΣΡΗΑ: Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη  Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
 

 

2
νο

  ΔΠΟΠΣΖ: Αγαιηψηεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: αθαιίδνπ Δξηθχιε 

 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  2012 

 

 



1 

 

Πξόινγνο ……………………………………………………………………………                                          ζει.   4 

  

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ  

Δηζαγσγή……………………………………………………………………………... ζει.   6 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:    

Πξώηκε Παξέβαζε  

1.1 Πξψηκε Παξέκβαζε………………………………………………………….. ζει.   7 

1.2 Πξνγξάκκαηα – Οηθνγέλεηα…………………………………………………. ζει.   9 

1.3 Ζ αμηνιφγεζε ζηελ Πξψηκε Παξέκβαζε……………………………………. ζει. 13 

1.3.1 Οη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο………………………………………………….. ζει. 15 

1.3.2 Μνληέια αμηνιφγεζεο……………………………………………………….. ζει. 16 

1.3.3  Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ζηελ Πξψηκε Παξέκβαζε…………………………... ζει. 18 

1.3.4  Οηθνζπκπεξηθνξηζηηθή /νηθνινγηθή αμηνιφγεζε……………………………. ζει. 19 

1.3.5 Αμηνιφγεζε κέζσ παξαηήξεζεο…………………………………………….. ζει. 21 

1.3.6 Σν παηρλίδη σο κέζν αμηνιφγεζεο…………………………………………… ζει. 23 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  

Γηεπηζηεκνληθή  Αμηνιόγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην   

Παηρλίδη 2    (Transdisciplinary Play Based Assessment 2) TPBA  

2.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο……………………………………………….. ζει. 26 

2.2 Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο………………………………………….   ... ζει. 27 

2.3 Γνκή ηεο αμηνιφγεζεο……………………………………………………….. ζει. 28 

2.4 Πξνζαξκνγέο………………………………………………………………... ζει. 29 

2.5 Σνκείο αλάπηπμεο……………………………………………………………..   ζει. 31 

2.6 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο……………………………………. ζει. 33 

2.7 θνπφο ηεο έξεπλαο………………………………………………………….. ζει. 34 

  

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:   

Μεζνδνινγία  

3.1 Μέζνδνο ηεο έξεπλαο………………………………………………………… ζει. 36 

3.2 Σνπνζεζία θαη ζπκκεηέρνληεο……………………………………………….. ζει. 37 

3.3 Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή………………………………………………………  ζει. 39 

3.4       Γηαδηθαζία  ζπιινγήο δεδνκέλσλ…………………………………………… ζει. 39 

3.4.1 Πξηλ ηελ ζπλεδξία παηρληδηνχ……………………………………………….  ζει. 39 

3.4.2    Ζ ζπλεδξία παηρληδηνχ……………………………………………………….. ζει. 40  

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  

Απνηειέζκαηα  

4.1 Μεηά ηελ ζπλεδξία παηρληδηνχ………………………………………………. ζει. 42 

4.2 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ…………………………………………………...  ζει. 42 

4.3 πδήηεζε κε ηελ νηθνγέλεηα…………………………………………………. ζει. 43 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:   

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα………………………………………………………….. ζει. 51 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………… ζει. 54 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ……………………………………………………………………… ζει. 60 

 



2 

 

«Ο θαιιίηεξνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαιάβεη θαλείο ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ είλαη λα παξαηεξήζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε θπζηθά 

πεξηβάιινληα θαζψο αιιεινεπηδξνχλ 

κε νηθείνπο ελήιηθεο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα» 

(Bronfenbrenner, 1977) 
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Δπραξηζηίεο 

 
Δπραξηζηψ ην παηδί  πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Υσξίο λα ην μέξεη, κε δίδαμε θαιά. 

Δπραξηζηψ  ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα γηα ηελ ζπλερή 

ζπλεξγαζία.  Δπραξηζηψ επίζεο ηελ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο κνπ, θ. Λ. Καξηαζίδνπ, 

επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαζψο θαη 

ηνλ ζπλεμεηαζηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θ. Η. Αγαιηψηε, επίθνπξν  θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα πεξηγξάςεη έλα δηεπηζηεκνληθφ, ζπλεξγαηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο βαζηζκέλν ζην παηρλίδη γηα κηθξά παηδηά ζην ρψξν ηεο 

εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο. Ζ ηνπνζεζία πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ήηαλ έλα ηδησηηθφ θέληξν 

απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο ζην λνκφ εξξψλ. ηελ έξεπλα, αλέιαβα ηνλ ξφιν ηνπ 

εξεπλεηή θαη ήκνπλ άκεζα εκπιεθφκελε ζηε δηαδηθαζία  σο ζπκκεηέρσλ-παξαηεξεηήο. Σα 

δεδνκέλα γηα απηή ηελ έξεπλα ζπιιέρζεθαλ δηα κέζνπ ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ζπλεξγαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο,  παξαηήξεζεο ηνπ παηδηνχ,  ελζσκάησζεο 

θαη  δηάρπζεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ. Οη 

παξαπάλσ ηξφπνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έξεπλαο κειέηεο 

πεξίπησζεο. Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία, ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ηελ 

ρξεζηκφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Γηεπηζηεκνληθήο  Αμηνιφγεζεο πκκεηνρηθήο 

πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην  Παηρλίδη γηα έλα παηδί πξνζρνιηθήο αγσγήο κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
Οη ελδείμεηο απφ έξεπλεο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηκε 

παξέκβαζε αλαθέξνπλ πσο ηα κηθξά παηδηά έρνπλ πνιχ ιίγε εκπεηξία ζην λα παίξλνπλ έλα 

ηεζη, έρνπλ ζχληνκν εχξνο πξνζνρήο θαη ε αλάπηπμή ηνπο είλαη γξήγνξε θαη άληζε (Thomas 

& Grimes, 2002). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ ζα έπξεπε  

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή ζηελ ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ δηφηη ηα 

εξγαιεία απηά είλαη ιηγφηεξν αθξηβή θαη ιηγφηεξν πξνγλσζηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

κηθξά παηδηά (Meisels & Atkins-Burnett, 2000). 

Οη δηεπηζηεκνληθέο αμηνινγήζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ, πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο αμηνιφγεζεο θαη λα δηεμάγνληαη ζε πνιιαπιέο 

ηνπνζεζίεο θαη δηα κέζνπ ρξφλνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε 

θαηαλφεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ (Neisworth & Bagnato, 2000)  

Οη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ εκπεξηέρνπλ αμηνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζην παηρλίδη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε (Losardo & Notari-Syverson, 2001). 

Οη αμηνινγήζεηο πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζην παηδί κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα θαη 

ην πεξηβάιινλ ηνπο ζπηηηνχ ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ. Δπίζεο, ηα κέζα, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη αλεζπρίεο ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα 

θαζνδεγνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο (Meisels & Fenichel, 1996). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, επηιέρηεθε έλα ακεξηθάληθν κνληέιν αμηνιφγεζεο, Γηεπηζηεκνληθή 

Αμηνιφγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην  Παηρλίδη  (Transdisciplinary Play 

Based Assessment,TPBA). Ζ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε ζπλεξγαηηθή  

ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ, ε ελζσκάησζε θαη ε 

δηάρπζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη νη ζπζηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ απηνχ ην νπνίν  πξνζθέξεη έλαλ πινχην πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ  

δελ κπνξεί λα πξνέξρνληαη δηα κέζνπ ηππνπνηεκέλσλ ηεζη. Δπί πιένλ, νη πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο γηα ηνλ ζρεδηαζκνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ παηδηνχ. 

πγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ην πξφγξακκα κεηαθξάζηεθε, αλαιχζεθε 

θαη εθαξκφζηεθε πηινηηθά, ελψ παξνπζηάδεηαη ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά. εκεηψλεηαη 

φηη, ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ζπκκεηείρε κία νκάδα επαγγεικαηηψλ θαη κία νηθνγέλεηα  κε ην 

παηδί ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Πξώηκε Παξέκβαζε 
 

 

1.1 Πξώηκε Παξέκβαζε 

Ζ αλάγθε γηα πξψηκε ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο γηα βξέθε θαη λήπηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα ή έρνπλ θάπνηα αλαπεξία θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

έγηλε έλαο αλαγλσξηζκέλνο ππεξεζηαθφο ζηφρνο ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε 

λνκνζεζία θαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο ππάξρνπλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Ακεξηθή.  Βξίζθνληαη ζε αγξνηηθέο, αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο πεξηνρέο, θαη 

ζε έλα εχξνο πεξηβαιιφλησλ, φπσο είλαη ηα δεκφζηα ζρνιεία, ηα ηδησηηθά ζρνιεία, νη 

θιηληθέο θαη ηα λνζνθνκεία. Σα πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο δελ είλαη νκνηνγελή θαη 

θαλέλα κνληέιν δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη φισλ ησλ 

νηθνγελεηψλ. Αληηζέησο, απηή ε ππεξεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία κνληέισλ πνπ 

δηαθέξνπλ φζσλ αθνξά (α) ζηηο θαηεγνξίεο παηδηψλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ δέρνληαη ηηο 

ππεξεζίεο, (β) ηνπο ηχπνπο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξαδίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη (γ) 

ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα γξαθεία πνπ πξνζθέξνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Παξφια 

απηά, παξαδεηγκαηηθά πξνγξάκκαηα κνηξάδνληαη αξθεηά ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά-θιεηδηά 

φπσο: 

1. Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2. Πξφηππα, θξηηήξηα θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

3. Τπεξεζίεο παξαπνκπήο θαη αλαγλψξηζεο παηδηψλ 

4. Αμηνιφγεζε παηδηψλ θαη αλαγλψξηζε ησλ αλεζπρηψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ 

πφξσλ ησλ νηθνγελεηψλ 

5. Πξφγξακκα ζπνπδψλ 

6. Τπεξεζίεο κε θέληξν ηελ νηθνγέλεηα θαη ζπλεξγαζίεο κε επαγγεικαηίεο 

7. Αζθαιή θαη πγηεηλά πεξηβάιινληα κάζεζεο 

8.  πλεξγαζία κεηαμχ ησλ γξαθείσλ 

9. Τπεξεζίεο κεηάβαζεο 

10. πκπεξίιεςε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θνηλφηεηα 

11. Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ 

12. Αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 
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Έλα πξφγξακκα ρσξίο θηινζνθία είλαη ζαλ έλα πινίν ρσξίο πεδάιην. Μηα μεθάζαξε 

πξφηαζε πνπ λα ππνγξακκίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα «πηζηεχσ» ζρεηηθά κε ηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ θαη ηα κέζα θαη ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ παξνρή απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ είλαη βαζηθά έηζη ψζηε νη νηθνγέλεηεο θαη νη νξγαληζκνί λα είλαη ζίγνπξα γηα 

ηηο πην θαηάιιειεο ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Παξφιν πνπ πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ ζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, φπσο Montessori, γλσζηηθν-Piagetian ή ζπκπεξηθνξηθά, 

νη ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο ζπρλά αληαλαθινχληαη ιηγφηεξν ζε πξνγξάκκαηα πξψηκεο 

παξέκβαζεο γηα βξέθε θαη λήπηα (Hanson & Lynch, 1995). Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζέγγηζε σο αλαπηπμηαθή θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ απφθηεζε φιν θαη 

πην πεξίπινθσλ κνξθψλ αλάπηπμεο. Οη ζηφρνη γηα ηα παηδηά ζπρλά πξνέξρνληαη απφ 

αλαπηπμηαθά νξφζεκα. Παξφιν πνπ ε πεξίνδνο ηεο βξεθηθήο ειηθίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

γξήγνξε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε θαη ε γλψζε απηψλ ησλ νξφζεκσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο, δελ ζρεκαηίδεη ηε βάζε γηα ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα 

απηή ηε ζπδήηεζε, ε θηινζνθία κειεηάηαη απφ ηελ άπνςε (α) ηεο βξεθηθήο κάζεζεο, (β) ηνπ 

ζθνπνχ ηεο παξέκβαζεο θαη (γ) ηηο κεζφδνπο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Άπνςε ηεο Βξεθηθήο Μάζεζεο 

Ζ παξαηήξεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ ηξφπσλ κάζεζεο ζρεκαηίδεη ηε βάζε γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξέκβαζεο πνπ ιακβάλεηαη. Δάλ ην παηδί ζεσξείηαη παζεηηθφο δέθηεο 

εξεζηζκάησλ, ε πξνζέγγηζε ζα είλαη λα βνκβαξδηζηνχλ νη αηζζήζεηο ηνπ παηδηνχ κε λέεο 

πιεξνθνξίεο. Παξφια απηά, ε ππάξρνπζα γλψζε ηεο βξεθηθήο αλάπηπμεο δελ ππνζηεξίδεη 

απηή ηελ πξνζέγγηζε. Σα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ (α) 

αλαθέξνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο κάζεζεο ησλ βξεθψλ θαη (β) αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ίδησλ ησλ βξεθψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ κάζεζή ηνπο. Απηή είλαη ε άπνςε ηνπ  βξέθνπο 

ζαλ ελεξγνχ καζεηή. Με απηήλ ηελ πξννπηηθή, νη καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζρεδηάδνληαη έηζη 

ψζηε λα πξνθαινχλ ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ βξέθνπο ζην θνηλσληθφ θαη κε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη, έηζη, αληινχλ ην θεθάιαηφ ηνπο απφ ηηο θηλήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ 

βξέθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 

θνπόο ηεο Παξέκβαζεο 

Γηα πνιιά ρξφληα, έλαο πξνζαλαηνιηζκφο ειιεηκκάησλ αθνινπζήζεθε, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν 

λα «δηνξζψζεη» παηδηά θαη νηθνγέλεηεο μεπεξλψληαο ηελ αλαπεξία. Ζ πην πξφζθαηε 

πξνζέγγηζε είλαη λα αλαγλσξηζζνχλ νη δπλάκεηο θαη νη πεγέο πνπ ηα παηδηά θαη νη 
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νηθνγέλεηέο ηνπο θέξνπλ θαη λα ρηίζνπλ πάλσ ζ’απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαζψο ζα βνεζνχλ 

ηηο νηθνγέλεηεο λα θηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο. 

 

Μέζνδνη Παξέκβαζεο: Ο Ρόινο ηεο Οηθνγέλεηαο 

Σα πεξηζζφηεξα κνληέια παξνρήο ππεξεζηψλ γηα φια ηα επαγγέικαηα πξψηκεο παξέκβαζεο 

παξαδνζηαθά θαζνδεγνχληαλ επαγγεικαηηθά. Δπαγγεικαηίεο αμηνινγνχζαλ ηππηθά ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ παξαπέκπνληαη, θαη απφ απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνέξρνληαλ 

ζηφρνη γηα ηελ παξέκβαζε. Οη νηθνγέλεηεο ζπρλά ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ζηφρσλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηνπο δεηήζεθε ε παξνρή πιεξνθνξηψλ αιιά ν πξσηαξρηθφο 

θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ κεζφδσλ πξνήιζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζήκεξα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο κε θέληξν ή εζηίαζε ηελ 

νηθνγέλεηα αιιάδεη ηνπο ξφινπο ηνπ γνληνχ θαη ηνπ επαγγεικαηία. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο 

απαηηεί ζπλεξγαζίεο θαη λα αθνχλ πεξηζζφηεξν νη επαγγεικαηίεο ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ νηθνγελεηψλ. Απηή ε πξννπηηθή ζίγνπξα κεηαζέηεη ηηο κεζφδνπο  θαη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξέκβαζεο ζε κηα επξχηεξε βάζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα πνιιά ζπζηήκαηα 

θαη πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη νηθνγέλεηεο δνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ.  

 

1.2 Πξνγξάκκαηα- Οηθνγέλεηα 

Καζψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πξψηκεο παξέκβαζεο έρεη αιιάμεη θαη εζηηάδεη 

ζην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ε ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ έρεη 

ηεθκεξησζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Τπεξεζίεο κε θέληξν ηελ νηθνγέλεηα θαη ζπλεξγαζίεο κε επαγγεικαηίεο  

Ζ επαλεμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο απφ ηνλ Bronfenbrenner (1975) ηνλ 

νδήγεζε ζην λα θαηαιήμεη φηη ζηηο πην επηηπρεκέλεο παξεκβάζεηο ζπκκεηείραλ ελεξγά νη 

γνλείο. Ζ ινγηθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ είλαη επξεία θαη επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα 

φπσο (α) ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη κε ην παηδί, (β) ε αλάγθε γηα ζηαζεξή θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ, (γ) ε πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ γνληνχ-παηδηνχ, (δ) ε αμία ψζεζεο ηνπ 

γνληνχ, (ε) αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απ’ηνπο γνλείο, θαη (ζη) ε επηηπρία ησλ 

γνληψλ ζηελ παξαγσγή αιιαγψλ ζην παηδί κέζσ ησλ πξνζπαζεηψλ κάζεζεο. 

ήκεξα ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξψηκε παξέκβαζε αλαγλσξίδεηαη 

κε λένπο ηξφπνπο. Ζ λνκνζεζία ηεο Ακεξηθή θαη ην  IDEA (Individuals with Disabilities Act) 

(1997, 2004) ππνγξακκίδνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν ησλ νηθνγελεηψλ θαη απηή ηελ κεηαβνιή 

ζηελ πξννπηηθή. Οη ππεξεζίεο ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη ζπρλφηεξα σο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

ζην θέληξν ηελ νηθνγέλεηα, πνπ εζηηάδνπλ ζ’απηή ή πνπ νδεγνχληαη απφ απηή (Bailey, 
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Simeonsson, Winton, Huntington, Comfort, Isbell, O’Donnell, & Helm 1986). Ζ ζρέζε 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ παξέρνπλ πξψηκε παξέκβαζε θαη ησλ νηθνγελεηψλ νξίδνληαη 

σο ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο (Lynch, Jackson, Mendoza, & English, 1991). Ο ξφινο ηνπ 

επαγγεικαηία σο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά ζηνλ ξφιν ηνπ 

επαγγεικαηία σο ζηήξημε θαη ζχκβνπιν ησλ νηθνγελεηψλ. Οη νηθνγέλεηεο ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ αλαγθψλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηνπο ίδηνπο ζηε δηαδηθαζία 

IFSP (Individualized Family Service Plan) θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 

 

Πιεξνθόξεζε 

ηαλ νη γνλείο ελφο λένπ βξέθνπο παξαπέκπνληαη γηα πξψηε θνξά ζε έλα πξφγξακκα 

πξψηκεο παξέκβαζεο, ζπρλά θηάλνπλ κε πνιιέο εξσηήζεηο φπσο (α) ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ή ηελ εηδηθή αλάγθε, (β) γηα ηελ πξφγλσζε, (γ) ζρεηηθά κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ηψξα θαη πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζην κέιινλ, (δ) γηα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο παξέκβαζεο, θαη (ε) ζρεηηθά κε ηε βαζηθή θξνληίδα. Ο θαηάινγνο κε ηα 

ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα θαίλεηαη αηέιεησηνο. πρλά ε ζπλάληεζε κε 

πξνζσπηθφ απφ πξφγξακκα παξέκβαζεο παξέρεη ηελ πξψηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηεζνχλ απηά 

ηα ζέκαηα ζε βάζνο. Με ην ρξφλν, κέζα απφ ζπδεηήζεηο, ζπλαληήζεηο γνληψλ θαη 

ζπλεληεχμεηο, νη ζηφρνη θαη νη αλάγθεο ησλ γνληψλ αλαγλσξίδνληαη. 

 

Τπνζηήξημε   

Ζ ζεκαζία γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο έρεη ηεθκεξησζεί θαιά ζηε 

ινγνηερλία (Dunst, 1985). Ο Dunst θαη νη ινηπνί (1988) αλέπηπμαλ έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο 

θαη παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ βαζηζκέλν ζηα επξήκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο. Απηνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

νηθνγέλεηεο κε πνιινχο ηξφπνπο. πλαληήζεηο κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα θαλνχλ 

ρξήζηκεο. Ζ αλάζεζε κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νηθνγέλεηεο έηζη ψζηε νη νηθνγέλεηεο λα 

έρνπλ κηα πξσηαξρηθή επαθή απφ ην πξφγξακκα κπνξεί λα θάλεη ηελ επαθή θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο πην εχθνιε θαη ιηγφηεξν απεηιεηηθή. Δπίζεο, ε αλάπηπμε δηθηχσλ 

κεηαμχ ησλ γνληψλ ή ε αλαθνξά ζε ππάξρνληα δίθηπα ζηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα είλαη πεγή 

ππνζηήξημεο γηα πνιιέο νηθνγέλεηεο. Σέινο, ην λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δίλνπλ αμία ζηελ 

αλεπίζεκε ππνζηήξημε πνπ νη νηθνγέλεηεο απνιακβάλνπλ κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηε 

γεηηνληά ηνπο θαη άιια δίθηπα ηεο θνηλφηεηαο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο λα 

βαζίδνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο. 
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Δθπαίδεπζε/Καηάξηηζε  

Ο ξφινο ηνπ γνληνχ πνπ ζπδεηήζεθε πεξηζζφηεξν ζηελ παιηφηεξε ινγνηερλία ήηαλ απηφο 

ηνπ δαζθάινπ ηνπ παηδηνχ. Παξ’φιν πνπ νη γνλείο δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ επζχλεο δηαπαηδαγψγεζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζέινπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πσο λα θξνληίδνπλ ην παηδί, πσο λα θξαηάλ θαη λα 

ηαίδνπλ ην παηδί, θαη πσο λα παίδνπλ κε ην παηδί. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ 

θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Μηα πνηθηιία 

επηινγψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξνπζηαζηνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο ζηνπο 

γνλείο, κε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο λα είλαη νη νκαδηθέο ζπλαληήζεηο, ε εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε, ή 

ζε αηνκηθέο ζπλεδξηάζεηο. Οη νηθνγέλεηεο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα φηαλ παξέρνληαη 

επηινγέο θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη κε ειαζηηθφηεηα. 

 

Αιιειεπίδξαζε γνληνύ-βξέθνπο  

Ζ θαηαλφεζε ηεο κνλαδηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ πνπ είλαη ζε θίλδπλν ζπρλά ζέηεη 

εηδηθά πξνβιήκαηα ζηνπο γνλείο. Σν κσξφ κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν αληαπνθξηλφκελν φζν 

έλα ηππηθά αλαπηπζζφκελν παηδί, κπνξεί λα κελ θάλεη νπηηθή επαθή ή λα εθζέηεη εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ ηφζν άκεζα, ή κπνξεί λα γίλεη άθακπην φηαλ ην θξαηάλε. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηβαξχλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ γνληνχ θαη παηδηνχ θαη ηνλίδνπλ κηα 

ζεκαληηθή αλάγθε παξέκβαζεο. πσο ππέδεημε ν Fraiberg θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ (Fraiberg, 

1974) έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη λα λα βνεζεζνχλ νη γνλείο ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ βξέθνπο ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εγθαζηδξχζνπλ κηα ακνηβαίσο σθέιηκε ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο. 

Ο Goldberg (1977) ηφληζε φηη νη γνλείο ζπλήζσο παξαθνινπζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

βξέθνπο ηνπο θαη απνθαζίδνπλ πφηε θαη πσο λα επέκβνπλ. Σα αηζζήκαηα ηθαλφηεηαο ησλ 

γνληψλ είλαη αλακθηζβήηεηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αθφινπζε αληαπφθξηζε ησλ βξεθψλ. Δάλ 

νη γνλείο – εηδηθά γνλείο παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή είλαη αλάπεξα- δελ 

ππνζηεξίδνληαη ζ’απηή ηελ δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ 

δπζθνιία κε ηα παηδηά ηνπο. Οη ζπλερηδφκελεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ γνληνχ θαη παηδηνχ 

κπνξεί λα θηλδπλεχζνπλ. 

Ο  Goldberg (1977) ζπδήηεζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά αηνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ βξεθψλ: 

(α) ηελ αλαγλσζηκόηεηα, «ην επίπεδν ζην νπνίν νη ζπκπεξηθνξέο ελφο βξέθνπο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαζαξά θαη λα παξέρνπλ μεθάζαξα κελχκαηα θαη ζεκεία γηα ηνπο ελήιηθεο» 

(ζ. 171), (β) ηελ πξνβιεςηκόηεηα, «ην επίπεδν ζην νπνίν έλαο ελήιηθαο κπνξεί βάζηκα λα 

πεξηκέλεη κηα ζπκπεξηθνξά απφ ζπλαθή γεγνλφηα θαη/ή άκεζα πξνεγνχκελσλ 
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ζπκπεξηθνξψλ» (ζ.172) θαη (γ) απόθξηζε, «ε πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ 

βξέθνπο ζε εξεζίζκαηα» (ζ. 172). 

Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο γνλείο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηα κελχκαηα ησλ βξεθψλ ηνπο θαη λα 

κάζνπλ λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο βξέθνπο ηνπο (π.ρ. λα ην εξεκνχλ) πξνθαιεί 

ελδηαθέξνλ γηα ην βξέθνο θαη αηζζήκαηα γνληθήο ηθαλφηεηαο, πξνθαιψληαο έηζη ακνηβαία 

απνηειεζκαηηθέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 

Αλαγλώξηζε θαη Υξήζε ησλ Κνηλνηηθώλ Πόξσλ 

Σα πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξεί λα είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή θνηλνηηθήο 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε άιια γξαθεία γηα λα απνθηήζεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί 

ηνπο θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκα ζηηο νηθνγέλεηεο κέλνληαο ελήκεξα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη πιεξνθνξψληαο ηηο νηθνγέλεηεο γη’απηέο ηηο πεγέο. Σα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα δηαηεξνχλ έλα επξεηήξην ησλ πξσηαξρηθψλ εμσηεξηθψλ επαθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη νηθνγέλεηεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 

θαζνδήγεζε σο ην πξνο λα έξζνπλ ζε επαθή ή πσο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία. 

Μπνξεί λα επσθειεζνχλ απφ ηε βνήζεηα ελφο «πνιηηηζηηθνχ βνεζνχ», έλα κέινο ηεο 

πνιηηηζηηθήο ηνπο θνηλφηεηαο, εάλ νη ππεξεζίεο ηνπο είλαη άγλσζηεο ή δπζθνιεχνληαη λα 

μεθηλήζνπλ.  

 

Δπαξθήο Πνιηηηζηηθή Τπνζηήξημε 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο νηθνγέλεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, 

λα είλαη πξνζαξκφζηκε ζε δηαθνξεηηθέο νηθνγελεηαθέο δνκέο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία. πγρξφλσο, ηα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θαηάιιειεο γηα ηελ πνηθηιία ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ φπσο ππάξρνπλ ζηηο Ζ.Π.Α. ζήκεξα 

– δηγνλετθέο νηθνγέλεηεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, επξχηεξεο νηθνγέλεηεο, ζεηέο νηθνγέλεηεο 

θαη αλάκεηθηεο νηθνγέλεηεο. Δπηπιένλ, ν ξφινο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα νξίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλά ηνπο πνιηηηζκνχο. Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πξέπεη λα 

δηαβεβαηψζνπλ φηη δελ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε νηθνγελεηαθά πξφηππα θαη αμίεο. Σέινο, 

ην λα ππάξρεη ε πιεξνθφξεζε ζε δηάθνξεο γιψζζεο δηεπθνιχλεη ηελ θαηάιιειε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 
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1.3 H αμηνιόγεζε ζηελ  Πξώηκε Παξέκβαζε  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ είλαη έλαο ηνκέαο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηνλ νπνίν 

παξέρνληαη μεθάζαξεο θαη ζηαζεξέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απφ επαγγεικαηηθνχο 

νξγαληζκνχο. πγθεθξηκέλα, νη νξγαληζκνί National Association for the Education of Young 

Children (NAEYC),  the National Association of Early Childhood Specialists in State 

Departments of Education (NAECS/SDE), Division for Early Childhood (DEC), ην Head 

Start Program Performance Standards  θαη ην National Association for School Psychologists 

ζπλεγνξνχλ γηα ηελ ρξήζε πξαθηηθψλ «απζεληηθήο» αμηνιφγεζεο ζαλ θχξηα πξνζέγγηζε 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ (DEC, 2007∙ NAEYC & National Association of Early 

Childhood Specialists in State Departments of Education, 2003∙Sandall, Hemmeter, Smith, & 

McLean, 2005). Ζ απζεληηθή αμηνιόγεζε (authentic assessment) νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη ξνπηηλψλ απφ γλψξηκνπο ελήιηθεο (Losardo & Notari- Syverson, 

2001∙Neisworth & Bagnato, 2004) θαη κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο λαηνπξαιηζηηθή 

αμηνιφγεζε (naturalistic assessment) (Bufkin & Bryde, 1996), αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην 

παηρλίδη (play-based assessment) (Bufkin & Bryde, 1996), νηθνινγηθή αμηνιφγεζε 

(ecological assessment) (Haney & Cavallaro, 1996), ε αμηνιφγεζε πιαηζίνπ (contextualized 

assessment) (Bell & Barnett, 1999). Πνιινί επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ έρνπλ επηζεκάλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο απζεληηθήο ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα 

ηα κηθξά παηδηά. Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ (α) ηελ παξαηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ (Nedeau, 2003),  (β) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ ζε 

δηάξθεηα ρξφλνπ θαη νιηζηηθά (Losardo & Notari-Syverson, 2001), θαη (γ) ηελ εκπινθή ηεο 

νηθνγέλεηαο (Bagnato, Neisworth, & Munson, 1997). Αληηζηξφθσο, πνιινί επαγγεικαηίεο 

ακθηζβεηνχλ φηη ηα παξαδνζηαθά κνληέια αμηνιφγεζεο, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια αμηνιφγεζεο, κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα κηθξά παηδηά (Bell & Barnett, 1999∙Costello & Zarowin, 2002∙Neisworth & 

Bagnato, 2004), Δπίζεο, δελ εκπιέθνπλ ηελ νηθνγέλεηα επαξθψο (Myers & McBride, 1996), 

θαη είλαη αθαηάιιεια γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο (Bell & Barnett, 1999∙Bufkin & 

Bryde, 1996∙McLean, Wolery, & Bailey, 2004). 

ε παξφκνηεο γξακκέο θηλείηαη θαη ε Οκάδα Δξγαζίαο ZERO TO THREE φζνλ αθνξά ηελ 

αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε (Greenspan & Meisels, 1994). Έρνληαο ζαλ  ζπφλζνξα ην National 

Center for Clinical Infant Programs έρεη θαηαζέζεη (issued) έλα φξακα κε ζπζηάζεηο νη 

νπνίεο θαινχλ γηα επαλεμέηαζε πνιιψλ ηξερφλησλ πξαθηηθψλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ βξεθψλ 

θαη κηθξψλ παηδηψλ. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο ZERO TO THREE πεξηγξάθεη ηελ αλαπηπμηαθή 
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αμηνιφγεζε σο «κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε λα εκβαζχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη κέζσλ  ηνπ παηδηνχ θαη ηα πεξηβάιινληα θξνληίδαο θαη κάζεζεο λα βνεζνχλ ην παηδί λα 

αμηνπνηήζεη ζην έπαθξνλ ην αλαπηπμηαθφ ηνπ δπλακηθφ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη κηα 

ζπλερήο θαη ζπλεξγαηηθή  δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο, Απηή ε 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ δηακφξθσζε εξσηήζεσλ, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ 

αληαιιαγή παξαηεξήζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή εξσηήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

εξσηήζεσλ»  (Greenspan & Meisels, 1994, ζει. 3). Βαζηζκέλε ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ ε 

Οκάδα Δξγαζίαο ZERO TO THREE ζθηαγξάθεζε νθηψ αξρέο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ 

θαηάιιειεο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο: 

 Πεπνίζεζε ζε έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ βξεθψλ 

 Υξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ  

 Μηα αιιεινπρία ε νπνία μεθηλά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

 Γηαπγήο θαηαλφεζε ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο 

 Έκθαζε ζην «επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη ζην πξφηππν νξγάλσζεο εκπεηξηψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ». 

 Αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αλαγθψλ 

 χκπξαμε κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ αμηνινγεηψλ 

 Αλαγλψξηζε φηη ε αμηνιφγεζε είλαη απιά ην πξψην βήκα ζηελ παξέκβαζε 

 

Ζ πξνζθφιιεζε  ζηηο παξαπάλσ αξρέο είλαη ε πξνυπφζεζε  γηα δξαζηηθέο αιιαγέο ζε 

πνιιέο αμηνινγήζεηο βξεθψλ θαη κηθξψλ παηδηψλ. Θα αλαγλσξηδφηαλ ε αιιειεμάξηεζε ησλ 

πνηθίισλ πηπρψλ ηεο αλάπηπμεο θαη ζα ειαρηζηνπνηνχζε ηελ ζηεγαλνπνίεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά εξγαιεία αμηνιφγεζεο. Ζ γισζζηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε θαη νη 

θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νιηζηηθά αληί ζαλ αλεμάξηεηνη ηνκείο 

ηεο αλάπηπμεο ηα νπνία κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ αλεμάξηεηα.  

Ζ πξνηεηλφκελε αιιεινπρία, ε νπνία αξρίδεη κε ηελ αλάπηπμε ζπκκαρίαο κε ηελ νηθνγέλεηα 

αθνχγνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ζρεδηάδνληαο ηελ αμηνιφγεζε καδί ηνπο, έξρεηαη ζε 

δξαζηηθή αληίζεζε κε ηελ πην θνηλή αιιεινπρία ε νπνία εκπεξηέρεη κηα πξνζρεδηαζκέλε 

αμηνιφγεζε ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλεζπρίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Παξφιν πνπ ε ζπνπδαηφηεηα ησλ γνλετθψλ αλαθνξψλ έρεη αλαθεξζεί ζπρλά ζηελ 

επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία (Bagnato, Neisworth & Munson, 1993∙ Duwa, Wells & Lalinde, 
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1993) πνιινί επαγγεικαηίεο δηζηάδνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο δηφηη 

θνβνχληαη φηη νη εθηηκήζεηο ησλ γνληψλ είλαη δηνγθσκέλεο.  

Τπάξρνπλ σζηφζν κειέηεο πνπ έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη νη ιήςεηο απνθάζεσλ γχξσ απφ ηα παηδηά κε αλαπεξία  πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αμηνινγήζεηο απμάλνληαη φηαλ νη γνλείο θαη νη επαγγεικαηίεο εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία (Briggs, 1997  ` Suen, Logan, Neisworth, & Bagnato, 1995 ` Suen, Lu, 

Neisworth, & Bagnato, 1993). Οη γνλείο πξνζζέηνπλ πιεξνθνξίεο απφ θπζηθά πιαίζηα γχξσ 

απφ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ (π.ρ. ξνπηίλεο χπλνπ, παηρλίδη κε 

θίινπο, ζπλδηαιιαγέο κε παππνχδεο, δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη απηνξξχζκηζε κε 

νηθείνπο αλζξψπνπο.  

 

1.3.1 Οη ζθνπνί ηεο αμηνιόγεζεο 

ηα πιαίζηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο ηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά αμηνινγνχληαη γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: (α) πξνζδηνξηζκφο αλίρλεπζεο θαη επηινγήο γηα ππεξεζίεο (screening and 

eligibility determination), (β) πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

(individualized program planning), (γ) παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ παηδηνχ (child 

progress monitoring) θαη απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (program evaluation) (Neisworth & 

Bagnato, 2000∙Greenspan & Meisel, 1994). 

 

Αλίρλεπζε (Screening) 

Ζ αλίρλεπζε αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ γνλείο, δαζθάινπο, 

γηαηξνχο. Ζ αλίρλεπζε είλαη κηα ζρεηηθά γξήγνξε κέζνδνο επηινγήο ησλ παηδηψλ πνπ ζα 

έπξεπε λα πεξάζνπλ απφ κηα πην ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε. Σέηνηεο γξήγνξεο κέζνδνη είλαη 

ρξήζηκεο γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ, πξνζπάζεηαο θαη θφζηνπο αιιά εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο φπσο ιαλζαζκέλεο αξλεηηθέο θαη ιαλζαζκέλεο ζεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη παηδηά 

κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ παξαγλσξηζκέλα. 

 

Δπηιεμηκόηεηα (εligibility) 

ηελ Ακεξηθή, ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημε 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αλαθεξπρηνχλ σο επηιέμηκα πξηλ ηελ παξνρή εηδηθήο 

βνήζεηαο. Ο πξνζδηνξηζκφο επηιεμηκφηεηαο αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ δηαδηθαζία 

αμηνινγεζεο. Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηελ απφθιηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ 

ηππηθή αλάπηπμε. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζθφξ γηα λα παξζνχλ απνθάζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ αλάγθε γηα ππεξεζίεο. ηε θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, ε αμηνιφγεζε γηα επηιεμηκφηεηα 
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θαηαγξάθεη ηελ αλαπεξία θαη φρη ηελ ηθαλφηεηα θαη είλαη κηα ειεηπήο εηθφλα ηνπ παηδηνχ. 

Δπί πιένλ, ε παξαδνζηαθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο.  

 

ρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο θαη παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο.(Program planning and progress 

monitoring) 

Ζ κέηξεζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Σν πξφγξακκα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε εθηεηακέλεο 

πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηα δπλαηά ζεκεία θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Ζ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ηνπ παηδηνχ βαζηζκέλε ζην εμαηνκηθεπκέλν ηνπ πξφγξακκα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη 

γηα λα θαζνδεγεί ηελ δηδαζθαιία αιιά θαη λα εληνπίδεη αιιαγέο.  Καη πάιη νη παξαδνζηαθέο 

κεηξήζεηο δελ εζηηάδνπλ ζην πεξηερφκελνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα απηφλ 

ηνλ ιφγν δελ είλαη επαίζζεηεο ζηα νθέιε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.  

 

Απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο(Program evaluation) 

Ζ πνηφηεηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο 

εάλ ε απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεη απνηειεζκαηηθά. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα απφ δαζθάινπο, γνλείο θαη πξνζσπηθφ είλαη ζεκαληηθή γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλδέζεηο κεηαμχ ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα αλαδπζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

1.3.2 Μνληέια αμηνιόγεζεο 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο νκάδαο έρεη αλαγλσξηζηεί σο απαξαίηεηε γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ 

αξρή αθφκα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πξψηκεο ειηθίαο (Allen, Holm & Scheifelbusch, 

1978∙Olson, Murphy, & Olson, 1998). Έρεη ηεζεί επζέσο φηη νη νκάδεο παίξλνπλ θαιχηεξεο, 

ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλεο απνθάζεηο απ’φηη ηα κεκνλσκέλα άηνκα (Kabler & Genshaft, 

1983∙Pfeiffer, 1981) θαη ε απνηειεζκαηηθή νκάδα έρεη ζαλ απνηέιεζκα βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο (Scholtes, 1995). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε επεθηείλεηαη ε 

έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη κηα  πην πεξηεθηθή, πξνζαξκνζηηθή 

θαη αθξηβήο αμηνιφγεζε ε δηάγλσζε ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε ιεηηνπξγηθνχο 

ζηφρνπο, παξεκβάζεηο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Bagnato, 1984∙Bagnato & 

Neisworth, 1981). 
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Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη ηξείο ηχπνπο απφ κνληέια νκάδσλ ζηελ πξψηκε 

παξέκβαζε: ην πνιπεπηζηεκνληθφ (multidisciplinary), ην δηεπηζηεκνληθφ (interdisciplinary) 

θαη ην δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν ζπκκεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο (transdisciplinary) (McGonigel,  

Woodruff & Roszmann-Millican, 1994). χκθσλα κε ηνλ  McGonigel et al. (1994), απηά ηα 

ηξία κνληέιια δελ απνθιείνπλ ην έλα ην άιιν, αιιά, αλαπαξηζηνχλ ζεκεία ζε κηα δηαδνρή ε 

νπνία θηλείηαη απφ ηε ιηγφηεξε ζε πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ. 

Σα κνληέια πεξηγξάθνληαη σο εμήο; (Orelove & Sobsey, 1996∙ Sacks & Silberman, 

2005): 

 Πνιπεπηζηεκνληθό κνληέιν (Multidisciplinary model): Κάζε επαγγεικαηίαο 

εηδηθήο αγσγήο αμηνινγεί θαη νξγαλψλεη πξφγξακκα εθπαηδεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν. Βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

ηαηξηθή-θιηληθή πξνζέγγηζε. Μεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία 

παξ’ φιν πνπ κπνξεί απφ θνηλνχ λα ζέζνπλ αξρηθά ηνπο ζηφρνπο. Δπίζεο νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο θάζε εηδηθφηεηαο. 

 Γηεπηζηεκνληθό κνληέιν ζρεδηαζκνύ (Interdisciplinary model): Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαζθαιίδεη πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζε επίπεδν αμηνιφγεζεο, ζηνρνζεζίαο θαη ζρεδηαζκνχ. Παξ’ φια απηά 

ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γίλεηαη εμαηνκηθεπκέλα απφ ηηο 

εηδηθφηεηεο ρσξίο λα ππάξρεη θακηά ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

 Γηεπηζηεκνληθό κνληέιν ζπκκεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο (Transdisciplinary 

model): Πξφθεηηαη γηα ην απνηειεζκαηηθφηεξν κνληέιν θαζψο ην παηδί βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

ηεο παξέκβαζεο απφ ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ σο θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εζηηάδεη ζηελ έκκεζε παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ νπνία έλα 

ή δχν άηνκα ηεο νκάδαο ππνζηεξίδνπλ ην παηδί ελψ νη ππφινηπνη έρνπλ ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ". 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπηζηεκνληθό κνληέινπ ζπκκεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο 

(Transdisciplinary model) 

Ζ δηνίθεζε, νη εηδηθνί θαη νη γνλείο πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα 

ζεηξά απφ θνηλέο ζηάζεηο θαη αμίεο φζνλ αθνξά ην ηη ζεκαίλεη κηα θαιή αμηνιφγεζε. Ζ 

θηινζνθία ηεο νκάδαο ζα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη 
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ηνλ ηξφπν ελέξγεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. Αθνχ απνζαθεληζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο, ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ζα θαζνξίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηεο 

νκάδαο. Ζ νκάδα κπνξεί λα επηιέμεη ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο arena (arena 

assessment), θαηά ηελ νπνία ελεξγνί ζεαηέο παξαηεξνχλ θαζψο ν γνλέαο ή ν εηδηθφο 

θαζνδεγεί ην παηδί κέζα απφ πξνθαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη παξαηεξεηέο θξαηνχλ 

ζεκεηψζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εηδηθφηεηά 

ηνπο.  Πεξηζηαζηαθά, ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα ζπλδηαιέγνληαη απεπζείαο κε ην παηδί  ε 

λα δεηήζνπλ απφ ην παηδί λα πξνζπαζήζεη κηα  ζπγθεθξηκέλε  δνθηκαζία. Οη γνλείο 

ελζαξξχλνληαη λα ζρνιηάδνπλ θαη λα επηθπξψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο (Cook, Klein & Tessier, 2004). 

 

1.3.3 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο ζηελ Πξώηκε Παξέκβαζε  

Ζ πνηφηεηα κηαο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη κεξηθψο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ πξηλ  

ρνξεγεζεί  ζην παηδί. Πξηλ επηιερζεί έλα εξγαιείν γηα ρξήζε ζε κηα δεδνκέλε νκάδα 

παηδηψλ, νη ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε θαη ηη ειπίδνπλ λα κάζνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα. Ζ επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ θαζνδεγείηαη απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Οη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο εμαπιψλνληαη ζε έλα ζπλερέο πνπ εθηείλεηαη απφ επίζεκεο  ζε αλεπίζεκεο 

κεζφδνπο. Ζ ζεκειηψδεο δηαθνξά κεηαμχ ηεο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο αμηνιφγεζεο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο πνπ αζθείηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ε ε επεκβαηηθφηεηα ζηε δσή ηνπ 

(Hills, 1992).  Μηα πεξηεθηηθή αμηνιφγεζε επηβάιιεη ζπλήζσο πνιιέο κεζφδνπο γηα λα 

κπνξέζεη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πνιιέο δηαζηάζεηο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

παηδηψλ. Καη νη επίζεκεο θαη νη αλεπίζεκεο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο έρνπλ δπλαηά ζεκεία 

θαη αδπλακίεο, γη’ απηφ κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη ε ηζνξξνπεί θαη ηηο δχν έρεη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξέρεη κηα πιήξε απνηίκεζε ησλ παηδηψλ δηα κέζνπ ησλ 

γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη βηνινγηθψλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη αλαγθψλ.  

Έλαο ζρεδηαζκφο κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο είλαη επίζεο πξνηηκφηεξν, ηδηαίηεξα κε 

ηηο ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο (standardized approach) θαζψο ε επίδνζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζε δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ζα έρεη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ δηάζεζή ηνπο θαη 

ην πεξηβάιινλ αιιά θαη θαζψο αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη ζπνξαδηθά. 

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη νη αθφινπζεο: (Cook, Klein & Tessier, 2004). 

 Αλίρλεπζε (screening). 
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Μηα ζχληνκε, ζρεηηθά νηθνλνκηθή, ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζθνπεχεη ζηελ 

γνξγή εμέηαζε κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ εθείλα πνπ 

πξέπεη λα παξαπεκθζνχλ γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. 

 Σέζη αλαθεξόκελα  ζε λόξκα (norm-referenced tests)  

Σξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ πνπ βξίζθεηαη ην παηδί ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε άιισλ 

παηδηψλ ζηελ ίδηα κέηξεζε. Σν λφεκα ηεο βαζκνινγίαο πξνθχπηεη  

 Σεζη αλαθεξόκελα ζε θξηηήξηα (criterion-referenced tests) 

Σξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ πνπ βξίζθεηαη έλα παηδί ζε ζρέζε κε έλα θξηηήξην ε έλα 

πξφηππν επίδνζεο, παξά ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά. 

 Αμηνιόγεζε ελζσκαησκέλε  ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα (curriculum embedded  

αssessment )  

Αμηνιόγεζε πνπ είλαη ελζσκαησκέλε σο κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε 

αληίζεζε κε ηα ηεζη ε άιιεο αμηνινγήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη πέξαλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο πξαθηηθήο. Ο παηδαγσγφο αμηνινγεί ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ηάμεο θαη φρη κηα μερσξηζηή 

δηαδηθαζία. 

 Αηνκηθόο θάθεινο (portfolio) 

Μηα ζθφπηκε ζπιινγή ησλ έξγσλ ηνπ παηδηνχ θαη άιισλ δεηθηψλ/ελδείμεσλ κάζεζεο 

πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε νπνία δείρλεη ζην παηδί θαη ζε 

άιινπο ηηο πξνζπάζεηεο, ηελ πξφνδν ε ηα επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο αλάπηπμεο ε πεξηερνκέλνπ (McAfee, Leong &Bordova,2004).  

 Αμηνιόγεζε  βαζηζκέλε ζην παηρλίδη (Play-based assessment) 

Αμηνιφγεζε ζηελ νπνία είλαη παξφληεο νη γνλείο θαη δηεμάγεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ 

φπνπ ην παηδί αηζζάλεηαη άλεηα. Μφλν έλαο επαγγεικαηίαο ( ν δηεπθνιπληήο  ηνπ 

παηρληδηνχ) ζπλδηαιέγεηαη κε ην παηδί θαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ παξαιιαγέο 

γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ξπζκφ θαη ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Υξεζηκνπνηνχληαη  

βηληενζθφπεζε γηα αλαζεψξεζε θαη επαιήζεπζε θαζψο θαη θφξκεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο νδεγίεο ψζηε λα  εμαζθαιηζηεί ησλ θαηαγξαθψλ κε 

ζθνπφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Hanson, 1996). 

 

1.3.4  Οηθνζπκπεξηθνξηζηηθή /νηθνινγηθή αμηνιόγεζε 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, νη έξεπλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο, πηνζεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζεγγίζεηο πνπ παξαηεξνχλ ηελ αιιαγή ζηε 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κέζα ζην πιαίζην, κε κία ππνλννχκελε ή ζαθή ππφζεζε φηη έλα 

πνζνζηφ ηεο αιιαγήο ηνπ παηδηνχ νθείιεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ επηδξνχλ ζε απηφ ην πιαίζην (Bronfenbrenner, 1979). Με δεδνκέλν φηη νη 

θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο, ε έξεπλα ησλ νηθνζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζρέζεσλ 

επέθηεηλε ηελ θαηαλφεζή καο γχξσ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κηθξψλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο (Brown, Odom & Li, 1999). 

Ζ νηθνζπκπεξηθνξηζηηθή ε νηθνινγηθή αμηνιφγεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο 

πξψηκεο παξέκβαζεο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

νηθνζπκπεξηθνξηζηηθή/νηθνινγηθή αμηνιφγεζε γηα λα (α) εθηηκήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο, (β) εξεπλήζνπλ ηελ 

κεηαθνξά ησλ ησλ παηδηψλ απφ ην έλα πιαίζην πξψηκεο παξέκβαζεο ζην άιιν (Carta, 

Atwater, Schwartz, & Miller, 1996), (γ) εμεηάζνπλ ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ γισζζηθήο 

παξέκβαζεο ζηα λεπηαγσγεία, (δ) αλαγλσξίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ηελ 

πεξίπησζε/πεξίζηαζε γηα θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο παηδηνχ-παηδηνχ ζε πξνγξάκκαηα 

πξψηκεο παξέκβαζεο γηα παηδηά κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο (Odom, Peterson, McConnell, & 

Ostrosky, 1990) θαη (ε) πεξηγξάςνπλ ηερληθέο ηεο ηάμεο θαη ηεο παηδηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ 

πξψηκε εθπαίδεπζε παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο (Odom, Skellenger, & Ostrosky, 

1999). 

χκθσλα κε ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, πνπ είλαη γλσζηή θαη σο νιηζηηθή, ην παηδί 

απνηειεί κία νιφηεηα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλακηθή ζρέζε θαη φρη απφ ηελ απιή 

ζπλάζξνηζε θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ, αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, θηλήηξσλ θαη εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν θάζε παηδί δηαζέηεη κελ έλαλ πξνζσπηθφ ηξφπν 

εξκελείαο δεδνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ, αιιά ν ηξφπνο απηφο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πνηθίισλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζρέζεσλ, ζην νπνίν αλήθεη ν καζεηήο (Speece, 1993). Οη αιιειεπηδξάζεηο πνπ βηψλεη ην 

παηδί θαη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο καζεζηαθήο ηνπ κεραλήο, είλαη 

πνιπζχλζεηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπίδεηαη αδηαθνξνπνίεηα 

ζην πιαίζην γεληθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ (π.ρ. ρακειφ, κέζν, αλψηεξν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ή θαιή, κέηξηα, θαθή κλήκε). Άξα κία νπνηαδήπνηε εηδηθή αλάγθε δελ είλαη δπλαηφ 

λα απνδίδεηαη αβαζάληζηα κφλν ζε κία έιιεηςε ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζε θάπνην εγγελέο 

πξφβιεκα, αιιά πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ απνηέιεζκα κίαο ηδηαίηεξεο κνξθήο 
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αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο 

απηφ ιεηηνπξγεί (Αγαιηψηεο, 2004). 

Ζ νηθνζπκπεξηθνξηζηηθή ε νηθνινγηθή  αμηνιφγεζε ζπιιέγεη ζηνηρεία ζηo θπζηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη ε ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Ο Bronfenbrenner 

(1977)  αλαθέξεη πσο ην παηδί έρεη ζαλ θσιηά ηελ νηθνγέλεηα ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζην 

κεγαιχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ή δχν αλζξψπνπο ζηελ ίδηα ζπλζήθε. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ νηθνινγία ηνπ παηδηνχ  (π.ρ. ζπίηη, παηδηθφο ζηαζκφο) νη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα 

δψζνπλ πξνζνρή ζηηο ζπλδηαιιαγέο ηνπ παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαζψο θαη 

ηνπο δηεπθνιπληέο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ζε απηά ηα πεξηβάιινληα.  Γη’απηφ ινηπφλ ζηελ 

αμηνιφγεζε πξέπεη λα δηεπξχλνπκε ηελ πξνζέγγηζε θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ παξαηήξεζε 

ηνπ παηδηνχ ζηα θπζηθά ηνπ πεξηβάιινληα κε αλζξψπνπο πνπ  ζπλδηαιέγεηαη θαζεκεξηλά. 

Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο (π.ρ., παξαηήξεζε, ζπλδηαιιαγή ζε 

λαηνπξαιηζηηθέο ζπλζήθεο, άκεζε αμηνιφγεζε απφ επαγγεικαηίεο θαη απφ κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζπδεηήζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ) κπνξνχλ θαη λα 

πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νιηθή εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηεο δηαδηθαζίαο.  Πξάγκαηη, ε κεηαθίλεζε πξνο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιαίζηα πνπ είλαη πην 

θπζηθά γηα ην παηδί κπνξεί λα απμήζεη ηελ νηθνινγηθή εγθπξφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο. Ζ επθαηξία λα δνχκε έλα παηδί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

νκάδα λα αλαπηχμεη κηα πην αθξηβή εηθφλα ηνπ παηδηνχ. 

 

1.3.5 Αμηνιόγεζε κέζω παξαηήξεζεο 

Ζ λαηνπξαιηζηηθή ή άκεζε παξαηήξεζε είλαη κηα κέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηα παηδηά πνπ επηιέγεηαη ζηηο κέξεο καο ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

δηα κέζνπ επίζεκσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ. Ζ λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε 

γίλεηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε  ζπιιέγνληαη δηα κέζνπ πξνζεθηηθήο θαη 

ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο ηνπ παηδηνχ ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Καηαγξαθέο γχξσ απφ 

πνηθίιεο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζε κηα πεξίνδν 

παξαηήξεζεο (Cook,  Klein & Tessier, 2004). 

Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο είλαη φηη νη δεμηφηεηεο ππφ παξαηήξεζε 

δελ δηρνηνκνχληαη ηερλεηά φπσο ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Οη άκεζεο 

παξαηεξήζεηο επηηξέπνπλ ηνλ παξαηεξεηή λα πιεξνθνξεζεί άκεζα γηα ην πψο ην παηδί ηα 
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θαηαθέξλεη λα ιεηηνπξγεί φηαλ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ  

(Meisels & Atkins-Burnett, 2000). 

Ο φξνο αμηνιόγεζε επίδνζεο (performance assessment) αληηπξνζσπεχεη δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο απαηηνχλ πνιιαπιέο παξαηεξήζεηο εληφο ησλ θπζηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ παηδηνχ. 

Οη αμηνινγήζεηο επίδνζεο αλαθέξνληαη ζε «νπνηαδήπνηε κέζνδν ε νπνία επηηξέπεη ηα παηδηά 

λα επηδείμνπλ ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηέο θαη  θιίζεηο ηνπο αιιά θαη άιιεο  πηπρέο ηεο αλάπηπμεο 

θαη έθθξαζεο δηα κέζνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δξάζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο, 

ζπλδηαιιαγήο κε άηνκα ζην πεξηβάιινλ ηνπο, απηνζρεδηαζκνχ, νκηιίαο θαη θίλεζεο 

(Meisels, 1996).  Σέηνηεο δηαδηθαζίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο παξαηεξήζεηο 

πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θξηζεί ε επίδνζε ηνπ παηδηνχ απφ κηα πην νιηζηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζθνπηά. Μαο επηηξέπεη λα θάλνπκε ππνζέζεηο δνκεκέλεο κέζα ζηηο 

παξαηεξήζεηο ψζηε λα κάζνπκε πψο λα παξέκβνπκε πην απνηειεζκαηηθά. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπιήξσζεο κηαο λαηνπξαιηζηηθήο 

παξαηήξεζεο έλαληη ηεο δηεμαγσγήο κηαο παξαδνζηαθήο ηππνπνηεκέλεο αμηνιφγεζεο 

(Linder, 2008). 

Πίλαθαο 1 
χγθξηζε Ναηνπξαιηζηηθψλ Παξαηεξήζεσλ θαη Παξαδνζηαθή αμηνιφγεζεο 

 
Ναηνπξαιηζηηθέο Παξαηεξήζεηο Μεηαβιεηέο Παξαδνζηαθή αμηνιόγεζε 

 Ζ νηθνγέλεηα παίδεη ελεξγό 

ξφιν καδί ηνπο αμηνινγεηέο 
γηα λα εθκαηεχζεη θαη λα 

αλαιχζεη ηελ επίδνζε ηνπ 

παηδηνχ 

 

 

πκκεηνρή  

νηθνγέλεηαο  

 

 

 Ζ  νηθνγέλεηα παξαηεξεί ην 
παηδί λα εθηειεί ρσξηζηέο 

δεμηφηεηεο  

 

 Γηεμάγεηαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ παηδηνχ κε νηθείνπο 

αλζξψπνπο, αληηθείκελα, 

παηρλίδηα θαη ξνπηίλεο 

 

 

Πεξηβάιινλ 

 

 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ ηεζη θαη 

κε νηθείνη ζην παηδί  

άλζξσπνη, εηδηθά αλ δηεμάγεηαη 

ζε θιηληθή ε γξαθείν  

 

 

 Σν παηδί  αιιειεπηδξά κε 

νηθείνπο θξνληηζηέο ελψ νη 

εηδηθνί πξψηκεο παξέκβαζεο 
παξαηεξνχλ 

 

 

 

 

 

 

Αξκνληθή ζρέζε 

(rapport) 

 

 Με νηθείνη ελήιηθεο 

θαηεπζύλνπλ ην παηδί  δηα 

κέζνπ δνκεκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ηα 

παηρλίδηα, νη ξνπηίλεο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

κε ηξνπνπνηήζεηο αλ 

ρξεηάδεηαη 

 Όια ηα παηδηά ζεσξνχληαη 

 

 

 

 

Τιηθά 

 
 

 

 Υξεζηκνπνηνχληαη  

κε νηθεία πιηθά ζπλήζσο απφ 

κηα δηαδνρή αμηνινγεηψλ 

 Γελ αλακέλεηαη απφ φια ηα 

παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ ην 
ηεζη 
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«δνθηκάζαζα» (testable)  

 

 

 

 

 Δλζαξξχλνληαη παξαιιαγέο 

ζε ζπλζήθεο, νδεγίεο, 

γιψζζα, πιηθά, αιιεινπρία 

θαη πεξηερφκελν 
 

 

 

 

Γηαδηθαζίεο 

 

 

 Ζ παξνπζίαζε ηνπ ηεζη γίλεηαη 

κε θαζνξηζκέλν ηξφπν 

βαζηζκέλε ζε ακεηάβιεηε 

αιιεινπρία 

 

 Παξαηεξείηαη ε ηππηθή 

επίδνζε ηνπ παηδνχ 

 Δγθαζηζηά κηα  βαζηθή ηηκή 

(baseline) γηα ζηήξημε θαη 

ππεξεζίεο 

 Γίλεη έκθαζε ζε 

νινθιεξωκέλεο εθζέζεηο ε 

ζηφρνπο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη κάζεζεο ηνπ παηδηνχ 

 
 

 

 

 

 

Απνηειέζκαηα 

 

 Πξνζδηνξίδεη αλαπηπμηαθά 

επίπεδα ε ζθφξ βαζηζκέλα ζε 

επηιεγκέλεο δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη ζπρλά άζρεηα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί 

 ζλήζσο παξάγνληαη 

μερσξηζηέο εθζέζεηο ε ζηφρνη 

γηα θάζε ηνκέα 

 

 Ζ πξφνδνο ηνπ παηδηνχ 

αμηνινγείηαη εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ   
επηζεκαίλνληαο ηα επφκελα 

βήκαηα θαη ηξνπνπνηήζεηο 

 

 

 

Δμέιημε  αμηνιόγεζεο 

(Assessing progress) 

 

 Ζ ρνξήγεζε ηνπ ίδηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεζη ζπρλά 

δείρλεη ακειεηέεο αιιαγέο 

 Σν πιαίζην ηνπ παηδηνχ είλαη 

άζρεην 

 

1.3.6 Σν παηρλίδη ωο κέζν αμηνιόγεζεο 

Οη Lifter & Bloom (1998) έρνπλ δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ην παηρλίδη ν νπνίνο είλαη ν 

αθφινπζνο: «ην παηρλίδη είλαη ε έθθξαζε εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ-νη αλαπαξαζηάζεηο ζηε 

ζπλείδεζε πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ απηά πνπ γλσξίδνπλ  ηα παηδηά γχξσ απφ ηξέρνληα 

γεγνλφηα. Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ απζφξκεηεο θαη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

αληηθείκελα πνπ εκπιέθνπλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ. Σν παηρλίδη κπνξεί ε φρη λα 

πεξηιακβάλεη θξνληηζηέο ε ζπλνκειίθνπο, κπνξεί ε φρη λα πεξηιακβάλεη δξακαηνπνίεζε» 

(ζει. 164).  Απηφο ν νξηζκφο ζεσξεί ην παηρλίδη ζαλ κηα εθδήισζε ηνπ ηη γλσξίδνπλ ηα 

παηδηά αιιά θαη ζαλ κηα εθδήισζε ηνπ ηη ζθέθηνληαη. Γηα κέζνπ ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά 

νηθνδνκνχλ ελεξγά θαηλνχξγηεο γλψζεηο γχξσ απφ αληηθείκελα, αλζξψπνπο θαη γεγνλφηα 

ελζσκαηψλνληαο θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο κε ηη μέξνπλ ήδε. Αλ ην παηρλίδη είλαη κηα  έθθξαζε 

ηνπ ηη γλσξίδνπλ ηα παηδηά, ηφηε ε αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο. Σν παηρλίδη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σε έλαο μερσξηζηφο ηνκέαο εμαηηίαο ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε άιινπο ηνκείο 

αλάπηπμεο φπσο ν θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφο, ν γλσζηηθφο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαδείμεη απηέο ηηο ζρέζεηο ζε παηδηά κε ε ρσξίο 

αλαπεξία (Myck-Wayne, 2010).  
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Πίλαθαο 2 

ρέζε παηρληδηνχ κε άιινπο ηνκείο αλάπηπμεο 

 
Δίδνο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Κνηλωληθέο/ 

πλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο 

Λεθηηθή αλάπηπμε Γλωζηηθέο δεμηόηεηεο 

Γξακαηηθφ, 

θαληαζηηθφ παηρλίδη 

Παηρλίδη κίκεζεο 

πξνηχπνπ  

 

πλεξγαζία,  ζπκκεηνρή  ζηελ 

νκάδα, ελζπλαίζζεζε, 

απνδνρή θαλφλσλ,  αχμεζε 

ζπγθέληξσζεο/πξνζνρήο  

 

Αχμεζε ηεο  γισζζηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηνπ 

ιεμηινγίνπ &  ηεο 

γισζζηθήο θαηαλφεζεο  

 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, 

πεξηέξγεηα, 

δεκηνπξγηθφηεηα  

 

Παηρλίδη κε θχβνπο, 

παηρλίδη ρεηξηζκνχ 

αληηθεηκέλσλ,   

εμεξεπλεηηθφ παηρλίδη  

πλεξγαζία, αχμεζε 

ζπγθέληξσζεο/πξνζνρήο, 

κάζεζε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. 

σζηή ρξήζε ηεο  

γιψζζαο & ιεμηινγίνπ, 

θαηεγνξηνπνίεζε  
 

θέςε αλψηεξνπ 

επηπέδνπ /ην παηδί 

θαηαλνεί ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ  

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε δηάθνξεο αλαπεξίεο θαη 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο ζην παηρλίδη 

θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Δξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ζε 

παηδηά κε ζχλδξνκν Down θαηέδεημαλ πσο έρνπλ ιηγφηεξεο ζπκπεξηθνξέο εμεξεχλεζεο απφ 

ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ηε ηάζε λα επεμεξγάδνληαη ηα ίδηα ζέκαηα παηρληδηνχ θαη’ 

επαλάιεςε. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο νη θαζπζηεξήζεηο ζην παηρλίδη απνθαιχπηνληαη κε 

παξφκνην ηξφπν πνπ απνθαιχπηνληαη θαη άιιεο θαζπζηεξήζεηο πνπ βηψλνπλ απηά ηα παηδηά 

(Lifter, Foster-Sandra, Arzamarski, Briesch & McClure, 2011). Έρνληαο ζαλ δεδνκέλν ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε 

κέζσ παηρληδηνχ ζηελ πξψηκε παξέκβαζε θαη ζηελ εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο αλαδχεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ δηα κέζνπ ηνκέσλ αλάπηπμεο θαη έηζη νη ηνκείο απηνί  κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ (Linder, 2008). Δπηπξφζζεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ην πιαίζην 

ηνπ παηρληδηνχ, ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα πξναπαηηεί 

φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο επηθεληξψλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

πεξηβαιιφλησλ φπνπ ηα παηδία δνπλ, καζαίλνπλ, παίδνπλ θαη εξγάδνληαη, παξά ηε ζρεηηθή 

ζέζε ησλ παηδηψλ ζε κηα ηππνπνηεκέλε νκάδα. Απηή ε νηθνινγηθή πξννπηηθή αλαγλσξίδεη 

φηη ε ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλπθαζκέλεο θαη 

επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο, θαη φηη ν ηνκέαο  (π.ρ., επηθνηλσληαθφο, θηλεηηθφο, γλσζηηθφο), ε 

εηδηθφηεηα (π.ρ., ε παζνινγία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γιψζζαο, ε εξγνζεξαπεία), θαη νη εηδηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο (π.ρ., ην  πηάζηκν ηεο ηαλάιηαο,  νη πξνζσπηθέο αλησλπκίεο, νη 

ρσξηθέο ζρέζεηο) δελ ζπκβαδίδνπλ φηαλ αμηνινγνχληαη έμσ απφ ηα πιαίζηά ηνπο (Neisworth 

& Bagnato, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Γηεπηζηεκνληθή  Αμηνιόγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο 

Βαζηζκέλε ζην Παηρλίδη 

(Transdisciplinary Play Based Assessment 2 - TBPA) 

 

2.1 Θεωξεηηθό ππόβαζξν 

Έλα είδνο αμηνιφγεζεο πνπ ζεσξείηαη πην «απζεληηθή» απφ ηα ηππνπνηεκέλα ηεζη είλαη ε 

αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη.  Ζ αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη αληηκεησπίδεη 

θάπνηεο απφ ηηο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ ηεζη γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο (Cook,  Klein & Tessier, 2004). 

χκθσλα κε ηελ Linder (2008), ε Γηεπηζηεκνληθή  Αμηνιόγεζε πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο 

Βαζηζκέλε ζην Παηρλίδη 2 (Transdisciplinary Play Based Assessment 2 - TPBA) είλαη κηα 

θπζηθή, ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηεπηζηεκνληθή 

αλάιπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ, ζηπι κάζεζεο, κνηίβα επηθνηλσλίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  Δίηε ην παηδί κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζε ηππνπνηεκέλα ηεζη είηε φρη, απηή ε 

αμηνιφγεζε αλαδχεη αθξηβή αλαπηπμηαθά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε κηα πιεζψξα 

πεξηνρψλ δηα κέζνπ νκαδηθήο πξνζέγγηζεο. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ φρη κφλν λα 

δηαηππσζνχλ ζε ζηφρνπο γηα ην παηδί αιιά θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

γηα ηηο νκάδεο πνπ δνπιεχνπλ κε ην παηδί. Ζ πξνζέγγηζε κε επίθεληξν ην παηδί (child 

centered approach) νδεγεί ζε παξέκβαζε επηθεληξσκέλε ζην παηδί. Ζ νηθνγέλεηα είλαη 

αλακεκεηγκέλε απφ ηελ πξψηε θηφιαο θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Σν κνληέιν TPBA είλαη 

αλαπηπμηαθφ, δηεπηζηεκνληθφ  ζπκκεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο, νιηζηηθφ θαη δπλακηθφ. Ζ επειημία 

ζηε δφκεζή ηνπ επηηξέπεη ην πεξηερφκελν, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ αιιεινπρία ησλ 

γεγνλφησλ λα αιιάμνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ πνπ αμηνινγείηαη. Σν 

κνληέιν εμεηάδεη ηηο αλαπηπμηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, βαζχηεξεο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο, καζεζηαθφ ζηπι θαη κνηίβα αιιειεπίδξαζεο αλεμάξηεηα  ηεο πξαγκαηηθήο 

δηάγλσζεο. Δθηειείηαη απφ κηα νκάδα απνηεινχκελε απφ ηνπο γνλείο, εξγνζεξαπεπηή, 

θπζηνζεξαπεπηή θαη ινγνζεξαπεπηή θαζψο θαη έλα ζπλνκήιηθν ηνπ παηδηνχ φπνηε είλαη 

εθαξκφζηκν. Αλ θαη δελ είλαη έλα ηππνπνηεκέλν εξγαιείν κε ξνπκπξίθεο βαζκνιφγεζεο θαη 

πνζνζηηαία ζθνξ ην παηδί ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε ε νπνία είλαη απνδεθηή απφ 

δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηίεο (θπζηνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θαη ινγνζεξαπεπηέο) γηα ην 

ηη απαξηίδεη ηελ ηππηθή αλάπηπμε κέζα ζην ειηθηαθφ βειελεθέο.   
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Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε φια ηα παηδηά πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαπηπμηαθά 

κεηαμχ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο θαη ησλ έμη ρξφλσλ. Ζ ζπλεδξία παηρληδηνχ βηληενζθνπείηαη γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ TPBA είλαη δπλακηθή θαη νινθιεξσκέλε.  Πεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην θνηλσληθφ, αλαπηπμηαθφ θαη ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, 

ε νκάδα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη πεξηνρέο ξίζθνπ θαη αλζεθηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.   

 

2.2 Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ  TPBA πεξηιακβάλνληαη  απφ ηελ αξρή ηα αθφινπζα: 

1. ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

2. ζρεδηαζκφο ησλ ξφισλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

3. πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλεδξία παηρληδηνχ 

4. δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ 

5. αλάιπζε θαη αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ 

Σν TPBA έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεμαρζεί ζην ζπίηη ή ζε πεξηβάιινληα παηρληδηνχ φπσο 

δσκάηην παηρληδηνχ, παηδηθή ραξά ή παηδηθφο ζηαζκφο. Σα κηθξά παηδηά αγαπνχλ πνιχ ην 

παηρλίδη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ην παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα θαη 

ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, πεηξακαηίδεηαη, απνθηά γλψζεηο, σξηκάδεη θαη καζαίλεη λα 

αιιειεπηδξά κε ηνπο γχξσ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, απνηειεί ην βαζηθφ κέζν εμάζθεζεο ησλ 

αμηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ξφισλ ηεο θνηλσλίαο, ελψ ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζηελ 

γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, δηαθέξεη απφ άιιεο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ, γηαηί 

ζε απηήλ ζπκκεηέρεη θάπνηνο γηα ηελ επραξίζηεζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε ίδηα ε 

δξαζηεξηφηεηα (Παπαεπαγγέινπ, 2011). Καηά ηε ρνξήγεζε ηνπ TPBA παξαηεξνχληαη φινη 

νη ηνκείο αλάπηπμεο γη’ απηφ ην πεξηβάιινλ παηρληδηνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επθαηξίεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ην εμεξεπλεηηθφ θαη ρεηξηζηηθφ παηρλίδη, ηηο ζπκπεξηθνξέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ παίδνπλ νη γνλείο. Δηδηθά, ζηηο πξψηκεο 

ειηθίεο, ην παηρλίδη ηνπ γνλέα κε ην παηδί βνεζά ζηελ ελίζρπζε ή ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

δεζκνχ (McMahon, 1992 φπσο αλαθέξεηαη ζην Παπαεπαγγέινπ, 2011). Δπηπιένλ, 

δεδνκέλνπ ην φηη ην παηρλίδη δίλεη θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζην παηδί, ν γνλέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επράξηζηε δηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία ηνπ παηδηνχ ηνπ ψζηε λα ηνπ 

πξνζθέξεη εξεζίζκαηα θαη λα ην βνεζήζεη ηφζν ζηελ αθνπζηηθή, νπηηθή, θηλεηηθή φζν θαη 

ζηε γλσζηηθή ηνπ εμέιημε. ην TPBA νη παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηελ 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ζην ζπίηη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

Σν ζπίηη ηνπ παηδηνχ, εηδηθά γηα βξέθε ε γηα παηδηά κε εχζξαπζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ είλαη ην 

πην θαηάιιειν πεξηβάιινλ.  

Σν παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο απεηθνλίδεη ηελ δηαδηθαζία: 

 
ρήκα 1  

Γηαδηθαζία Γηεπηζηεκνληθήο  Αμηνιφγεζεο πκκεηνρηθήο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλε ζην Παηρλίδη  

 

 
 

 

 

2.3 Γνκή ηεο αμηνιόγεζεο 

Ζ δνκή ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ  δηαθέξεη γηα θάζε παηδί θαη νηθνγέλεηα αιιά θάζε 

αμηνιφγεζε πεξηέρεη θάπνηεο πηπρέο πνπ εηζάγνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο πεξηέρνπλ: 

1. Ηζνξξνπία αλάκεζα ζε παξαηεξήζεηο ηεο αλεμάξηεηεο θαη απζφξκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, παηρλίδη κε ηνλ δηεπθνιπληή αθνινπζψληαο ηελ εγεζία 

ηνπ παηδηνχ, δνκεκέλε δηεπθφιπλζε θαηά ηελ νπνία ν δηεπθνιπληήο παηρληδηνχ 
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πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ην παηρλίδη ηνπ παηδηνχ ε λα πξνθαιέζεη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δελ είραλ θαηαδεηρζεί πξνεγνπκέλσο. 

2. Παηρλίδη κε ηνλ γνλέα (ε ηνλ θξνληηζηή) ηνπ παηδηνχ ζε κε δνκεκέλεο θαη δνκεκέλεο 

ζπλδηαιιαγέο. 

3. Απνρσξηζκφο θαη μαλαζκίμηκν κε ηνπο γνλείο (ε ηνπο θξνληηζηέο) 

4. πλδηαιιαγέο κε αδέιθηα ε κε νκφηηκνπο (peers) 

5. Με δνκεκέλν θαη δνκεκέλν θηλεηηθφ παηρλίδη 

6. πκπεξίιεςε θπζηθψλ (natural) γεγνλφησλ (π.ρ. θνιαηζηφ, ηνπαιέηα) 

7. Δπηλνεκέλα ζπκβάληα ε πεξηζηάζεηο γηα λα πξνθαιέζνπλ δεμηφηεηεο ε ζπκπεξηθνξέο  

ππφ ακθηζβήηεζε (π.ρ. νξγή). 

(Linder, 2008) 

ια ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη πάληα ζηελ αμηνιφγεζε είηε ιφγσ επηινγήο ηεο 

νηθνγέλεηαο (π.ρ. ε επηζπκία ηνπ γνλέα λα παξαηεξήζεη παξά λα παίμεη κε ην παηδί)   είηε 

ιφγσ απνπζίαο αδειθηνχ είηε ιφγσ αδπλακίαο λα πξνζειθπζηεί ην παηδί ζε θνιαηζηφ ε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο θνξέο, ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ  επηπξφζζεηα ζηνηρεία 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ TPBA.  Μπνξεί επίζεο λα είλαη απαξαίηεην λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ παξαηεξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο ε ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα.  

 

 2.4  Πξνζαξκνγέο 

Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε επίδνζε ηνπ παηδηνχ πηζαλφλ ε νκάδα λα ρξεηάδεηαη λα 

θάλεη ηξνπνπνηήζεηο  ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αμηνιφγεζεο. Οη πξνζαξκνγέο πηζαλφλ λα 

πεξηέρνπλ ηελ 1) αιιαγή ηνπ δηεπθνιπληή, 2) πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο, 3) 

πξνζαξκνγή ησλ παηρληδηψλ θαη πιηθψλ, 4) ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ.  

 

Αιιαγή  δηεπθνιπληή 

Μεξηθέο θνξέο ην παηδί έρεη δπζθνιία λα αλαπηχμεη ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν δηεπθνιπληή 

γηα ιφγνπο πξνζσπηθφηεηαο, θχινπ γηα άιινπο ιφγνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αληί λα 

αζθεζεί πίεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο είλαη πξνηηκφηεξν λα πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγή 

δηεπθνιπληή θαη πηζαλφλ δηεπθφιπλζε ησλ γνλέσλ κέρξη ην παηδί λα αηζζαλζεί άλεηα κε ηνλ 

πξψην δηεπθνιπληή. 
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Πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο 

Αλ ην παηδί δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε ην πεξηβάιινλ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ παξάγνληεο φπσο 

ππεξβνιηθά πνιιά παηρλίδηα ε άηνκα, πνιχ θψο ε ζφξπβνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

νκάδα πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ρξεηάδνληαη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ κε ηελ ζπκβνιή ηεο 

νηθνγέλεηαο ε νπνία ζα θαζνξίδεη ην πφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ είλαη ηππηθή ε φρη. Οη 

αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ ηε ιήμε ηεο αμηνιφγεζεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

απνκάθξπλζε παηρληδηψλ ε αηφκσλ ε αιιαγή ηξφπνπ ζπλδηαιιαγήο ηνπ δηεπθνιπληή.  

 

Πξνζαξκνγή  παηρληδηώλ θαη πιηθώλ 

Αλ ην παηδί έρεη πην ζνβαξή αλαπεξία πηζαλφλ λα ρξεηαζηνχλ πνιιά είδε πξνζαξκνγψλ. Ζ 

νκάδα ρξεηάδεηαη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα ππάξρνπλ παηρλίδηα πνπ λα κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, π.ρ. παηρλίδηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη εχθνια κε 

δηαθφπηε, ρξήζε ππνινγηζηή γηα παηρλίδηα θαη γηα λα δηαδξά ην παηδί πξνθαιψληαο θάπνηα 

δξάζε, λχμεηο κε εηθφλεο ψζηε λα βνεζεζεί ην παηδί λα αξρίζεη, λα αθνινπζήζεη θαη λα 

ζπδεηήζεη δξαζηεξηφηεξεο παηρληδηνχ (Bevill, Gast, Maguire & Vail, 2001). 

Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη ηνπνζέηεζεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα δηεπθνιχλνπλ πνιιά παηδηά 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα παίμνπλ ζε πην ζηαζεξέο ζέζεηο, είηε ζην πάησκα, ζε κηα θαξέθια, ζε 

φξζηα ζέζε ε ζε θίλεζε. Αθνχ ε νκάδα παξαηεξήζεη ηηο ηππηθέο ζέζεηο πνπ παίξλεη ην παηδί 

φηαλ παίδεη θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ην παηδί θηλείηαη ζα κπνξέζεη λα θάλεη πξνζαξκνγέο ψζηε 

λα εληζρπζεί ε ιεηηνπξγία θαη κάζεζε ηνπ παηδηνχ. Νάξζεθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζψκαηνο, ππνζηεξηθηηθά θαζίζκαηα θαη δηαθνξεηηθά χςε ζε επηθάλεηεο κπνξεί λα θαλνχλ 

ρξήζηκα γηα ην παηδί.  

Πξνζαξκνζκέλα πιηθά, φπσο ηξνπνπνηεκέλα πνηήξηα, θνπηάιηα, ςαιίδηα θαη θεξνκπνγηέο 

είλαη επίζεο ζεκαληηθά. Βαξάθηα κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ έλα βηβιίν αλνηρηφ, ηαηλία λα 

ζηαζεξνπνηήζεη έλα ραξηί, καξθαδφξνη κε ιαβή λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε. Γηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ηξαπέδηα θαη παηρλίδηα κε θσο θαη ήρν.   

 

Υξήζε πεξηζζόηεξσλ ζηξαηεγηθώλ ζεξαπεπηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ.  

Πνιιά παηδηά κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν δνκή ε ππνζηήξημε ζηε δηεπθφιπλζε γηα 

λα απνθηήζνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν ζπκπεξηθνξάο. Κάπνηα παηδηά κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζε κηθξφηεξν κέξνο ε αληίζεηα λα ρξεηάδνληαη θίλεζε ε άιια είδε 

αηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ (π.ρ. πίεζε ζην ζψκα) γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα 

εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη.  Πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο γηα ην ηη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 
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γηα ην παηδί αιιά θαη πεηξακαηηζκφο κε δηαθνξεηηθά είδε θαη πνζφηεηα ππνζηήξημεο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ψζηε ην παηδί λα παξνπζηάζεη πην απνηειεζκαηηθή επίδνζε. 

 

2.5  Σνκείο αλάπηπμεο 

Οη ηνκείο αλάπηπμεο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 

1. Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

 Λεηηνπξγίεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ θίλεζε  

 (ζηάζε θαη κπτθφο ηφλνο)  

 Γξαζηεξηφηεηα αδξήο θηλεηηθφηεηαο 

 (επίπεδν ηθαλφηεηαο, επραξίζηεζε, ζέζεηο ζψκαηνο, αλεμαξηεζία, 

ξεπζηφηεηα, ζπληνληζκφο ακθηπιεπξηθφηεηαο) 

 Υξήζε ηνπ βξαρίνλα θαη ηνπ ρεξηνχ 

( απνηειεζκαηηθφηεηα, επραξίζηεζε, ηέλησκα, ζπξψμηκν, θηχπεκα, πηάζηκν, 

ειεπζέξσζε, ρεηξηζκφο κε ηα ρέξηα, ρξήζε εξγαιείσλ). 

 Κηλεηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπληνληζκφο 

(ρξήζε παηρληδηψλ, αιιεινπρία, ρσξνηαμηθέο θαη ρσξνρξνληθέο ηθαλφηεηεο, 

ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε θαη ησλ δχν κεξψλ ηνπ ζψκαηνο, νξγάλσζε, δχλακε, 

ζπγρξνληζκφο θαη θίλεζε, επθνιία θίλεζεο) 

 Γηακφξθσζε ηεο αίζζεζεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζπλαίζζεκα, ην επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξνζνρή  

(δηακφξθσζε αληηδξάζεσλ ζε αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, επηδίσμε 

αηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ, απνθπγή,  ζπγρξνληζκφο αληηδξάζεσλ, επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνζνρή)  

 Φπρνθηλεηηθή  ζπλεηζθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξνζσπηθή θξνληίδα 

(θαγεηφ, ληχζηκν, απφιαπζε, δεμηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, δεμηφηεηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη άιια θαζήθνληα απηνεμππεξέηεζεο) 

 

2. πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

 πλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 

(κέζα θαη δηαθχκαλζε έθθξαζεο, εξεζίζκαηα γηα επηπρία, ζιίςε, ζπκφο) 

 πλαηζζεκαηηθφ ζηπι/Πξνζαξκνζηηθφηεηα  
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(πξνζέγγηζε ζε θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο, απνδνρή ηεο αιιαγήο, 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε) 

 Ρχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ εγξήγνξζεο 

(ξχζκηζε θπζηνινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ππξνδνηήζεηο 

γηα ζπλαηζζήκαηα, ζπγρξνληζκφο, λα εξεκεί κφλν ηνπ,  αλαζηνιή 

παξνξκεηηθψλ πξάμεσλ, δηάζεζε) 

 Ρχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(ζπκκφξθσζε, αλαζηνιή ιάζνο ζπκπεξηθνξψλ, θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, 

αζπλήζηζηεο ηδηνκνξθίεο) 

 Αίζζεζε ηνπ εαπηνχ 

(απηνλνκία, επηζπκία γηα αλεμαξηεζία, δεμηνηερλία, θίλεηξν, θαηαλφεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εαπηνχ) 

 πλαηζζεκαηηθά ζέκαηα ζην παηρλίδη 

(ινγηθή, επειημία, επίγλσζε ησλ άιισλ, ξφινη, ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα, 

ηαίξηαζκα δξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ) 

 Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

(απνθσδηθνπνίεζε ησλ λχμεσλ, ελζπλαίζζεζε,  πξνζθφιιεζε,  

νκφηηκνη/αδέιθηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, επίπεδν θνηλσληθνχ παηρληδηνχ, 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ρηνχκνξ)  

 

3. Αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο 

 Καηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

(θαηαιαβαίλεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηε γιψζζα) 

 Παξαγσγή γιψζζαο 

(ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζε θάζε δηαδηθαζία) 

 Πξαγκαηνινγηθά 

(ρξεζηκνπνηεί ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή  επηθνηλσλία εθ πξνζέζεσο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα) 

 Άξζξσζε θαη θσλνινγία 

(παξάγεη ηνπο ήρνπο (άξζξσζε) θαη αληηπξνζσπεχεη ην ζχζηεκα ησλ ήρσλ 

ζηε γιψζζα ηνπ) 

 Φσλή θαη επθξάδεηα 

(πνηφηεηα, ηφλνο, έληαζε, επθξάδεηα) 
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 ηνκαηηθφο Μεραληζκφο 

(δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνθνξηθψλ αξζξψζεσλ (oral articulators)   

 

4. Γλσζηηθή αλάπηπμε 

 Πξνζνρή 

(επηινγή θέληξνπ πξνζνρήο, αλαζηνιή εξεζηζκάησλ, κεηαηφπηζε πξνζνρήο) 

 Μλήκε 

(αλαγλψξηζε, παξαγσγή, επαλάιεςε,  απιή θαη ζχλζεηε αλαδφκεζε, 

βξαρχρξνλε θαη καθξφρξνλε κλήκε, ρξφλνο επεμεξγαζίαο)  

 

 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

(δξάζε θαη αληίδξαζε, εληνπηζκφο, ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, παξαθνινχζεζε, 

πξνζαξκνγή, αλάιπζε, ρξφλνο επεμεξγαζίαο, γελίθεπζε)  

 Κνηλσληθή γλψζε 

(βαζηθέο ηθαλφηεηεο, ζπκπεξαζκαηηθή ζθέςε (inference of thinking), 

ζπλαίζζεκα γηα ηνπο άιινπο, θαηαλφεζε θνηλσληθψλ αηηηψλ) 

 Πνιππινθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ 

(αλαπηπμηαθφ επίπεδν, πνηθηιία δξάζεσλ, αιιεινπρίεο, ελδηαθέξνληα, 

πεξηέξγεηα, αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ) 

 Αληηιεπηηθή γλψζε   

(θαηαλφεζε νκνηνηήησλ, δηαθνξψλ, θαηεγνξηψλ, επίπεδν θαηάηαμεο, 

κέηξεζε)     

 Αιθαβεηηζκφο    

(αθξφαζε, ρξήζε βηβιίσλ, θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο γξαθήο θαη ηεο 

νξζνγξαθίαο)                                                             

 

2.6 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ζ αμηνπηζηία (intrerater reliability) κεηξήζεθε ζπγθξίλνληαο ηελ εθηίκεζε θάζε ζηνηρείνπ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο κε  κε ηελ εθηίκεζε άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο TPBA  θαη ησλ 

γνληψλ ζην ίδην ζηνηρείν. Βξέζεθαλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο ζηε ρξήζε ηνπ TPBA 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηππνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο (Myers, McBride, & Peterson 1996)  
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Ζ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (content validity) κειεηήζεθε θαη βξέζεθε πσο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ TPBA ππνζηεξίρηεθαλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο φπσο ςπρνιφγνπο, παηδαγσγνχο, ινγνζεξαπεπηέο θαη θπζηνζεξαπεπηέο νη νπνίνη 

δήισζαλ πσο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε αμηνιφγεζε δηφηη ην πεξηερφκελν έρεη ζπλάθεηα, 

ζαθήλεηα θαη πεξηεθηηθφηεηα (Myers, McBride, & Peterson 1996)  

Ζ εγθπξφηεηα θξηηεξίσλ (criterion related validity) ηνπ TPBA έρεη κεηξεζεί ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ παηρληδηνχ κε ηα παξαδνζηαθά ηππνπνηεκέλα θαη 

αλαθεξφκελα ζε λφξκα ηεζη γηα παηδηά κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο. Σν TPBA βξέζεθε λα είλαη 

ηφζν αθξηβέο φζν ηα παξαδνζηαθά ηεζη ζην λα εληνπίδεη θαη λα θαζνξίδεη αλ έλα παηδί ήηαλ 

επηιέμηκν γηα ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο (Kelly-Vance, Needelman, Troia, & Ryalls, 1999).   

 

2.7 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Παξφιν πνπ ε αμηνιφγεζε ζηελ πξψηκε παξέκβαζε είλαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο πνπ λα πξνηξέπνπλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ. Ζ παξνχζα έξεπλα 

απνηειεί κηα πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο TPBA ζε κηα κειέηε 

πεξίπησζεο παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Θα δηεξεπλεζνχλ ηα παξαθάησ ζεκεία: 

1. Ζ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ TPBA ζε κηα 

κειέηε πεξίπησζεο παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

2. Ζ θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ησλ εκπιεθφκελσλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο TPBA 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δνθηκαζηεί ην πξφγξακκα, πξνζαξκνζκέλν 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα,  ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε.. Σα 

επξήκαηα, ελδερνκέλσο, λα δψζνπλ κηα ψζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ηεο Πξψηκεο Παξέκβαζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεζνδνινγία 

 

3.1 Μέζνδνο ηεο έξεπλαο 

Σν είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία είλαη έλα είδνο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε κειέηε πεξίπησζεο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο 

είλαη ε κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, φπσο έλα πξφγξακκα, έλα γεγνλφο, έλα 

άηνκν, κία δηαδηθαζία, έλαο νξγαληζκφο ε κηα θνηλσληθή νκάδα. αλ κεζνδνινγία, ε κειέηε 

πεξίπησζεο επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη «ηηο ζχλζεηεο αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο πνπ ππάξρνπλ» (Yin, 2003). Ζ κειέηε πεξίπησζεο επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη 

ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο γχξσ απφ κηα πεξίπησζε ε νπνία ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη 

έλαο καζεηήο, έλα ζρνιείν, έλα πξφγξακκα, θ.ιπ. θαη νξηνζεηείηαη ζην ρξφλν θαη ηφπν θαζψο 

θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεξεπλάηαη. Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη έλα είδνο 

πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία εζηηάδεη ζην λα εξκελεχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Γηα 

απηφ, ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία κειεηά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο πεξηπινθέο κηαο 

πεξίπησζεο ζε αληίζεζε ηεο πξνζπάζεηαο γελίθεπζεο ζε κηα κεγάιε νκάδα. (Creswell, 

1998).  Σα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οιηζηηθή πξννπηηθή. Λακβάλνληαη ππφςε ια ηα κέξε ηεο νκάδαο, ηνπ θαηλνκέλνπ ε 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ κειεηάηαη. 

 Ναηνπξαιηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Απηφ πνπ κειεηάηαη ιακβάλεη ρψξα ζηε «θπζηθή» 

ηνπ θαηάζηαζε θαη ν εξεπλεηήο κειεηά ην θαηλφκελν φπσο εμειίζζεηαη κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία.  

 Δπαηζζεζία ζην πιαίζην. Λακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξννπηηθή ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ κειεηάηαη εμαξηάηαη απφ ηελ πξννπηηθή θαη ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Goodwin & Goodwin, 1996, 109).  

ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δηφηη ε 

εξεπλήηξηα ζπκκεηείρε ζε άκεζεο  παξαηεξήζεηο θαζψο θαη  ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη  ξνπηίλεο ηνπο παηδηνχ. Οη ζπδεηήζεηο κε ηελ νκάδα εηδηθήο αγσγήο, ηνπο γνλείο θαη ην 

παηδί θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν 
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πιαίζην πνπ δηεμάρζεθε ε έξεπλα. Οη πνιιαπιέο πξννπηηθέο ησλ εκπιεθφκελσλ (γνλείο, 

εηδηθνί) θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ήηαλ ζεκαληηθέο ζηελ αλαδήηεζε εμεγήζεσλ γηα 

ην πψο ιεηηνπξγεί ην παηδί.  Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζέζε κνπ  σο  εξεπλήηξηα  ήηαλ ηδηαίηεξε δηφηη γλψξηδα απφ πξηλ ην 

παηδί, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαζψο εξγαδφκνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. 

χκθσλα κε ηνπο  Cohen,  Manion & Morrison, 2000, ε κειέηε πεξίπησζεο παξνπζηάδεη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Μεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ πιενλεθηεκάησλ είλαη ηα εμήο: 

 Σα απνηειέζκαηα γίλνληαη πην εχθνια θαηαλνεηά απφ έλα επξχ θνηλφ, ιφγσ 

ρξήζεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο. 

 Σα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα θαηαλνεηά 

 Απνηππψλνπλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Δίλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξαγκαηηθφεηα 

 Μπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ απφ έλα θαη κφλν εξεπλεηή 

      Κάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο είλαη νη εμήο: 

 Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ είλαη γεληθεχζηκα 

 Γελ είλαη εχθνιν λα ππνβιεζνχλ ζε επαλέιεγρν 

 Δίλαη επηξξεπείο ζε πξνβιήκαηα ε πξνθαηαιήςεηο ησλ εξεπλεηψλ. 

(Υαξαιακπίδνπ, 2010). 

 

3.2   Σνπνζεζία θαη  ζπκκεηέρνληεο 

 Σνπνζεζία 

Ζ έξεπλα εκπιέθεη έλα θέληξν απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο ζην λνκφ εξξψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θέληξν επηιέρζεθε δηφηη ην παηδί θαη νη γνλείο πήγαηλαλ γηα ζεξαπείεο πεξίπνπ 

έλα ρξφλν.  Σν  πεξηβάιινλ  ήηαλ νηθείν γηα ηελ νηθνγέλεηα θαζψο ην παηδί εκπιεθφηαλ κε 

ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο  θαη ηα πιηθά δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα φηαλ εξρφηαλ γηα ζεξαπείεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ νη αθφινπζνη: 

 Σν παηδί 

Σν παηδί ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ε Υαξά (ςεπδψλπκν γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ). Ζ Υαξά ήηαλ 3 ρξνλψλ θαη πήγαηλε ζην θέληξν 

απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο γηα θπζηνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, εξγνζεξαπείεο θαη 
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εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γελ παξαθνινπζνχζε άιιν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην.  

 Οη πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ ηεο Υαξάο ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπδήηεζεο κε ηνπο γνλείο 

ηεο θαη απφ ην Δξσηεκαηνιφγην Ηζηνξηθνχ Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηεο αμηνιφγεζεο 

(CFHQ, TPBA2 Child and Family History Questionnaire). Ζ Υαξά γελλήζεθε ζηηο 

14/6/2008 ζηελ ψξα ηνπ (δηάξθεηα εγθπκνζχλεο 39 εβδνκάδεο ) κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Ζ 

κεηέξα, , θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, αζζέλεζε κε ππξεηφ. Πξαγκαηνπνίεζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαη δελ ππήξρε θάηη αλεζπρεηηθφ πξηλ ηε γέλλα.  Απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πνπ έθεξαλ ην παηδί ζην δσκάηην ηεο θιηληθήο νη γνλείο παξαηήξεζαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ Down ζην παηδί ηνπο.  Ζ δηάγλσζε ηεο Υαξάο κε ζχλδξνκν 

Down  πξαγκαηνπνηήζεθε απφ αλαπηπμηνιφγν ζε Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη απφ δχν γελεηηζηέο ζηελ Αζήλα ζε ειηθία 3.5 κελψλ. Ζ Υαξά 

παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ αλαπηπμηνιφγν δχν θνξέο ην ρξφλν. Οη εηδηθνί πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε δηάγλσζε ηεο Υαξάο ελεκέξσζαλ ηελ νηθνγέλεηα πσο πξφθεηηαη γηα κηα θαιή πεξίπησζε 

ζπλδξφκνπ Down κε κηα κηθξή ππνηνλία θαη ε αλάπηπμή ηεο είλαη πνιχ θαιή. 

 Η νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνύ 

Σελ άκεζε νηθνγέλεηα ηεο Υαξάο απνηεινχλ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηεο νη νπνίνη έρνπλ 

Παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη εξγάδνληαη ζην Γεκφζην θαζψο θαη ε αδειθή ηεο, πέληε 

ρξνλψλ, ηππηθήο αλάπηπμεο.  Σελ εκέξα ηεο αμηνιφγεζεο Ζ Υαξά πξνζήιζε ζην θέληξν 

ζπλνδεπφκελε απ’ φιε ηελ νηθνγέλεηα.  

 Η νκάδα αμηνιόγεζεο 

ηε νκάδα αμηνιφγεζεο ζπκκεηείραλ ε νηθνγέλεηα, ε εξγνζεξαπεχηξηα, ν ινγνζεξαπεπηήο, ν 

θπζηνζεξαπεπηήο θαη ε εηδηθή παηδαγσγφο ηεο Υαξάο. Οη εηδηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν. Οη  ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνπο εηδηθνχο είλαη πνιχ 

θαιέο θαη ππάξρεη αλνηρηή επηθνηλσλία φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ 

νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Υαξάο αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ζ εξγνζεξαπεχηξηα αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

παηρληδηνχ ηεο αμηνιφγεζεο, ν θπζηνζεξαπεπηήο βηληενζθφπεζε ηελ ζπλεδξία, ε εηδηθή 

παηδαγσγφο θαη νη γνλείο ήηαλ παξαηεξεηέο θαη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βηληενζθφπεζεο. 
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3.3       Ο ξόινο ηνπ εξεπλεηή 

Ο ξφινο κνπ ζαλ εξεπλήηξηα ήηαλ απηφο ηνπ  ζπκκεηέρνληα-παξαηεξεηή (participant-

observer). ηελ αξρή ηεο αμηνιφγεζεο, πξνζπάζεζα λα δηαηεξήζσ ην ξφιν κνπ σο 

παξαηεξεηήο. Καηά ηελ εμέιημε ηεο αμηνιφγεζεο ν ξφινο κνπ άιιαμε θαη έγηλε πην 

ζπκκεηνρηθφο.  Ζ ζρέζε κνπ κε ηελ Υαξά ήηαλ καθξνρξφληα. Χο ε εηδηθή παηδαγσγφο ηνπ 

παηδηνχ ηε γλσξίδσ γηα πεξίπνπ έμη κήλεο θαη ζπλεξγάδνκαη καδί ηεο κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα.  Ζ ζπκκεηνρή κνπ αλαδεηήζεθε απφ ηελ Υαξά ε νπνία κε πιεζίαδε θαη 

ζπλδηαιεγφηαλ καδί κνπ  είηε γηα λα κνπ δείμεη ηη θάλεη, είηε γηα λα κε πξνζθαιέζεη ζην 

παηρλίδη ηεο.  

 

3.4 Γηαδηθαζία  ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ήηαλ πνιπεπίπεδε θαη πεξηιεπηηθή πνιιψλ κεζφδσλ. πκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ην θνηλσληθφ, αλαπηπμηαθφ θαη ηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη  παξαηεξήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη, επηινγή παηρληδηψλ, πιηθψλ θαη ηνπνζεζίαο θαζψο 

θαη ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηεο αμηνιφγεζεο, βηληενζθφπεζε ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ, 

παξαηεξήζεηο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ, ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο, ζπλεξγαηηθή ζπκπιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ε ζπγγξαθή ηεο 

θνηλήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ήηαλ νη θπξηφηεξεο πεγέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

 

3.4.1 Πξηλ ηελ ζπλεδξία παηρληδηνύ  

Πξηλ απφ ηε ζπλεδξία παηρληδηνχ ε νκάδα αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνίεζε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ πνπ αμηνινγήζεθε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ  

Δξσηεκαηνινγίνπ Ηζηνξηθνχ ηνπ Παηδηνχ θαη ηεο Οηθνγέλεηαο (CFHQ, TPBA2 Child and 

Family History Questionnaire)  θαη ην εξγαιείν  Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηε 

Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Παηδηνχ (FACF, TPBA2 Family Assessment of Child Functioning) 

έγηλαλ πξηλ ηελ αμηνιφγεζε. Οη γνλείο επέζηξεςαλ ην εξγαιεία ζην θέληξν θαη ζπδήηεζαλ 

ηηο πεξηερφκελεο  πιεξνθνξίεο  κε ηελ εξεπλήηξηα ε νπνία ηηο ζπλφςηζε θαη ηηο παξνπζίαζε 

ζηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ζε κηα ζπλάληεζε ζρεδηαζκνχ πξηλ ηελ αμηνιφγεζε. ηε 

ζπλάληεζε ζρεδηαζκνχ πξηλ ηελ αμηνιφγεζε αληηκεησπίζηεθαλ επίζεο ζέκαηα φπσο νη 

ξφινη, ε ηνπνζεζία, ε δνκή, ηα πιηθά, ε αιιεινπρία θαη νη πξνζαξκνγέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
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3.4.2 Η ζπλεδξία παηρληδηνύ 

Ζ αμηνιφγεζε δηήξθεζε 45 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ν δηεπθνιπληήο πνπ 

ήηαλ ε εξγνζεξαπεχηξηα ηεο Υαξάο θαη ε νηθνγέλεηά ηεο (παηέξαο, κεηέξα θαη αδειθή) 

απαζρφιεζαλ ηελ Υαξά ζε ζπλδηαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο 

παηρλίδηα ηεο αξεζθείαο ηεο. Κνχθιεο, ξνχρα θαη πιηθά γηα ην ληχζηκν/μεληχζηκν θαη κπάλην 

ηεο θνχθιαο, γαληφθνπθιεο θαη δαθηπιφθνπθιεο γηα θνπθινζέαηξν, παηρλίδηα γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, θνπδηληθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ζίηηζεο θαη αγαπεκέλα 

ηεο βηβιία. Ο δηεπθνιπληήο παηρληδηνχ θαη νη δηεπθνιπληέο ηεο νηθνγέλεηαο πξνζπάζεζαλ λα 

απνζπάζνπλ αλάινγεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ηη κπνξεί λα θάλεη ε Υαξά θαη 

θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ην θαηαθέξλεη. Σα κέιε ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο 

(ινγνζεξαπεπηήο, εηδηθή παηδαγσγφο) παξαηεξνχζαλ  ην παηρλίδη ηεο Υαξάο κε αλαπηπμηαθά 

θαηάιιεια γηα ην επίπεδφ ηεο παηρλίδηα.  Ζ αδειθή ηεο Υαξάο έπαημε καδί ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θνχθιεο ζε δξακαηηθφ παηρλίδη θαη ν παηέξαο ηεο ζπκκεηείρε ζηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα βηβιία. Ζ Υαξά κε πιεζίαζε θαη κε πξνζθάιεζε λα ζπκκεηέρσ ζην 

θνπθινζέαηξν, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλακε καδί ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εβδνκαδηαίσλ ζπλεδξηψλ καο.   

 πιινγή δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο 

Σα κέιε ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο παξαηήξεζαλ ηνλ αλαπηπμηαθφ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο. Παξαηεξήζεθαλ φινη νη ηνκείο αλάπηπμεο θξαηψληαο ζεκεηψζεηο πάλσ ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation Guidelines) θαη θαηφπηλ  

ζεκεηψλνληαο ηνπο ειηαθνχο πίλαθεο (Age Tables). Ο δηεπθνιπληήο ηεο ζπλεδξίαο 

παηρληδηνχ θξάηεζε ζεκεηψζεηο ακέζσο κεηά ηελ αμηνιφγεζε δηφηη ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη 

απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο.  

 Υξήζε ζεκεηώζεσλ παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation Notes) 

Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπκπιήξσζαλ ην έληππν παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation Notes) κε 

ηνλ αλάινγν ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο  ηνκέα αλάπηπμε ηεθκεξηψλνληαο κε παξαδείγκαηα 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ. Σα παξαδείγκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έθζεζε 

ζαλ απφδεημε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπλέηαμαλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηεο Υαξάο.  

 Υξήζε θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation Guidelines) 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξαηήξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο 

αλαζθφπεζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξαηήξεζεο γηα ηνλ ηνκέα πνπ παξαηήξεζε θαη 
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ζεκείσζε ηα δπλαηά  ζεκεία ηεο Υαξάο, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθάιεζαλ αλεζπρία θαη ηηο 

πηζαλέο παξεκβάζεηο πνπ ζα βνεζνχζαλ ην παηδί. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Απνηειέζκαηα 

 

4.1 Μεηά ηελ ζπλεδξία παηρληδηνύ 

ηαλ νινθιεξψζεθε ε ζπλεδξία παηρληδηνχ ε νκάδα αμηνιφγεζεο ζπλαληήζεθε θαη αλέιπζε 

ηα δεδνκέλα, ελζσκάησζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ζπδήηεζε ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κε 

ηελ νηθνγέλεηα, πξνγξακκάηηζε ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη αλέπηπμε έλα γξαπηφ έγγξαθν 

ησλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ.  

 

4.2 Αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ 

Ζ παξαηήξεζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ νκάδα θαη ηελ 

νηθνγέλεηα κία εβδνκάδα αξγφηεξα. Ζ ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηα έληππα CFHQ, FACF, ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο απφ θάζε ηνκέα 

αλάπηπμεο θαη ηνπο  ειηθηαθνχο πίλαθεο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. 

 Δξσηεκαηνιόγην Δξσηεκαηνινγίνπ Ιζηνξηθνύ ηνπ Παηδηνύ θαη ηεο Οηθνγέλεηαο 

(CFHQ, TPBA2 Child and Family History Questionnaire)    

Σν ηαηξηθφ, θνηλσληθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ ζπλνςίζηεθε θαη θνηλνπνηήζεθε 

ζηελ  νκάδα αμηνιφγεζεο  πξηλ ηελ αμηνιφγεζε. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε, ε νκάδα 

επαλεμέηαζε ην ηζηνξηθφ θαη ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο θαη πξνζηαζίαο θαη ζπδήηεζε 

ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

Γελ βξέζεθε θάπνην παξφκνην πξφηππν. 

  (FACF, TPBA2 Family Assessment of Child Functioning) 

Ο δηεπθνιπληήο ηεο νηθνγέλεηαο (πνπ είκαη εγψ, σο εξεπλήηξηα) επαλεμέηαζε ηα εξγαιεία  

FACF (ην έληππν βαζκνιφγεζεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο θαη ην εξσηεκαηνιφγην «ηα πάληα 

ζρεηηθά κε κέλα» -βιέπε παξάξηεκα) κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ απνθιίζεσλ κεηαμχ 

ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ γνληψλ θαη ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο. Ζ επαλεμέηαζε απηή είρε ζαλ 

ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ε 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ε θαηαζηάζεηο. Δλζσκαηψζεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο απφ ην FACF θαη ηελ ζπλεδξία παηρληδηνχ κε ζθνπφ λα έρεη ε νκάδα 

παξαδείγκαηα «πξαγκαηηθήο δσήο» γηα ηελ απνζαθήληζε εμεγήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ 

νηθνγέλεηα. - 
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 Αλάιπζε ησλ  θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation 

Guidelines) 

Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο ζπλφςηζαλ ηα δεδνκέλα παξαηεξήζεψλ ηνπο αλαθέξνληαο ηα δπλαηά 

ζεκεία ηεο Υαξάο, ηηο αλεζπρίεο πνπ είραλ θαη ηνπο πεξηνρέο  εηνηκφηεηάο ηεο γηα θάζε 

ηνκέα αλάπηπμεο, Σν βίληεν ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ζεκείν 

αλαθνξάο ησλ δεμηνηήησλ θαη  ηεο πνηφηεηαο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ.  

 Αλάιπζε ειηθηαθώλ πηλάθσλ (TPBA2 Age Tables) 

Έγηλαλ θσηνηππίεο ησλ ειηαθψλ πηλάθσλ γηα φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ καξθαδφξνη ζε δχν 

ρξψκαηα γηα- λα ζεκεησζνχλ επάλσ ηνπο ηα εμήο: κε  έλα ρξψκα ηηο πςειφηεξεο δεμηφηεηεο 

πνπ εθπιήξσζε ε Υαξά θαη κε άιιν ρξψκα ηηο ειιείπνληεο δεμηφηεηεο ε θελά ηεο. Οη 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έθζεζε θαζψο απηή ηεθκεξηψλεη ηηο πςειφηεξεο 

παξαηεξνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έκθαζε ζηελ 

παξέκβαζε. Ο ζθνπφο ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έκθαζε 

έγηλε γηα λα  εμαζθαιηζηεί φηη λα δνζνχλ επθαηξίεο λα αλαπηπρζνχλ. 

 Πεξηιεπηηθά έληππα  παξαηήξεζεο (TPBA2 Observation Summary Forms) 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πεξηιεπηηθά έληππα παξαηήξεζεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπλνιηθά 

κνηίβα ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Υαξάο. Κάζε ηνκέαο έρεη ην δηθφ ηνπ 

πεξηιεπηηθφ έληππν παξαηήξεζεο ην νπνίν πεξηέρεη θάζε ππνθαηεγνξία. Οη πεξηιήςεηο 

κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ πνζνηηθέο (ειηθηαθφ επίπεδν) αιιά θαη πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Μαδί κε ηα έληππα παξαηήξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Δπίηεπμεο ηφρσλ (Goal 

Attainment Scale) ε νπνία πεξηιακβάλεη πνηνηηθή βαζκνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε ππνθαηεγνξία ηνπ ηνκέα, ζε κηα θιίκαθα απφ 1-9.  Οη 

ξνπκπξίθεο απηέο (rubrics) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ πνηνηηθέο 

αλεζπρίεο θαη λα βνεζήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα λα δεη ηα επφκελα βήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Δίλαη επίζεο ρξήζηκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

παξέκβαζεο. Έλα ηειηθφ αλαπηπμηαθφ ζπλνιηθφ έληππν ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ νκάδα 

αμηνιφγεζεο κεηά απφ ηελ αλάιπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

4.3 πδήηεζε κε ηελ νηθνγέλεηα 

Ζ νηθνγέλεηα μαλαζπλαληήζεθε κε ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο γηα λα εμεηάζνπλ φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Σα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο ήηαλ ηα αθφινπζα: 
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 πδήηεζε γχξσ απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ TPBA θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε απηά πνπ βίσζε. 

 Αλαζθφπεζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ηελ αμηνιφγεζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηε 

Υαξά. 

 Αλαζθφπεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 πδήηεζε γχξσ απφ πηπρέο ηνπ ηζηνξηθνχ, αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ 

ηεο Υαξάο ζρεηηθέο κε ηα επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Υαξάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

μεθηλψληαο κε ηηο εξσηήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο νκάδαο κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ γνληψλ πάλσ ζην  Δξγαιείν  

Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηε Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Παηδηνχ (FACF) 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ TPBA.  

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηη ζεκαίλνπλ νη παξαηεξήζεηο γηα ην παηδί θαη πξνζδηνξηζκφο 

απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα ην πνηέο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ηνπο γηα παξέκβαζε. 

α) Πνηνη εθπαηδεπηηθνί ε αλαπηπμηαθνί ηνκείο είλαη νη πην ζεκαληηθνί γηα ηελ 

νηθνγέλεηα; 

β) Μέζα ζ’ απηνχο ηνπ ηνκείο, πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο είλαη νη πην 

ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα; 

 πδήηεζε απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο γηα ην πψο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ νη 

ζηφρνη θαη γηα ην πψο νη ηνκεί αλάπηπμεο δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ νη αλάγθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

α) ζην ζπίηη 

β) ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

γ) ζε άιιεο δνκέο 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πσο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ζπλδηαιιαγέο ηεο Υαξάο. 

α) ζην ζπίηη 

β) ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ 

γ) ζε άιιεο δνκέο 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πψο κπνξνχλ λα κάζνπλ  

απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο νη ίδηνη θαη απηνί πνπ ζπλδηαιέγνληαη κε ην παηδί 
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α) δηα κέζνπ δηαβνχιεπζεο (consultation) ζην ζπίηη 

β) δηα κέζνπ παξαηήξεζεο ησλ ζπλδηαιιαγψλ κε ηελ νκάδα ζηηο ζεξαπείεο ε ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ 

γ) δηα κέζνπ ππνζηήξημεο κε βίληεν, γξαπηέο  ζπζηάζεηο ε ηειεθσληθέο ζπδεηήζεηο. 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Υαξάο. Σα κέζα απηά κπνξεί λα 

είλαη: 

α) Κνηλσληθή  θαη ςπρηθήο πγείαο ππεξεζίεο 

β) Τπεξεζίεο θπζηθήο πγείαο (π.ρ. λνζνθνκείν, ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο) 

γ) Δμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ θαη πιηθά (π.ρ. λάξζεθεο, πεξπαηνχξεο, βνεζήκαηα 

επηθνηλσλίαο, αθνήο θαη/ε φξαζεο, ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία) 

δ) Γηαζέζηκε θαη πξνζβάζηκε κεηαθνξά 

ε) Οηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ 

δ) Δθπαίδεπζε ε ππνζηήξημε γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηα 

ζρέδηα 

ε) Δξγαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε αλαηξνθή, 

αζθάιεηα, πγεία, εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

 πδήηεζε γχξσ απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέζα πνπ πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη ε 

νηθνγέλεηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

 Πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε θαη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη; 

α) Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

β) Ο δηεπθνιπληήο ππεξεζηψλ 

γ) Ζ νκάδα αμηνιφγεζεο 

δ) Σν ζρνιείν 

 Ση είδνπο παξαθνινχζεζε ζα αθνινπζήζεη θαη πφηε, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 

ζρέδην εθαξκφδεηαη θαη νη αλάγθεο θαιχπηνληαη; 

Έλα κέινο ηεο νκάδαο θξάηεζε ζεκεηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ψζηε λα 

ππάξρεη ζεκειίσζε θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζθαηξηθήο θαη ζπλνιηθήο έθζεζεο. 

Ζ ζπδήηεζε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο επηθεληξψζεθε ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ ζε κνξθή δηαιφγνπ θαη φρη ζαλ παξνπζίαζε ησλ εηδηθψλ ζε 

φηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπο: 
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1) Σα δπλαηά ζεκεία ηνπ παηδηνχ φπσο ηα αληηιακβάλνληαη ε νηθνγέλεηα θαη ε νκάδα 

αμηνιφγεζεο. 

2) Αλαζθφπεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

3) Μηα πεξίιεςε ησλ θχξησλ επηζεκάλζεσλ πνπ έζεζε ε νηθνγέλεηα ζηα πξνθαηαξθηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα γχξσ απφ αλαπηπμηαθά θαη ηαηξηθά ζέκαηα θαζψο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. 

4) Γηάινγνο γχξσ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ ηνπ παηδηνχ ` ηη ππνδεηθλχνπλ απηέο νη παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη έηνηκν λα θάλεη ην παηδί απφ ηελ άπνςε ησλ επφκελσλ αλαπηπμηαθψλ 

βεκάησλ. 

 Υξήζε ηεο βηληενζθόπεζεο 

Ζ ζπλεδξία παηρληδηνχ είρε βηληενζθνπεζεί απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο, ηνλ 

θπζηνζεξαπεπηή. Ζ θαηαγξαθή απηή ήηαλ ρξήζηκε γηα αξθεηνχο ζθνπνχο. Υξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο ζηελ ζπλάληεζή ηνπο κεηά απφ κηα εβδνκάδα, κνηξάζηεθε κε 

ηελ νηθνγέλεηα γηα λα δηεπθξηληζηνχλ νη αλεζπρίεο ε νη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ πξφνδν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, ην 

βίληεν αληηγξάθηεθε θαη ζπλφδεπζε ηελ γξαπηή ζθαηξηθή έθζεζε πνπ δφζεθε ζηελ 

νηθνγέλεηα. Ζ βηληενζθφπεζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ ην παηδί κεηαβαίλεη ζε έλα 

θαηλνχξγην πξφγξακκα. Σν βίληεν θαη ε έθζεζε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληνκεπζεί ν 

ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνπο θαηλνχξγηνπο πάξνρνπο ππεξεζηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην παηδί 

θαη λα ζρεδηάζνπλ ην θαηάιιειν πξφγξακκα. 

 πδήηεζε ζπζηάζεσλ 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νκάδαο  φζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ δνθηκάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ε κπνξνχλ 

λα δνθηκαζηνχλ ζην ζπίηη επηθεληξψζεθε γχξσ απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

1. Πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ επηδεηθλχεη ην παηδί απζφξκεηα, ρσξίο ππνζηήξημε; 

2. Πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε παξνρή ππνζηήξημεο; 

3. Ση ζηξαηεγηθέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ζπκπεξηθνξέο θαη επίδνζε αλψηεξνπ επηπέδνπ; 

4. Ση ηθαλφηεηεο ε δπζθνιίεο έρνπλ αλαδπζεί; 

5. Ση κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηηο ηθαλφηεηεο ε δπζθνιίεο; 

6. Πνηεο είλαη νη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα παξέκβαζε; 
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7. Πνηεο ζηξαηεγηθέο πξνηείλνληαη γηα θάζε πξνηεξαηφηεηα; ην ζπίηη; ηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ; πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

Ζ ζπδήηεζε παξάγεη κηα πνηθηιία απφ ζπκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1. Καηαθφξπθε επέθηαζε ησλ δεμηνηήησλ (νηθνδφκεζε δεμηνηήησλ επφκελνπ επηπέδνπ 

πάλσ ζηα ππάξρνληα) 

2. Οξηδφληηα επέθηαζε ησλ δεμηνηήησλ (αχμεζε ηεο ρξήζεο θαη ησλ παξαιιαγψλ ησλ 

ππαξρφλησλ δεμηνηήησλ) 

3. Σξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιαγή ησλ ξνπηηλψλ, πξνζαξκνγή ησλ παηρληδηψλ 

θα ησλ πιηθψλ ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζπλδηαιιαγήο κε ην παηδί.  

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζπζηάζεηο λα θαλνληζηνχλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα 

πεξηνξηζηνχλ ζε απηέο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα απφ ηελ έθζεζε πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ νκάδα 

θαη δφζεθε ζηελ νηθνγέλεηα κεηά απφ ηε ζπδήηεζε: 

 

 ‘Έθζεζε αμηνιόγεζεο ηεο Υαξάο 

 

 Σνκείο πνπ αμηνινγήζεθαλ: 

Ζ παξνχζα αμηνιφγεζε εμεηάδεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα πνηθηιία ηνκψλ 

αλάπηπμεο. Οη δεμηφηεηεο παηρληδηνχ ηνπ παηδηνχ είλαη κηα θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Ζ 

παξνχζα αμηνιφγεζε εμεξεπλά ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: γλσζηηθή, ςπρνθηλεηηθή, ιεθηηθή 

αλάπηπμε θαη επηθνηλσλία θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. πλνιηθά, ε 

αλάπηπμε ηεο Υαξάο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ησλ 1.5 ρξφλσλ (ε βηνινγηθή ηεο ειηθία είλαη 

ηξηψλ ρξφλσλ). Δίλαη αλεζπρεηηθή ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

πξνζνρή ηεο. Γηα λα κπνξέζεη ε Υαξά λα αλαπηχμεη ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη πςειφηεξα 

επίπεδα δεμηνηήησλ παηρληδη ρξεηάδεηαη θαη λα ελδηαθέξεηαη πην πνιχ γηα ην ηη θάλνπλ νη 

άιινη.  

 

 Ιζηνξηθό 

Ζ κεηέξα ηεο Υαξάο δήισζε πσο δελ ππήξραλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Ζ Υαξά γελλήζεθε ζε θιηληθή ζηελ ψξα ηεο  (39 

εβδνκάδεο) κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ έθεξαλ ην κσξφ ζην δσκάηην 
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ηεο θιηληθήο νη γνλείο παξαηήξεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ Down ζην παηδί 

ηνπο. Ζ Υαξά γελλήζεθε κε θχζεκα ζηελ θαξδηά πνπ ζηελ πνξεία έθιεηζε ηα είλαη επηξξεπήο 

ζε νπξνινηκψμεηο. Ζ δηάγλσζε ηεο Υαξάο  έγηλε απφ θαξδηνιφγνπο φηαλ γελλήζεθε θαη ζηελ 

ζηε ζπλέρεηα απφ αλαπηπμηνιφγν θαη γελεηηζηέο. Ζ παξνχζα θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνχ 

είλαη θαιή κε εμαίξεζε ηα θαξδηαθά πξνβιήκαηα, ηελ αλαηκία θαη πξνβιήκαηα κε ηελ 

νχξεζε. 

 

 πζηάζεηο γηα ππεξεζίεο 

1. Να ελζσκαησζνχλ ηα γελεηηθά, ηαηξηθά θαη αλαπηπμηαθά επξήκαηα κε ζπρλέο 

εμεηάζεηο (ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν) απφ  αλαπηπμηνιφγν θαη γελεηηζηή. 

2. Να ζπλερίζεη ην πξνγξάκκαηα ζεξαπεηψλ (θπζηνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία, 

εξγνζεξαπεία) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο, επηθνηλσληαθήο θαη θηλεηηθήο 

αλάπηπμεο.  

 

 Λεηηνπξγηθέο ζπζηάζεηο 

1. ηαλ ε Υαξά παίδεη θηλεηηθά παηρλίδηα, λα ζηακαηάκε θαη λα πεξηκέλνπκε ηελ 

αληαπφθξηζή ηεο ψζηε λα βξεη ηξφπνπο λα δειψζεη πσο ζέιεη λα ζπλερίζεη. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα αληηιεθζεί πσο νη πξάμεηο ηεο έρνπλ αληίθηππν 

ζην πεξηβάιινλ ηεο. 

2. Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία ηεο Υαξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε ήρνπο θαη  βαβαιίζκαηα. 

Δίλαη έηνηκε λα απμήζεη ην ξεπεξηφξην ησλ ήρσλ πνπ κπνξεί λα παξάγεη. Να 

ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ πξφηππα άιισλ εηδψλ ήρσλ θαη λα ηελ  πεξηκέλνπκε λα 

αληαπνθξηζεί κε κίκεζε ησλ θαηλνχξγησλ ήρσλ. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε 

ζπλδηαιιαγή κεξηθέο θνξέο κπξνο-πίζσ, λα πξνζπαζήζνπκε πάιη λα αιιάμνπκε ηνπο 

ήρνπο θαη λα πεξηκέλνπκε λα αληαπνθξηζεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Υαξά καζαίλεη λα 

πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηεο αιιά θαη λα παξάγεη πεξηζζφηεξνπο ήρνπο.  

3. Ζ Υαξά ζπλήζσο βάδεη ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα ζην ζηφκα ηεο. Δίλαη έηνηκε λα 

απμήζεη ην εμεξεπλεηηθφ παηρλίδη. Να δψζνπκε επθαηξίεο ζηε  Υαξά λα εμεξεπλήζεη 

παηρλίδηα θαη αληηθείκελα πνπ ηελ ελζαξξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο 

δξάζεηο (π.ρ. θνπδηληθά, αληηθείκελα πνπ θπινχλ ε αιιάδνπλ κε θάπνην ηξφπν φηαλ 

ελεξγνπνηεζνχλ). Μπνξνχκε λα κηκεζνχκε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα παξάγεη θαη ε ίδηα (π.ρ., λα καγεηξέςνπκε κε ηα θνπδηληθά ε λα παξάγνπκε ήρνπο 

κε ηα κνπζηθά φξγαλα) 
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4. Να δηαβάδνπκε βηβιία ζηε Υαξά ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη γξαπηέο ιέμεηο έρνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη δηαδνρή πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαζνκηινπκέλε. Σν 

δηάβαζκα, αθφκα θαη ζηα πνιχ κηθξά παηδηά εληζρχεη ην ιεμηιφγην θαη ηελ γεληθή 

παηδία ηνπο. Να δηαιέγεηε βηβιία πνπ είλαη απιά, πξνβιέςηκα κε πεξηνξηζκέλε 

γιψζζα θαη έληνλεο εηθφλεο κε πςειή αληίζεζε ζηα ρξψκαηα. Σα βηβιία κε ζθιεξέο 

ζειίδεο είλαη πην εχθνια λα ηα ρεηξηζηεί. 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. αιιαγή 

πάλαο, ζίηηζε, ληχζηκν, κπάλην) λα πεξηγξάθεηε ηα αληηθείκελα, ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηηο δξάζεηο κηιψληαο ζηε Υαξά γηα ην ηη ζπκβαίλεη. Έηζη ζα ηελ βνεζήζεηε ζηελ 

θαηαλφεζε αιιά θαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Οη άκεζεο, πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζπλδηαιιαγέο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί έηζη είλαη πην επράξηζηα αιιά θαη ελζαξξχλεηαη 

ην παηρλίδη κε ήρνπο θαη ιέμεηο. 

 

 Ση παξαπάλσ πξόζθεξε ε αμηνιόγεζε γηα ην πξνθίι ηνπ παηδηνύ; 

Ζ αμηνιφγεζε TPBA πξφζθεξε παξαπάλσ αιιά θαη ζε πην πνιχ βάζνο πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην Δξσηεκαηνιφγην «Σα Πάληα ρεηηθά κε 

Μέλα» πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο εμππεξέηεζε πνιιαπινχο ζθνπνχο. Πξψηνλ, 

βνήζεζε ηνπο γνλείο θαη ηνπο παηδαγσγνχο ηεο Υαξάο λα ζθέθηνληαη έρνληαο ηηο ίδηεο 

θαηεγνξίεο ζην κπαιφ ηνπο θαη λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηε ηππηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ. Γεχηεξνλ, νη απαληήζεηο ζην Δξσηεκαηνιφγην έδσζε ηελ επθαηξία ζηελ νκάδα 

λα αληηιεθζεί ηελ άπνςε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη απηφ-ξχζκηζε) ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ.  Σξίηνλ, ην εξγαιείν έδσζε ηελ επθαηξία γηα ζχγθξηζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαζψο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη πσο ιεηηνπξγεί ην παηδί δηα κέζνπ αλζξψπσλ θαη 

πεξηβαιιφλησλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

δεμηφηεηεο.  

Γνλείο, παηδαγσγνί θαη ζεξαπεπηέο δελ βιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Μεξηθέο 

θνξέο κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή γηα ηνπο παηδαγσγνχο κπνξεί λα κελ 

είλαη γηα ηνπο γνλείο ε αληίζεηα. Οη ίδηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην ππφβαζξν, ηηο γλψζεηο, ηελ εθπαίδεπζε ε ηηο αμίεο ησλ αηφκσλ. 

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ είραλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ νκάδα έδσζαλ ηελ επθαηξία γηα 

ζχγθξηζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο Υαξάο θαη 

λα θαηαιήμνπλ ζε έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζεψξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε νκάδα είδε ηελ 
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βηληενζθφπεζε παξαηήξεζε πσο ζηηο ζπλδηαιιαγέο ηεο Υαξάο κε ηελ κεγαιχηεξε αδειθή 

ηεο, ε Υαξά έπαηξλε παζεηηθφ ξφιν θαη άθελε ηελ αδειθή ηεο λα ηεο πάεη ηα παηρλίδηα θαη 

λα θαηεπζχλεη ην δξακαηηθφ παηρλίδη κε ην θνπθινζέαηξν. Ζ άπνςε ησλ γνλέσλ ήηαλ πσο 

δελ ηνπο πξνβιεκαηίδεη απηή ε ζπκπεξηθνξά δηφηη ε Υαξά καζαίλεη απφ ηελ αδειθή ηεο πψο 

λα παίδεη θαιιίηεξα. Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα αλαδχζεθε πσο αλ ε Υαξά έρεη 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηφηε δελ 

ζα έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξε πξσηνβνπιία θαη πην εγεηηθφ ξφιν ζην 

ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη, κηα δεμηφηεηα πνπ ζα ηε βνεζνχζε ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο ηεο 

πξνζαξκνγήο. Οη γνλείο θαη ε νκάδα ζπκθψλεζαλ πσο φηαλ ε  αδειθή ηεο Υαξάο ζα ηεο 

παίξλεη ηα παηρλίδηα θαη ζα δηεπζχλεη ην παηρλίδη, νη γνλείο ζα πξνζπαζνχλ λα 

αλαθαηεπζχλνπλ ην παηρλίδη ζην αξρηθφ ζέκα πνπ είρε επηιέμεη ε Υαξά θαη ζα δξνχλ ζαλ 

πξφηππα φζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή ζπλδηαιιαγή κε ηα  παηδηά π.ρ., λα ιέλε ζηελ αδειθή «φρη 

ηψξα Μάξζα, ε Μαξία ζέιεη ηα θνπδηληθά ηεο πίζσ».  

Ζ ζχγθξηζε δηα κέζνπ πιαηζίσλ θαη δηα κέζνπ πξννπηηθψλ βνήζεζαλ ζην λα απνθηήζεη ην 

πξνθίι ηνπ παηδηνχ πεξηζζφηεξν βάζνο θαη λφεκα θαζψο θαηαλνήζεθαλ πεξηζζφηεξν νη 

ζπκπεξηθνξέο ηεο θαη έηζη ε αμηνιφγεζε απέθηεζε έλα πην νιηζηηθφ ραξαθηήξα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ TPBA πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην θνηλσληθφ, αλαπηπμηαθφ θαη 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο έηζη ψζηε ε νκάδα αμηνιφγεζεο λα κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη ηα ζεκεία  επηθηλδπλφηεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  Δλζσκαηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ην ζπίηη 

ηνπ παηδηνχ, ε νκάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ην TPBA ζε πνιιαπινχο ρψξνπο κε 

πνιιαπινχο παξαηεξεηέο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο TPBA ήηαλ ελζαξξπληηθά 

θαζψο ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ εκέλα  ήηαλ επηηπρήο. Ζ 

βηληενζθφπεζε ηεο ζπλεδξίαο παηρληδηνχ βνήζεζε ζην λα κπνξέζεη ε νκάδα λα μαλαδεί θαη 

λα εξκελεχζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Τπήξμαλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ ην νπνίν  απέθηεζε πεξηζζφηεξν βάζνο κε 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξφζζεζε ε νηθνγέλεηα κέζσ ησλ νκαδηθψλ  ζπδεηήζεσλ θαη ησλ 

εληχπσλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε απμεκέλε επάξθεηα ησλ γνλέσλ ζηηο δεμηφηεηεο 

παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο εμάζθεζεο ρξήζεο ησλ εληχπσλ θαη 

ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ νκάδα. Οη ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο ζπλέβαιαλ ζηηο απμεκέλεο 

δεμηφηεηεο αθξφαζεο, αληαπφθξηζεο, κνηξάζκαηνο θαη δηεπθξίλεζεο πιεξνθνξηψλ ησλ 

κειψλ ηεο.   Δπί πιένλ, θαζψο θάζε κέινο ηεο νκάδαο είρε αλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν  

ζηελ θξάηεζε ζεκεηψζεσλ θαη θαηαγξαθή ηεο ζπδήηεζεο ε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο 

έθζεζεο ηνπ παηδηνχ έγηλε πην απνδνηηθή.  Χζηφζν ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο θαζεαπηνχ αμηνιφγεζεο – ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα,  ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο,  παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ,  ελζσκάησζε 

θαη  δηάρπζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη  ζπζηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα – . Τπήξραλ 

δπζθνιίεο θαζφηη ήηαλ δχζθνιν λα βξεζεί θνηλφο ρξφλνο θαη λα ζπληνληζηεί ε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Δπί πιένλ, αλ θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ είραλ εκπιαθεί ζηε 

δηαδηθαζία ήηαλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηηο θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

παξαηήξεζεο ηνπ παηδηνχ ππήξραλ δπζθνιίεο ζηελ πνξεία φζνλ αθνξά ηελ πιήξε απνδνρή 

ησλ πξνηχπσλ θαζψο θάζε εηδηθφηεηα επηζπκνχζε λα παξακείλεη ζηα δηθά ηνπο πξσηφθνιια. 

Οη δπζθνιίεο απηέο ήηαλ κέηξηνπ βαζκνχ θαη ππεξίζρπζε ε επηζπκία γηα πεηξακαηηζκφ κε 

θαηλνχξγηα απηή δηαδηθαζία. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνπλ 

επίζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηείηαη σο 
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εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ε κειέηε πεξίπησζεο, απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκφ θαζψο δελ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επρξεζηία ηνπ TPBA ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

επρξεζηίαο ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ θαη  ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο. Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην εθηηκά ηελ ρξεζηκφηεηα, ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ 

επθνιία εθκάζεζεο θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, σο πξνο ηελ 

ρξεζηκφηεηά ηνπ TPBA, νη πεξηζζφηεξνη εκπιεθφκελνη ζπκθψλεζαλ πσο ήηαλ ρξήζηκν 

θαζψο νη γνλείο θαη νη εηδηθνί είραλ ηελ επθαηξία αιιά θαη ην πιαίζην λα ζπλεξγαζηνχλ 

άκεζα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα έληππα θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Ζ νκάδα αηζζάλζεθε 

πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ ήηαλ επίζεο απιή θαη θαηαλνεηή θαζψο δελ πεξηείρε δχζθνινπο 

νξηζκνχο θαη νξνινγία πνπ λα δπζθνιεχνπλ ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο γνλείο. Ήηαλ επίζεο 

επέιηθην δηφηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα έληππα πνπ ήηαλ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

θα ην ζπγθεθξηκέλν παηδί ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί έλα απζηεξφ 

πξσηφθνιιν. Ζ επθνιία εθκάζεζεο ηνπ TPBA ήηαλ κεγάιε  δηφηη κπνξεί λα 

μαλαρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία θαζψο ππάξρνπλ ηα αλάινγα έληππα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ δηαδηθαζία. Σέινο, παξαηεξήζεθε κεγάινο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαζψο ήηαλ κηα επράξηζηε δηαδηθαζία κε επθαηξίεο λα 

ζπλαληεζεί ε νκάδα ζε ραιαξφ θιίκα θαη λα ζπδεηήζεη γηα ην παηδί ηζφηηκα θαη κε ζεβαζκφ. 

Ζ νκάδα ζα ην πξφηεηλε ζε ζπλαδέιθνπο δηφηη είλαη πνιχ πεξηεθηηθφ θαη απιφ.  

Δπί πιένλ, γεληθφηεξνη πεξηνξηζκνί, θάπνηνη ηνκείο αλάπηπμεο, γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλφεζε 

ηεο γιψζζαο ε ε αθνπζηηθή επεμεξγαζία, είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ ζε κηα θαηάζηαζε 

παηρληδηνχ θαη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πην επίζεκεο, ηππνπνηεκέλεο κεηξήζεηο. Σα παηδηά κε 

βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πην ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε απφ έλα 

θπζηνζεξαπεπηή. Σέινο, θάπνηεο απφ ηηο θξηηηθέο ησλ ηππνπνηεκέλσλ αμηνινγήζεσλ κπνξεί 

λα είλαη ηα δεηήκαηα θαη ζηελ αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην παηρλίδη. Μεξηθά παηδηά απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα κελ είλαη εμνηθεησκέλα κε πνιιά απφ ηα 

παηρλίδηα. Κάπνηα παηδηά δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα αληηθείκελα θαη δελ παίδνπλ 

ζπλήζσο κε «πξάγκαηα». Δπίζεο, κεξηθά παηδηά δελ παίδνπλ άλεηα  κε άιινπο λα 

παξαθνινπζνχλ ην παηρλίδη ηνπο. Παηδηά  κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, κε πνιιαπιέο 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαη κε ζνβαξέο ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο  κπνξεί λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε κε δνκεκέλα πεξηβάιινληα παηρληδηνχ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

παξαπάλσ γεληθνί πεξηνξηζκνί ην TPBA ζα κπνξνχζε λα ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηπιένλ πην εμεηδηθεπκέλα ηέζη. 
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Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο, ε κεηαθίλεζε πξνο έλα πην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν  αμηνιφγεζεο ζην 

ρψξν ηεο εηδηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο είλαη ζεκαληηθή. Υσξίο ακθηβνιία ζα βειηηψζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κηαο αμηνιφγεζεο θαη ε  

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο παξέκβαζεο ζα είλαη πην νκαιή. 

Ζ επίζεκε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ 

εθαξκνγή ηνπο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αλακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ ζηελ εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνπο γνλείο ζε κηα ζρέζε ηζφηεηαο θαη ζεβαζκνχ. 
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TPBA2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 
 

  

 
 

 

λνκα Παηδηνχ:_____________________________________________________________________________________________________ 

Ζιηθία____________________________________________________________________________________________________________ 
Υξνλνινγία Γέλλεζεο________________________________________________________________________________________________ 

Γνλείο_____________________________________________________________________________________________________________ 

Ζκ. Αμηνιφγεζεο___________________________________________________________________________________________________ 
Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Οδεγίεο: Καηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παηδηνχ (λνκα, θεδεκφλεο, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ειηθία, εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη άηνκν/α 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ ηα ζπλεζηζκέλα δπλαηά ζεκεία, παξαδείγκαηα 
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα θέξλνπλ αλεζπρία θαη επφκελα βήκαηα γηα ηα νπνία είλαη έηνηκν ην παηδί. Καζψο παξαηεξείηαη ην παηδί θπθιψζηε, 

ππνγξακκίζηε ή βάιηε έλα ζεκάδη δίπια ζηηο πξνηάζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη. Βάιηε 

ηηο φπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζηελ ζηήιε ησλ «ζεκεηψζεσλ». Έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ TPBA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην TPBA2  
ζεκεηψζεηο  ζαλ κέζνδν γηα λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

παξαηήξεζεο.  
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I. Λεηηνπξγίεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ θίλεζε 

Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

I.A.  Πφζν θαιά 

ππνζηεξίδεη ε ζηάζε 

ηελ θίλεζε; 
  

 

ψκα πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

Κεθάιη θαη θνξκφο ζε 
επζχγξακκε ζέζε 

Κάζεηαη απηφλνκα 

ηέθεηαη απηφλνκα 

Μπνξεί λα πξνζηαηεπηεί 
απφ ην πέζηκν 

ηαλ γίλεηαη θάηη πνπ ην 

πεξηκέλεη, π.ρ. Πηάλεη έλα 
αληηθείκελν. 

ηαλ ζπκβαίλεη θάηη πνπ 

δελ ην πεξηκέλεη, π.ρ. ηνλ 
ζπξψρλνπλ ειαθξά. 

Πηάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ην 

ρέξη ή ην πφδη φηαλ πέθηεη. 

Μπνξεί λα κεηαθέξεη 
αληηθείκελα ελψ 

κπνπζνπιάεη ή πεξπαηάεη. 

ια ηα παξαπάλσ. 

Κξαηάεη ην θεθάιη ηνπ κε 

δπζθνιία. 

Σν θεθάιη δελ είλαη ζε 
επζπγξάκκηζε κε ην ζψκα. 

Μέλεη ζηάζηκν φηαλ θηλείηαη 

αλάκεζα ζε δχν ζεκεία. 

Υξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα λα 
θαζίζεη. 

Υξεηάδεηαη ππνζηήξημε γηα λα 

ζηαζεί. 
Πέθηεη φηαλ πηάλεη έλα 

αληηθείκελν. 

Γελ είλαη ηθαλφ λα κεηαθέξεη 
αληηθείκελα. 

Έηνηκν λα πέζεη αλ θάηη 

απξνζδφθεην ζπκβεί. 

Με αζθαιέο φηαλ πέθηεη. 
 

 

Απμεκέλε ζηαζεξφηεηα θνξκνχ/ 

θεθαιηνχ. 

Μεγαιχηεξε ειεπζεξία φηαλ θηλείηαη 
Ληγφηεξε εμσηεξηθή ζηήξημε γηα λα 

θαζίζεη, λα ζηαζεί, λα θηλεζεί. 

Μεησκέλνο θίλδπλνο πηψζεο. 

Απμεκέλε αζθάιεηα φηαλ 
ζπκβαίλνπλ πηψζεηο. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

I.B.  Πφζν θαιά 

ππνζηεξίδεη ν κπτθφο 

ηφλνο ηε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο 

εθψλεη ην θεθάιη 

εχθνια. 

Ίζηα πιάηε. 

σζηή βάζε ππνζηήξημεο. 
Γφλαηα θαη ψκνη φρη 

θιεηδσκέλνη φηαλ ζεθψλεη 

βάξνο. 
Κηλεί ηα άθξα εχθνια θαη 

απαιά. 

Κηλεί ηα κέιε ηνπ 

ζψκαηνο αλεμάξηεηα ην 
έλα απφ ην άιιν. 

ια ηα παξαπάλσ. 

 

Μνηάδεη αδχλακν. 

Οη κχεο κνηάδνπλ «ζθηγκέλνη» 

Γπζθνιία λα θξαηήζεη ςειά ην 

θεθάιη 
Κπξησκέλε πιάηε φηαλ 

θάζεηαη. 

Αλνίγεη ηα πφδηα ππεξβνιηθά 
φηαλ θάζεηαη ε ζηέθεηαη. 

Κιεηδψλεη γφλαηα ή ψκνπο.  

ηέθεηαη ζηα δάρηπια ησλ 

πνδηψλ. 
Μνηάδεη ζθιεξφ 

Υέξηα γξνζηέο 

Σξφκνο ή αθνχζηα θίλεζε. 

Μεησκέλνο θίλδπλνο δπζκνξθίαο. 

Μεησκέλε παξεκβνιή απφ ηξφκν ή 

αθνχζηα θίλεζε. 

ηξαηεγηθέο αχμεζεο ηνπ ηφλνπ. 

 Κεληξηθά 

 Πεξηθεξεηαθά 

ηξαηεγηθέο κείσζεο ηφλνπ  

 Κεληξηθά 

 Πεξηθεξεηαθά 

Δμσηεξηθή ππνζηήξημε γηα λα 
πξνσζήζεη ηελ αλεμαξηεζία. 
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ΙΙ. Αδξή θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα 

ζπκπεξηθνξώλ πνπ θέξλνπλ 

αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

ΗΗ.Α.  Πσο πεξηγξάθεηε 
ηηο θηλήζεηο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ; Πφζν 

επεκβαίλνπλ ζηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηα 

πξνβιήκαηα αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο;  

Απνηειεζκαηηθή  
Δπαξθήο 

Γηαζθεδαζηηθή 

Δχθνιε 

Με απνηειεζκαηηθή 
Με επαξθήο 

Γχζθνιε 

Με θφβν 

ρη δηαζθεδαζηηθφ 
Απνθεχγεη 

 

 

 

Καηλνχξγηεο δεμηφηεηεο 
Μεγαιχηεξε ξνή ηεο θίλεζεο 

Μεγαιχηεξε ηαρχηεηα 

Μεγαιχηεξε επθνιία 

Ληγφηεξνο θφβνο 
Πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε 

 

 

ΗΗ.Β.  ε ηη ζέζε παίδεη 

ην παηδί; 

 

 

Παίδεη ζε πνιιέο ζέζεηο 

Παίξλεη ζέζε πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα έρεη ειεχζεξα 
ηα ρέξηα ηνπ 

Δχθνια θξαηάεη ηε ζέζε 

ηνπ 
 

 

Υξεηάδεηαη βνήζεηα λα 

δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηνπ 

Υξεζηκνπνηεί ιίγεο ζέζεηο 
παηρληδηνχ 

Σεληψλεη ηηο αξζξψζεηο 

αδηθαηνιφγεηα π.ρ. ζέζε W 
Σα ρέξηα δελ είλαη ειεχζεξα 

Καηαβάιεη πνιχ κεγάιε 

πξνζπάζεηα. 

Καηλνχξγηεο ζέζεηο παηρληδηνχ 

Απμεκέλν παηρλίδη ζε ζέζε φπνπ ηα 

ρέξηα είλαη ειεχζεξα 
Απμεκέλν παηρλίδη ζε ζέζε πνπ 

κνηάδεη κεραληθή (biomechanitally) 

Απμεκέλε εμσηεξηθή ππνζηήξημε 
Μεησκέλε εμσηεξηθή ππνζηήξημε 

 

 

 

ΗΗ.C. Πφζν αλεμάξηεην 
είλαη ην παηδί φηαλ 

θηλείηαη αλάκεζα ζηηο 

ζέζεηο; 

Σειείσο αλεμάξηεην 
Κηλείηαη εχθνια 

Υξεηάδεηαη βνήζεηα απφ ηνπο 
θεδεκφλεο 

Καηαβάιεη κεγάιε 

πξνζπάζεηα 
ρη αζθαιέο 

Παίξλεη θαηλνχξγηεο ζέζεηο 
Απμεκέλε αλεμαξηεζία 

Μεησκέλε πξνζπάζεηα 

Απμεκέλε αζθάιεηα 

 

ΗΗ.D.Πσο θηλείηαη ην 

παηδί κέζα ζην 

πεξηβάιινλ, πφζν 
αλεμάξηεην είλαη ην 

παηδί, πφζν θαιή ε 

πνηφηεηα; 

Καζπζηέξεζε 

Φησρφο ζπληνληζκφο 

Καηαβάιεη πνιχ 
πξνζπάζεηα  

Φαίλεηαη παξάμελν 

Σεληψλεη ηηο αξζξψζεηο 
αδηθαηνιφγεηα  

Υξεηάδεηαη βνήζεηα απφ 

ηνπο θεδεκφλεο ηνπ 

ρη αζθαιέο 

Καηλνχξγηεο δεμηφηεηεο 

Βειηησκέλν ζπληνληζκφ 

Απμεκέλε αλεμαξηεζία 
Απμεκέλε θίλεζε κε ηξφπνπο 

πνπ κνηάδνπλ κεραληθνί 

Βνεζεηηθέο ζπζθεπέο 
Απμεκέλε αζθάιεηα 

Μεησκέλε πξνζπάζεηα 

Καηλνχξγηεο δεμηφηεηεο 

Βειηησκέλν ζπληνληζκφ 

Απμεκέλε αλεμαξηεζία 
Απμεκέλε θίλεζε κε ηξφπνπο πνπ 

κνηάδνπλ κεραληθνί 

Βνεζεηηθέο ζπζθεπέο 
Απμεκέλε αζθάιεηα 

Μεησκέλε πξνζπάζεηα 

 

 

 

II.E. Πφζν θαιά Οη δχν πιεπξέο ηνπ Μία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο δελ Απμεκέλε ρξήζε ηεο κηαο πιεπξάο  



64 

 

ρξεζηκνπνηεί ην παηδί 

ηηο πιεπξέο ηνπ 

ζψκαηνο καδί; 

ζψκαηνο θαίλνληαη 

ηζφηηκεο 

Υξεζηκνπνηεί ηα δπν ρέξηα 
ζσζηά ζηε κέζε γξακκή 

Φηάλεη θαηά κήθνο ηνπ 

θνξκνχ 
Πεξηζηξέθεη ηνλ θνξκφ 

Πξνηηκάεη ην έλα ρέξη γηα 

ιεπηεπίιεπηεο πξάμεηο 

Υξεζηκνπνηεί ην 
βνεζεηηθφ ρέξη ζσζηά 

Μπνξεί λα θάλεη 

ζπκκεηξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, Π.Υ. λα 

ρηππήζεη παιακάθηα ή λα 

ρνξνπεδήζεη. 
Μπνξεί λα θάλεη 

ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, Π.Υ. 

γχξσ γχξσ φινη ή λα θάλεη 
πεηάιη ζε ηξίθπθιν 

πνδήιαην 

Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ δχν 

πιεπξψλ ζε πνιπάξηζκεο 

επαλαιήςεηο 

πληνλίδεη ρέξηα θαη 
πφδηα, Π.Υ. ηξέμηκν ή 

πήδεκα κε ζθνηλάθη  

ια ηα παξαπάλσ 

ιεηηνπξγεί ζσζηά 

Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δχν ρέξηα ζσζηά ζηε κέζε 
γξακκή 

Μηθξή ή θαζφινπ πεξηζηξνθή 

ηνπ θνξκηνχ 
Ζ πξνηίκεζε ηνπ ελφο ρεξηνχ 

δελ είλαη θαιά εγθαζηδξπκέλε 

Γχζθνιεο ζπκκεηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
Γχζθνιεο ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

πληνληζκφο ησλ δχν πιεπξψλ 
δχζθνινο 

Καηαβάιεη ππεξβνιηθή 

πξνζπάζεηα 
 

 

ηνπ ζψκαηνο 

Απμεκέλνο ζπληνληζκφο ησλ 

πιεπξψλ ηνπ ζψκαηνο 
Απμεκέλε ιεηηνπξγεία ησλ δχν 

πιεπξψλ ζηε κέζε γξακκή 

Απμεκέλε πεξηζηξνθή ηνπ θνξκνχ 
Αλάπηπμε ηεο επηινγήο ηνπ ρεξηνχ 

Καιχηεξε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνχ 

ρεξηνχ 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα θάλεη 
ζπκκεηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα θάλεη 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
 

 

 

ΙΙΙ. Υξήζε ηνπ ρεξηνύ θαη ηνπ βξαρίνλα 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 
 

ΗΗΗ.Α. Γεληθά πσο 

πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε 
ηνπ βξαρίνλα & ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ παηδηνχ; 

Απνηειεζκαηηθή 

Δπαξθήο 
Γηαζθεδαζηηθή 

Δχθνιε 

Με απνηειεζκαηηθή 

Με επαξθήο 
Γχζθνιε 

ρη δηαζθεδαζηηθή 

Νέεο δεμηφηεηεο 

Πεξηζζφηεξε ξνή 
Πεξηζζφηεξε ηαρχηεηα 

Πεξηζζφηεξε επθνιία 
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Πφζν επεξεάδνπλ ηα  

πξνβιήκαηα κε ην ρέξη 

θαη ην βξαρίνλα ηε 
ιεηηνπξγηθφηεηα; 

 Απνθεχγεη 

 

Πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε 

 

 

ΗΗΗ.Β. Πφζν θαιά 

κπνξεί λα πηάζεη ην 

παηδί; 
 

 

Πηάλεη αληηθείκελα 

- Υσξίο βνήζεηα 

- Με αθξίβεηα 

- Με ηα δχν ρέξηα 

εμίζνπ θαιά 

Καηεπζχλεη ηελ παιάκε 

γηα λα αγγίμεη ην 

αληηθείκελν 
ια ηα παξαπάλσ 

 

Υξεηάδεηαη βνήζεηα 

Τπεξβάζεηο ή ειιείκκαηα 

Πεξίεξγεο θηλήζεηο 
Γελ κπνξεί λα πξνζαλαηνιίζεη 

ηελ παιάκε λα αγγίμεη ην 

αληηθείκελν 
 

 

Μεησκέλε βνήζεηα 

Απμεκέλε αθξίβεηα 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα 
πξνζαλαηνιίζεη ηε παιάκε ζηα 

αληηθείκελα 

 

 

 

III.C. Πφζν 
απνηειεζκαηηθφ είλαη 

ην άξπαγκα ηνπ 

παηδηνχ; 

Πξνζαλαηνιίδεη ηα ρέξηα 
ζηα αληηθείκελα  

Αληίρεηξαο θαη άθξεο ησλ 

δαθηχισλ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θίλεζε 

Σν ρέξη θάλεη ζσζηή 

θακάξα 

Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα 
εμσηεξηθή ζηαζεξφηεηα 

Απνηειεζκαηηθή  

Δπαξθήο 

Δχθνιε 

ια ηα παξαπάλσ 

 

Με απνηειεζκαηηθή 
Με επαξθήο 

Καηά πξψην ιφγν ρξεζηκνπνηεί 

ην κηθξφ ή ηα κεζαία δάρηπια 

φηαλ αξπάδεη 
Σν ρέξη θαίλεηαη επίπεδν, νη 

θακάξεο δελ είλαη θαιά 

αλαπηπγκέλεο 
Υξεηάδεηαη εμσηεξηθή 

ζηαζεξφηεηα γηα λα πηάζεη ην 

αληηθείκελν: κπνξεί λα αξπάμεη 

ζηνλ αέξα 
Ο αληίρεηξαο δελ εκπιέθεηαη 

ελεξγά 

Αζθεί πνιχ κεγάιε δχλακε ή 
ην άξπαγκα είλαη αδχλακν 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα 
πξνζαλαηνιίδεη ηα ρέξηα ζην 

αληηθείκελν 

Μεησκέλε αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

ππνζηήξημε ηνπ ρεξηνχ 
Βειηησκέλε ρξήζε ηνπ αληίρεηξα, 

ηνπ δείθηε θαη ησλ κεζαίσλ 

δαθηχισλ 
Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίζεη 

κε ηα ρέξηα ηνπ ην πεξίγξακκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα 
δηαθνξνπνηήζεη ην άξπαγκα ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζην αληηθείκελν 

Πην ηαηξηαζηή εθαξκνγή δχλακεο 

 

 

III.D. Πφζν ζσζηά 

απειεπζεξψλεη ην παηδί 

ηα αληηθείκελα; 
 

Αθήλεη εχθνια ηα 

αληηθείκελα απφ ην έλα 

ρέξη ζην άιιν θαη πίζσ 

Αθήλεη εχθνια άζρεηα κε 

ην κέγεζνο 

Γελ απαηηεί βνήζεηα απφ 
εμσηεξηθή επηθάλεηα 

Γελ κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα 

αληηθείκελα απφ ην έλα ρέξη 

ζην άιιν  
Γελ κπνξεί λα αθήζεη κε ηελ 

ζέιεζε ηνπ 

Σα πεηάεη παξά ηα αθήλεη 
Απαηηεί βνήζεηα απφ εμσηεξηθή 

Να αλνίμεη ην ρέξη κε ηελ ζέιεζε ηνπ 

Μεησκέλε αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

ζηήξημε 
Καιχηεξε αλαινγία ηνπ αλνίγκαηνο 

ησλ δαρηχισλ γηα λα ηαηξηάμεη ζην 

ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ 
Απμεκέλε αθξίβεηα 
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Αλνίγεη ην ρέξη αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ 

Σα αληηθείκελα πνπ αθήλεη 

πέθηνπλ αθξηβψο πάλσ 

ζην ζηφρν 

Αθήλεη έλα αληηθείκελν 

ελψ ζπλερίδεη λα θξαηάεη 

άιια ζην ίδην ρέξη 

ια ηα παξαπάλσ 

 

 

επηθάλεηα 

Αλνίγεη ην ρέξη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ρξεηάδεηαη 
Γελ κπνξεί λα αθήζεη έλα 

αληηθείκελν ελψ θξαηάεη 

θάπνην άιιν 
Σν αληηθείκελν πνπ άθεζε δελ 

βξίζθεη ην ζηφρν 

Γελ κπνξεί λα αθήζεη κεγάια 

αληηθείκελα 
Γελ κπνξεί λα ρηππήζεη 

κηθξνχο ζηφρνπο 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα αθήλεη έλα 

αληηθείκελν, ελψ θξαηάεη έλα άιιν 

 

  

III.E. πφζν εχθνια 
απνκνλψλεη ηελ θίλεζε 

ησλ δαρηχισλ γηα λα 

δείμεη, λα ζπξψμεη θαη 

λα ρηππήζεη ειαθξά; 

Απνηειεζκαηηθφ 
Δπαξθήο 

Δχθνιν 

ια ηα παξαπάλσ 

 

Γελ κπνξεί λα απνκνλψζεη ηνλ 
δείθηε 

Γελ κπνξεί λα θηλήζεη θάζε 

δάρηπιν μερσξηζηά 

Πνιχ πξνζπάζεηα 

 

Μεγαιχηεξε ξνή 

Μεγαιχηεξε ηαρχηεηα 

Μεγαιχηεξε άλεζε 

Καιχηεξε απνκφλσζε  

 

III.F.  Πφζν 

απνηειεζκαηηθφο είλαη 
ν ρεηξηζκφο ηνπ παηδηνχ 

ζην ρέξη; 

 

Αλαηνπνζεηεί θαη αξπάδεη 

αληηθείκελα κε ηνλ 
αληίρεηξα θαη ηα δάρηπια 

ην ελφο ρεξηνχ (ρσξίο 

εμσηεξηθή βνήζεηα) 

κπνξεί λα θηλεί 
αληηθείκελα 

 απφ ηα δάρηπια 

ζηελ παιάκε 

 Απφ ηελ παιάκε 

ζηα δάρηπια 

 Μέζα απφ 

πεξηζηξνθέο < 180 
κνηξψλ  

 Μέζα απφ 

πεξηζηξνθέο > 180 
κνηξψλ 

Μπνξεί λα γπξίζεη ειαθξά 

Οη ρεηξηζκνί ζην ρέξη είλαη 

 Με απνηειεζκαηηθνί 

 Με επαξθήο 

 Απαηηνχλ πνιχ 

πξνζπάζεηα ή δχλακε 

 Γελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί έλα 

αληηθείκελν ελψ θξαηάεη έλα 

άιιν 

Απνθεχγεη λα θάλεη ρεηξηζκνχο 
κε ην ρέξη 

 

 

Απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

Απμεκέλε επάξθεηα 
Απμεκέλε άλεζε 
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ην αληηθείκελν 

 Υεηξίδεηαη ην αληηθείκελν 

κε ηα δάρηπια θαη ηνλ 
δείθηε ηνπ ελφο ρεξηνχ ελψ 

θξαηάεη έλα ή πεξηζζφηεξα 

αληηθείκελα ζηελ παιάκε 

ια ηα παξαπάλσ 

 

III.G. Πφζν θαιέο είλαη 

νη θαηαζθεπαζηηθέο 
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ; 

Απνηειεζκαηηθέο 

Δπαξθήο 
Γηαζθεδαζηηθέο 

Δχθνιεο 

ια ηα παξαπάλσ 

Απνθεχγεη, δελ ην δηαζθεδάδεη 

Με απνηειεζκαηηθφο 
Με επαξθήο 

Πνιχ πξνζπάζεηα 

 

Απμεκέλεο δεμηφηεηεο 

Πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε 
Μεγαιχηεξε άλεζε 

πζθεπέο ή πξνζαξκνγέο 

 

 

 

III.H. Πφζν 

απνηειεζκαηηθά 

ρξεζηκνπνηεί ην παηδί 
εξγαιεία; 

 

Υξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία 

ζα λα ήηαλ πξνέθηαζε ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ 
Απνηειεζκαηηθά 

Δπαξθψο 

Δχθνια 
ια ηα παξαπάλσ 

Με απνηειεζκαηηθφο 

Με επαξθήο 

Πνιχ πξνζπάζεηα 
Πνιχ ιίγε δχλακε 

Απνθεχγεη 

 

Απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 

Απμεκέλε επάξθεηα 

Μεγαιχηεξε άλεζε 
Πην ηαηξηαζηή δχλακε 

Πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε 

 

 

 

IV. Κηλεηηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζπληνληζκόο 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

ΗV.Α. Έρεη  ην παηδί 

θαιέο ηδέεο γηα ηελ 
ρξήζε ησλ παηρληδηψλ; 

Δπσθειείηαη απφ ηελ 

ρξήζε ησλ παηρληδηψλ θαη 
ηνπ πεξηβάιινληνο 

Υξεζηκνπνηεί ηα παηρλίδηα 

κε πνιινχο ηξφπνπο 

πρλά ρξεηάδεηαη ηδέεο 

Υξεζηκνπνηεί ηα παηρλίδηα κε 
πεξηνξηζκέλνπο ηξφπνπο 

 

 

Να ρξεζηκνπνηήζεη ηα αληηθείκελα 

κε λένπο ηξφπνπο 
 

 

 

ΗV.Β. Πφζν θαιά 

θαηαθέξλεη ην παηδί λα 

μεθηλήζεη, λα ηειεηψζεη 

θαη λα αιιεινπρίζεη 
δξάζεηο; 

Ξεθηλά θαη ηειεηψλεη 

δξάζεηο κε επθνιία. 

Αιιεινπρεί δξάζεηο 

ινγηθά 
Αιιεινπρεί θαζήθνληα 

ινγηθά 

Γπζθνιεχεηαη λα μεθηλήζεη ε 

λα ηειεηψζεη δξάζεηο. 

Οη αιιεινπρίεο θαίλνληαη 

ινγηθέο. 
πρλά ξίρλεη ηα πξάγκαηα ε 

ζθνληάθηεη ζε πξάγκαηα. 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα μεθηλήζεη ε 

λα ηειεηψζεη δξάζεηο. 

Βειηησκέλεο αιιεινπρίεο. 

 

IV.C. Πφζν θαιέο είλαη 
νη ρσξνηαμηθέο θαη 

ρσξνρξνληθέο 

Κξαηά ηνλ ξπζκφ 
Γηαζηαπξψλεηαη κε 

ζηαηηθά αληηθείκελα φηαλ 

Ρπζκφο ρακειήο πνηφηεηαο. 
ηακαηά κηα κπάια πξηλ ηελ 

θισηζήζεη 

Βειηησκέλν ξπζκφ 
Βειηησκέλε ρξνλνρσξηθή ηθαλφηεηα 

γηα πην απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε 
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ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ;  θηλείηαη (π.ρ. λα θισηζήζεη 

κηα κπάια) 

Γηαζηαπαξψλεηαη κε 
θηλνχκελα αληηθείκελα: 

 ηαλ είλαη 

αθίλεην 

 ηαλ ηξέρεη ε 

θηλείηαη 

 Παγηδεχεη ηελ κπάια 

αληί λα ηελ πηάζεη 

Γελ κπνξεί λα πηάζεη ε λα 

θισηζήζεη κηα κπάια φηαλ 

βξίζθεηαη ζε θίλεζε. 

αληηθείκελα. 

IV.D. Έρεη ην παηδί ηελ 

αίζζεζε ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ; Έρεη ην παηδί θαιή 

αίζζεζε ησλ 
αληηθεηκέλσλ ζαλ 

πξνέθηαζε ηνπ 

ζψκαηνο; 

Σνπνζεηεί ην ζψκα ηνπ 

ζηε κέζε ησλ θαξεθιψλ 

θαη ησλ παηρληδηψλ κε 

ξφδεο. 
Μεηαθηλείηαη κε επθνιία 

ζε κηθξά κέξε 

Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα 
κε επθνιία-δνπιεχεη «κε» 

παξα «ελαληίσλ» ησλ 

αληηθεηκέλσλ 

 

Φαίλεηαη αλαζθαιήο πάλσ ζε 

θαξέθιεο ε παηρλίδηα. 

Γελ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ιάζνο 

ζηάζε 
Αδπλαηεί λα θάλεη ην ζψκα ηνπ 

αξθεηά κηθξφ γηα λα ρσξέζεη 

θάπνπ ε «ζπξξηθλψλεηαη» 
ππεξβνιηθά. 

Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα κε  

παξάμελν ηξφπν. 

Βειηησκέλε αζθάιεηα ζε θαξέθιεο ε 

παηρλίδηα. 

Βειηησκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

ζψκαηνο γηα λα:  

 Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα 

 Μεηαθηλείηαη κε ξνή 

 

 

IV.E. Πφζν θαιά 

νξγαλψλεη ην παηδί ηα 

ξνχρα ηνπ θαη ηνλ 
πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν; 

Σα ξνχρα ηνπ είλαη 

ηαθηνπνηεκέλα (π.ρ. ηα 

θνπκπηά ζηηο ζσζηέο 
θνπκπφηξππεο, ε κπινχδα 

ζηξσκέλε) 

Ο ρψξνο ηνπ παηρληδηνχ 

είλαη νξγαλσκέλνο 

Σα ξνχρα είλαη αηζνχκπαια 

Ο ρψξνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη 

αλνξγάλσηνο 

Βειηησκέλε νξγάλσζε  

IV.F. Γεκηνπξγεί ην 

παηδί θαηάιιειε 

δχλακε; 

Υξεζηκνπνηεί θαηάιιειε 

δχλακε ζε αληηθείκελα. 

Πνιχ ε ιίγε δχλακε Παξαγσγή πην θαηάιιειεο δχλακεο  

IV.G. Δθηειεί ην παηδί 

δξάζεηο 

αληαπνθξηλφκελν ζε 

ιεθηηθέο εληνιέο ε 
αλαπαξαζηάζεηο; 

Δθηειεί πξσηφηππεο 

δξάζεηο αληαπνθξηλφκελν 

ζε: 

 Λεθηηθέο εληνιέο 

Αλαπαξαζηάζεηο 

Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε: 

 Λεθηηθψλ εληνιψλ 

Γξάζεηο αλαπαξαζηάζεσλ 
(demonstrations) 

 

 

 

Απμεκέλε επθνιία ζηελ 

αληαπφθξηζε ζε: 

 Λεθηηθέο εληνιέο 

Αλαπαξαζηάζεηο 
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V. Γηακόξθωζε ηεο αίζζεζεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζπλαίζζεκα, ην επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο 

θαη ηελ πξνζνρή. 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

V.Α. Πφζν θαιά κπνξεί 

ην παηδί λα 
δηακνξθψζεη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ ζηηο 

αηζζεηεξηαθέο  
εκπεηξίεο; Ση 

απνηέιεζκα έρνπλ  νη 

αηζζεηεξηαθέο 
εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ 

ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηνπ αληηδξάζεηο; 

 

Αληηδξάζεηο ζε αηζζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ πιηθά, ρψξν, 
ζπληξφθνπο ζην παηρλίδη 

θαη θεδεκφλεο 

Δίλαη ίδηα κε απηά ησλ 
άιισλ παηδηψλ 

Οδεγνχλ ζε 

πξνζαξκνζηηθέο θαη 
θαηάιιειεο πξάμεηο 

 

 

Αληηδξάζεηο ππεξβνιηθέο ζε 

ζρέζε κε απηφ πνπ πεξηκέλνπλ 

 Υηππήκαηα, ζπκφο 

 Τπεξβνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

 Απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο 

 Δθθξάζεηο πφλνπ 

 Εάιε θαη λαπηία 

 Φφβνο 

Αληηδξάζεηο θαζπζηεξεκέλεο ή 

ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ 
πεξηκέλνπκε 

Φάρλεη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο κε 

κε απνδεθηνχο ηξφπνπο 

 Αγγίδνληαο ζπλερφκελα 

 Απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 Δλνριεηηθνί ήρνη 

 Δπαλαιεπηηθέο 

θηλήζεηο αληηθεηκέλνπ 

ή ηνπ εαπηνχ ηνπ 

 «πέθηνληαο» πάλσ ζε 

Απμεκέλεο πξνζαξκνζηηθέο 

απαληήζεηο ζηελ αίζζεζε (sensation) 
Υξεζηκνπνίεζε απνδεθηψλ ηξφπσλ 

γηα λα θαιχςεη ηηο  αηζζεηηθέο ηνπ 

αλάγθεο 
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αληηθείκελα 

 πξψρλνληαο άιινπο 

 Πέθηνληαο θάησ 

Απνθεχγεη αηζζεηεηεξηαθέο 
εκπεηξίεο 

Δκθαλίδεη ζηεξενηππηθή 

ζπκπεξηθνξά απνκνλψλνληαο 
ηηο αηζζήζεηο 

V.Β.  Ση απνηέιεζκα 

έρνπλ νη αηζζεηεξηαθέο 

εκπεηξίεο ζην επίπεδν 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ; 

 
 

Γηαηεξεί ηαηξηαζηφ  

επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο 

απέλαληη ζηηο αηζζεηηθέο 
απαηηήζεηο (π.ρ. ζφξπβνο) 

 

 

 

Σν επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

αλεβαίλεη ζε κε απνδεθηφ 

επίπεδν 
Σν επίπεδν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

κεηψλεηαη ζε κε απνδεθηφ 

επίπεδν 

Μεησκέλε δξαζηεξηφηεηα 

Απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

 

 

 

V.C. Ση απνηέιεζκα 

έρνπλ νη αηζζεηεξηαθέο 

εκπεηξίεο ζηελ πξνζνρή 
ηνπ παηδηνχ; 

 

 

Γηαηεξεί ην θέληξν ηεο 

πξνζνρήο κπξνζηά ζε 

αηζζεηεξηαθέο απαηηήζεηο 
 

 

Αληαγσληζηηθέο αηζζεηηθέο 

απαηηήζεηο είλαη ηθαλέο λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 
παηδηνχ 

Σν παηδί ζπγθεληξψλεηαη ζε 

άζρεηεο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο 

Απμεκέλε ζπγθέληξσζε παξνπζία 

κηθξφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ 

αηζζεηηθψλ απαηηήζεσλ 
Απμεκέλε γλψζε ζρεηηθψλ 

αηζζεηηθψλ απαηηήζεσλ 

 

 

 

VI.Φπρνθηλεηηθή  ζπλεηζθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δωή θαη πξνζωπηθή θξνληίδα 
Δξωηήζεηο Γπλαηά εκεία Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 
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I.Α. Πφζν θαιά ηξψεη 

ην παηδί έλα απιφ ζλαθ; 

 
 

Σξψεη ην ζλαθ κε 

αζθάιεηα 

Ηθαλφ λα ρεηξηζηεί φια ηα 
θαγεηά 

 Τγξά 

 Μαιαθά ή 

θξεκψδε 

 Παηεκέλα κε πθή 

(π.ρ. ζάιηζα 

κήινπ) 

 θιεξά (π.ρ. σκά 

ιαραληθά) 

ηεξεφ θξέαο 

 Μαζηηρσηφ  

(ιαζηηρσηφ) (π.ρ. 

ζηαθίδεο)  

 Μηθηή πθή (π.ρ. 

ζνχπα κε θηλέδηθα 

δπκαξηθά) 

Σνπ αξέζεη ην θαγεηφ κε 

κηα κεγάιε πνηθηιία πθψλ, 

γεχζεσλ θαη κπξσδηψλ  
Σξψεη αλεμάξηεηα  

 Με ην ρέξη 

 Με πηξνχλη ή 

θνπηάιη 

 Με κπνπθάιη, 

θιηηδάλη ή πνηήξη 

Υξφλνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ινγηθφο 

Υξεζηκνπνηεί ζσζηνχο 

ηξφπνπο ζην ηξαπέδη 

Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κία 

ή πεξηζζφηεξεο πθέο θαγεηνχ 

Γελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί έλα ή 
πεξηζζφηεξα ζθεχε 

Γελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί 

θιηηδάλη ή πνηήξη 
Απαηηεί βνήζεηα απφ  ηνλ 

θεδεκφλα 

Μηζεί πνιιά θαγεηά 

Καηαλαιψλεη ππεξβνιηθφ 
ρξφλν 

αιηάδεη  

ρη αζθαιέο 

Καηλνχξγηεο βειηησκέλεο 

ζηνκαηνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

Καηλνχξγηεο – βειηησκέλεο 
δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ζθεπψλ 

Απμεκέλε αζθάιεηα 

Απμεκέλε αλεμαξηεζία 
Απμεκέλν ξεπεξηφξην ηξνθψλ 

Μεησκέλνο ρξφλνο 

Μεησκέλν ζάιην 

πζθεπέο ή πξνζαξκνγέο 
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VI.Β. Πφζν θαιά 

ληχλεηαη κφλν ηνπ ην 
παηδί; 

 

 

 

Δθηειεί φια ηα  θαζήθνληα 

 Βγάδεη ηηο θάιηζεο 

ηνπ 

 Βάδεη ηηο θάιηζεο 

ηνπ 

 Ξεθνπκπψλεηαη 

 Κνπκπψλεηαη 

 Ξεθνπκπψλεη ην 

θεξκνπάξ ηνπ 
παληεινληνχ ή ηνπ 

παιηνχ 

 Γέλεη ηα 

παπνχηζηα ηνπ 

 Ο ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη 
ινγηθφο 

 

Απαηηεί βνήζεηα γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα ξνχρα 
Απαηηεί βνήζεηα ζηηο ζπλδέζεηο 

(fastener) 

Υξφλνο θαη πξνζπάζεηα 
ππεξβνιηθνί 

Αξλείηαη 

 

 

 

Καηλνχξγηεο δεμηφηεηεο 

Μεησκέλνο ρξφλνο ή πξνζπάζεηα 
Απμαλφκελε ζέιεζε 

Απμαλφκελε αλεμαξηεζία 

πζθεπέο ή πξνζαξκνγέο 
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TPBA2       ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

λνκα Παηδηνχ_____________________________________________          Ζιηθία______________   Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________ 
 

Γνλείο_______________________________________________________Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο_____________________________________ 

 

Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην__________________________________________________________________________________ 
 

 

Οδεγίεο: Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ελληάπνληε θιίκαθα θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη ηελ 
αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΣΡΒΑ2 ή απφ ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο γηα ηνλ θάζε 

ηνκέα. Μεηά ζπγθξίλεηε ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ κε ηνλ πίλαθα ειηθηψλ ηνπ ΣΡΒΑ2. 

Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ πίλαθα γηα λα θηάζεηε ζην επίπεδν ειηθίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε ππνθαηεγνξία (αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ πίλαθα 

ειηθηψλ). Μεηά θπθιψζηε ΑΑ, Σ, W ή C ππνινγίδνληαο ην επίπεδν ηεο θαζπζηέξεζεο:  
 

 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ < ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο / CA) = _____ % θαζπζηέξεζε 
 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ > ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο /CA) – 1 = _____% επηπιένλ 

 
Γηα λα ππνινγίζεηε ην CA αθαηξέζηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη ζηξνγγπινπνηήζηε πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ φπσο είλαη ηαηξηαζηφ. ηαλ αθαηξείηε κέξεο ππνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζην κήλα (π.ρ. 28, 30, 31). 
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Σ
Ρ

Β
Α

2
 Τ

π
ν
θ

α
η
ε

γ
ν
ξ

ία
 

Δπίπεδν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ όπωο παξαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αλαινγία 

ζπγθξηλόκελε κε 

άιια παηδηά ίδηαο 

ειηθίαο  

 

ΑΑ = πάλω από ην 

κέζν 

 

Σ= ηππηθόο 

 

W=παξαθνινύζεζε 

 

C=αλεζπρία 

 

__=Μέζνο όξνο 

ειηθίαο 
 

Λ
εη

η
ν

π
ξ

γ
ίε

ο 
π

ν
π

 

π
π

ν
γ
ξ

α
κ

κ
ίδ

ν
π

λ 
η
ε

λ 
θ

ίλ
ε

ζ
ε

 

1.Υξεηάδεηαη λα 

έρεη νιηθή 

ππνζηήξημε ζε φιεο 
ηηο ζέζεηο 

2

. 

3.Κξαηάεη 

ην θεθάιη 

ζηαζεξφ 
θαη κπνξεί 

λα θάηζεη 

κε ζηήξημε 

4

. 

5.Κηλείηαη 

κεηαμχ κηαο 

πνηθηιίαο 
απφ θαζηζηέο 

θαη φξζηεο 

ζέζεηο, 
κπνξεί λα 

ζηαζεί κφλν 

ηνπ γηα 

ζχληνκν 
ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

6 7.Γηεζλή 

επηθείκελε 

πξνζαξκνγή 
ζέζεο, 

ζηέθεηαη κφλν 

ηνπ θαη 
θάζεηαη ζε 

θαξέθια 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα πάξεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ιεηηνπξγηθέο 

ζέζεηο θ λα θηλεζεί απηφλνκα 
κεηαμχ απηψλ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

  
 

1.Παξακέλεη φπνπ 
ην αθήζαλε, δελ 

ππάξρεη ελεξγεηηθή 

θίλεζε 

2
. 

3.Κηλείηαη 
κε 

ξνιάξηζκα 

θαη 

αληρλεχνλη
αο ζέξλεηαη  

4
. 

5.Κηλείηαη 
γχξσ ζην 

πεξηβάιινλ 

αληρλεχνληαο 

ζε φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο 

θαη θάλεη 

κεξηθά 
βήκαηα 

6 7.Πεξπαηάεη 
θαη ηξέρεη 

εχθνια 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα θάλεη 
πνιχπινθεο δξάζεηο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. λα 

ρνξνπεδήζεη θ λα πεξάζεη 

εκπφδηα) 

ΑΑ      Σ         W         
C      ______ 

 

ρφιηα: 
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1.Βξίζθεη 

αληηθείκελα, φρη 

εζεινληηθφο 
έιεγρνο ησλ 

ρεξηψλ, ηνπ 

βξαρίνλα θ ησλ 
δαρηχισλ 

2 3.Φάρλεη 

γηα 

αληηθείκελα 
θ 

αλζξψπνπο, 

ρηππάεη ηα 
αληηθείκελα 

ρσξίο λα ηα 

αξπάδεη 

4 5.Υξεζηκνπν

ηεί ρνληξφ 

άξπαγκα γηα 
λα πάξεη ηα 

αληηθείκελα, 

κηθξή 
ελεξγεηηθή 

παξαρψξεζε 

6 7.Αξπάδεη θαη 

ηαηξηάδεη 

κέγεζνο θ 
ζρήκα 

αληηθεηκέλνπ, 

αθήλεη ηα 
αληηθείκελα 

απφ ην ρέξη 

ηνπ κε αδξή 

θίλεζε. 

8 9.Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

βξαρίνλεο, ρέξηα κε επάξθεηα θ 

απνηειεζκαηηθά λα θηάζεη λα 
αξπάμεη θ λα ρεηξηζηεί κε ην 

ρέξη θ κε αθξίβεηα λα αθήζεη 

λα πέζνπλ ηα αληηθείκελα 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα:: 


ρ
εδ

ηα
ζ

κ
ό

ο 
η
ε

ο 
θ

ίλ
ε

ζ
ε

ο 
&

ζ
π
λ
η
ν
λ
ηζ

κ
ό
ο 

1.Έρεη ζειεκαηηθέο 

θηλήζεηο γηα απιέο 

πξάμεηο ξνπηίλαο ή 
γεγνλφηα, δελ 

πξνζπαζεί λα θάλεη 

πξάμεηο κε πνιιά 

βήκαηα αλεμάξηεηα 

2 3.Έρεη 

δπζθνιία 

λα 
θαηαιάβεη 

ηη λα θάλεη 

κε έλα 

αληηθείκελν 
ή πξάγκα 

ζην 

πεξηβάιινλ
. 

Υξεζηκνπν

ηεί 
επαλαιακβ

αλφκελεο 

πξάμεηο 

ρσξίο 
ιεηηνπξγηθφ 

ζθνπφ θ 

έρεη 
δπζθνιία 

λα εθηειεί 

αθφκα θ 

απιέο 
πξάμεηο 

εθηφο 

ξνπηίλαο 

4 5.Μπνξεί λα 

ζπιιάβεη έλα 

ζηφρν αιιά 
ρξεηάδεηαη 

παξαθίλεζε, 

επίδεημε θαη 

επζπλείδεηε 
πξνζπάζεηα 

θ 

πνιπάξηζκεο 
επθαηξίεο ηα 

εμάζθεζε 

γηα λα θάλεη 
κηα 

δξαζηεξηφηε

ηα κε πνιιά 

βήκαηα, νη 
πξάμεηο 

κπνξεί λα 

θαίλνληαη 
παξάμελεο θ 

αξγέο θ ηα 

απνηειέζκαη

α κπνξεί λα 
είλαη 

αλαθξηβή. 

6 7.Μπνξεί λα 

ζπιιάβεη έλα 

ζηφρν αιιά 
ρξεηάδεηαη 

παξαθίλεζε, 

επίδεημε θαη 

επζπλείδεηε 
πξνζπάζεηα θ 

πνιπάξηζκεο 

επθαηξίεο γηα 
εμάζθεζε γηα 

λα θάλεη κηα 

πνιχπινθε  
δξαζηεξηφηεηα 

κε πνιιά 

βήκαηα, κε 

πξνζπάζεηα θ 
εμάζθεζε 

κπνξεί λα 

πεηχρεη ηελ 
αθξίβεηα. 

8 9.Μπνξεί λα ζπιιάβεη έλα 

ζηφρν θ κε κηθξή επζπλείδεηε 

πξνζπάζεηα κπνξεί λα 
νξγαλψζεη θ λα αθνινπζήζεη 

κία πνιχπινθε αθνινπζία 

γεγνλφησλ κε επάξθεηα θ 

αθξίβεηα γηα λα πεηχρεη ηνλ 
επηζπκεηφ ζηφρν. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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1.Παξφιε ηε 

δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο πξνζπάζεηεο 
κε ή ρσξίο 

δεκηνπξγηθφηεηα 

έρεη έλα αξλεηηθφ 
επαθφινπζν ζην λα 

αζρνιείηαη κε 

αληηθείκελα, 

αλζξψπνπο ή 
γεγνλφηα ζην 

πεξηβάιινλ 

2 3.Υξεηάδεη

αη βαζηθέο 

θ 
ζπλερφκελε

ο 

δηαθνξνπνη
ήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινλ

ηνο ή 

δηαπξνζσπη
θέο επαθέο 

γηα λα 

δείμεη ηελ 
θαηάιιειε 

απφθξηζε 

ζηα 
αηζζεηεξηα

θά 

εξεζίζκαηα 

4 5.Δπηδεηθλχεη 

ηαηξηαζηή 

απφθξηζε 
ζηα 

αηζζεηεξηαθ

ά εξεζίζκαηα 
κε κέηξηεο 

δηαθνξνπνηή

ζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ή 
ζηηο ζρέζεηο. 

6 7.Γείρλεη 

ηαηξηαζηή 

απφθξηζε ζηα 
αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα κε 

ειάρηζηεο 
δηαθνξνπνηήζε

ηο ζην 

πεξηβάιινλ ή 

ζηηο ζρέζεηο. 

8 9.Δηλαη ζρεδφλ πάληα ηθαλφ λα 

αληαπνθξηζεί ζσζηά ζε φια ηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 
ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. 

ΑΑ      Σ         W         
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1.Δμαξηάηαη απφ 
ηνπο ελήιηθεο γηα 

πιεπξέο ηεο 

θξνληίδαο ηνπ 
εαπηνχ γηαηί έρεη 

δπζθνιία ζηηο 

θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο. 

2 3.Δίλαη 
ηθαλφ κε 

ειάρηζηε 

βνήζεηα 
ηνπ 

ελήιηθα 

ζηα 

θηλεηηθά 
πιαίζηα ηεο 

θξνληίδαο 

ηνπ εαπηνχ. 

4 5.Μπνξεί λα 
ζπκκεηέρεη 

ζε φιεο ηηο 

κνξθέο 
θξνληίδαο 

ηνπ εαπηνχ 

κε κέζε 

θξνληίδα 
απφ ηνπο 

ελήιηθεο. 

6 7.Υξεηάδεηαη 
ειάρηζηε 

βνήζεηα κε ηε 

θξνληίδα ηνπ 
εαπηνχ θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο 

ξνπηίλεο. 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεί 
θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

αλεμάξηεηα θξνληίδα ηνπ 

εαπηνχ θαη ξνπηίλεο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηε 

ρξήζε ησλ ζπλδεηήξσλ θαη 

ησλ καραηξηψλ. 

ΑΑ      Σ         W         
C      ______ 
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1.Γελ ρξεζηκνπνηεί 

ηε ιεηηνπξγία ηεο 

φξαζεο θαζφινπ. 

2 3.Έρεη 

κεγάιε 

ιεηηνπξγηθή 

έιιεηςε ηεο 
φξαζεο 

αθφκα θαη 

κε γπαιηά ή 
εμνπιηζκφ 

πξνζαξκνγ

ήο. 

4 5.Έρεη κέζε 

ιεηηνπξγηθή 

έιιεηςε ηεο 

φξαζεο 
αθφκα θαη κε 

γπαιηά ή 

εμνπιηζκφ 
πξνζαξκνγήο 

6 7.Έρεη 

ειάρηζηε 

ιεηηνπξγηθή 

έιιεηςε ηεο 
φξαζεο αθφκα 

θαη κε γπαιηά 

ή εμνπιηζκφ 
πξνζαξκνγήο 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα βξίζθεη θαη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηε ιεηηνπξγία 

ηεο φξαζεο ρσξίο 

πξνζαξκνγέο. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 
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TPBA2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλωληθή αλάπηπμε 
 

  

 
 

 

λνκα Παηδηνχ:_____________________________________________________________________________________________________ 

Ζιηθία_____________________________________________________________________________________________________________ 
Υξνλνινγία Γέλλεζεο________________________________________________________________________________________________ 

Γνλείο______________________________________________________________________________________________________________ 

Ζκ. Αμηνιφγεζεο____________________________________________________________________________________________________ 
Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Οδεγίεο: Καηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παηδηνχ (λνκα, θεδεκφλεο, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ειηθία, εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη άηνκν/α 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ ηα ζπλεζηζκέλα δπλαηά ζεκεία, παξαδείγκαηα 
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα θέξλνπλ αλεζπρία θαη επφκελα βήκαηα γηα ηα νπνία είλαη έηνηκν ην παηδί. Καζψο παξαηεξείηαη ην παηδί θπθιψζηε, 

ππνγξακκίζηε ή βάιηε έλα ζεκάδη δίπια ζηηο πξνηάζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη. Βάιηε 

ηηο φπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζηελ ζηήιε ησλ «ζεκεηψζεσλ». Έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ TPBA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην TPBA2  
ζεκεηψζεηο  ζαλ κέζνδν γηα λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

παξαηήξεζεο.  
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I. πλαηζζεκαηηθή έθθξαζε 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

Η.Α. Πσο εθθξάδεη ην 
παηδί ηα ζπλαηζζήκαηα; 

Με ην πξφζσπν 
Με ην ζψκα 

Ζρεηηθά 

Λεθηηθά 

ια ηα παξαπάλσ 
Ή ηδηνζπγθξαζηαθά 

 

 

Μεησκέλνη ηξφπνη έθθξαζεο 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Αζπλήζηζηνη ηξφπνη έθθξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Γχζθνιν λα θαηαιάβεηο ηα 
ζπλαηζζήκαηα 

 

 

Με ην πξφζσπν 
Με ην ζψκα 

Ζρεηηθά 

Λεθηηθά 

Απμεκέλε εηνηκφηεηα 
Απμεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

Απμεκέλε έληαζε 

 

 

 

Η.Β. Δθθξάδεη ην παηδί 

κία νιφθιεξε γθάκα 

ζπλαηζζεκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ,  
ζπλαηζζεκάησλ 

δπζαξέζθεηαο θαη 

απηνζπλείδεζεο; (pr/tr). 

 

Δθθξάδεη κηα επξεία 

γθάκα ζπλαηζζεκάησλ 

ηαηξηαζηά ζηελ ειηθία ηνπ 
 

 

Πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθή 

Πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, δελ 
εθθξάδνληαη φια ηα 

ζπλαηζζήκαηα 

Σα ζπλαηζζήκαηα δελ 
ηαηξηάδνπλ κε ηελ θαηάζηαζε 

 

Δπηπρία 

Θπκφο, απνγνήηεπζε 

Λχπε  
Πξνζνρή , θφβνο 

Ακεραλία  

Δλνρή 
Πεξεθάληα 

 

 

 

 

I.C.  Ση είδνπο εκπεηξίεο 

θάλνπλ ην παηδί 

επηπρηζκέλν, 
δπζηπρηζκέλν ή 

επζπλείδεην; (PR/TR) 

 

 

Μηα κεγάιε θιίκαθα 

εκπεηξηψλ δίλνπλ ζην παηδί 

ραξά 
Μηα κεγάιε θιίκαθα 

εκπεηξηψλ δίλνπλ ζην παηδί 

δπζηπρία 

Μηα κεγάιε θιίκαθα 
εκπεηξηψλ δίλνπλ ζην παηδί 

ζπλεηδεηφηεηα  

 

 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθαινχληαη κε ειάρηζην 

εξέζηζκα 
Σα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθαινχληαη κφλν ζε έληνλεο 

θαηαζηάζεηο 

Σα ζπλαηζζήκαηα 
πξνθαινχληαη απφ ειάρηζην 

αξηζκφ εξεζηζκάησλ 

Άιιν: 

 

Θα επσθεινχληαλ απφ απμεκέλε 

ηθαλνπνίεζε απφ: 

 Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

 Αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

 ηνκαηηθφ παηρλίδη 

 Παηρλίδη κε αληηθείκελα 

 Γξακαηηθφ παηρλίδη 

 

 

IΙ. πλαηζζεκαηηθό ζηπι/Πξνζαξκνζηηθόηεηα 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 
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ΗΗ.Α. Πσο ην παηδί 

πιεζηάδεη θαηλνχξγηνπο 
αλζξψπνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θαηαζηάζεηο ( αλάινγα 

κε ηελ ειηθία) PR/TR 
 

Δχθνια πξνζαξκφδεηαη ζε 

λένπο αλζξψπνπο 
αληηθείκελα, γεγνλφηα 

Γείρλεη πξνζνρή ζε 

ηαηξηαζηέο θαηαζηάζεηο 

 

 

Τπεξβνιηθή πξνζνρή ή θφβνο 

Καζφινπ πξνζνρή ή θφβνο 
πλαηζζήκαηα απξφνπηα 

 

Μείσζε:  

 Σνπ άγρνπο 

 Σνπ θφβνπ 

 Σεο απφζπξζεο 

 Σνπ ζπκνχ 

 Σεο ππεξβνιηθήο 

θηιηθφηεηαο 

 Μείσζε ηεο έιιεηςεο 

πξνζνρήο 

 

ΗΗ.Β. . Πφζν εχθνια 

πξνζαξκφδεηαη ην παηδί 

ζε κεηαβάζεηο θαη / ή 
αιιαγέο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο; 

(PR/TR) 

Δχθνιεο κεηαβάζεηο 

Πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε 

αιιαγέο ξνπηίλαο 

 

Γπζθνιία κε ηελ κεηάθξαζε 

θαη ηελ αιιαγή 

 

 

Μείσζε: 

 Γπζθνιία ζηηο κεηαβάζεηο 

 Γπζθνιία κε ηελ αιιαγή 

ζηηο ξνπηίλεο 

 

IΗ.C.  Πφζν έληνλα 

αληηδξάεη ην παηδί ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο 

εξεζηζκάησλ; (PR/TR) 
 

Μέζε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εξεζηζκάησλ 

Τπεξβνιηθά ζπλαηζζήκαηα 

Διάρηζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έληαζε 

 

 

Μεησκέλν πνζφ απαληήζεσλ ζηα 

εξεζίζκαηα 

Απμεκέλν πνζφ απαληήζεσλ ζηα 

εξεζίζκαηα 

 

IΙΙ. Ρύζκηζε ηωλ ζπλαηζζεκάηωλ θαη ηωλ θαηαζηάζεωλ εγξήγνξζεο 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

ΗΗΗ.Α. Πφζν εχθνια 
ξπζκίδεη ην παηδί 

ςπρνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο  επίγλσζεο 
(π.ρ. απφ ηνλ χπλν ζην 

πεξπάηεκα); (PR) 

Κακία δπζθνιία 

 

Γπζθνιία λα θαζνξίζεη ηελ 
θαηάζηαζε 

 

 

Απμεκέλε άλεζε ζην : 

 Ξχπλεκα 

 Νπζηαγκφ  

 Να πεγαίλεη γηα χπλν 

 Να κέλεη ζε ήξεκε 
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θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο 

 Μεηψλεη ηελ θαζαξία / 

θιάκα 

ΗΗΗ.Β. Πφζν εχθνια 
ξπζκίδεη ην παηδί  

(ειέγρεη & λα θηλείηαη 

εληφο θαη εθηφο)  

ζπλαηζζεκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο; 

Μπνξεί λα θαζνξίζεη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

απηφλνκα 

Μπνξεί λα θαζνξίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ιίγε 
ππνζηήξημε 

Γπζθνιία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 
πξνζδηνξηζκφ 

 

 

Να δίλεη ιεθηηθή ή / θαη ζσκαηηθή 
βνήζεηα ζηε κεηάβαζε απφ: 

 Δλζνπζηαζκφ 

 Απνγνήηεπζε 

 Θπκφ 

 Λχπε 

 

IΗΗ.C. Τπάξρνπλ 
αλαγλσξίζηκα κνηίβα ή 

ππξνδνηνχκελεο 

θαηαζηάζεηο φπνπ ην 
παηδί έρεη δπζθνιία λα 

ρακειψζεη ζε ηφλν ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ  

ρη πξνβιήκαηα 
θαζνξηζκνχ 

 

Δπαίζζεην ζε θαζνξηζκέλα 
εξεζίζκαηα  

Γπζθνιία λα αληέμεη ηα φξηα 

κηαο θαηάζηαζεο 
Δπαίζζεην ζηελ αιιαγή 

Δπαίζζεην ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

Γηαθνξνπνίεζε ζε: 

 Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

 Αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα 

 Ηδηαίηεξα πιηθά 

 Άιιν:  

 

 

IΗΗ.D. Πφζν εχθνια 

είλαη ηθαλφ ην παηδί λα 

εξεκεί κφλν ηνπ φηαλ 
ηα ζπλαηζζήκαηα 

γίλνληαη έληνλα; 

Ηθαλφηεηα λα εξεκεί κφλν 

ηνπ εχθνια 

 

Γπζθνιία ή αληθαλφηεηα λα 

εξεκεί κφλν ηνπ 

 

 

Τπνζηήξημε ρξεηάδεηαη: 

 ην ζσκαηηθφ άγγηγκα ή 

θίλεζε 

 ηελ ερεηηθή ιεθηηθή 

παξεγνξηά 

 ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

εξεζηζκνχ 

 ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 
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 Άιιν: 

IΗΗ.E. Πφζν θαιά ην 

παηδί είλαη ηθαλφ λα 
αλαζηείιεη 

παξνξκεηηθέο πξάμεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. 
ζσκαηηθά, ερεηηθά  

 ή ιεθηηθά μεζπάζκαηα) 

ψζηε λα ζπκκεηέρεη 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο; 

Δίλαη ηθαλφ  λα αλαζηείιεη 

ηηο παξνξκήζεηο ηνπ ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο 

 

 

Τπεξβνιηθά παξνξκεηηθφ 

 

Υξεηάδεηαη αλαζηνιή φηαλ: 

 Παίξλεη αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα πνπ δελ ζέιεη 

 Γηαθφπηεηαη ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηελ 

θαηεπζχλεη ην ίδην 

 ηαλ νη ελήιηθεο 

πξνζπαζνχλ λα θαηεπζχλνπλ 

 ηαλ απνγνεηεχεηαη ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο 

 ηαλ απνγνεηεχεηαη ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

 ηαλ ζέηνληαη φξηα 

 

IΗΗ.F. Πνηα είλαη ε 
θπξίαξρε δηάζεζε ηνπ 

παηδηνχ θαη πφζν 

θξαηάλε νη θαηαζηάζεηο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 
νη  δηαζέζεηο ηνπ; 

(PR/TR). 

Καηά θχξην ιφγν 
ραξνχκελν θαη 

ηθαλνπνηεκέλν 

 

Μεγάιεο αιιαγέο 
ζπλαηζζήκαηνο 

Έληνλεο ή ππεξβνιηθέο 

δηαζέζεηο 

Οη αλεζπρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
θξαηάλε πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

Μείσζε ηεο επίπεδνπ 
ζπλαηζζήκαηνο 

 Γπζηπρηζκέλε ε ιππεκέλε 

δηάζεζε 

 Σεο αλεζπρίαο ή ηεο 

ελφριεζεο 

 Σνπ θφβνπ ή ηνπ άγρνπο 

 Αιιαγέο δηάζεζεο πνπ δελ 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε 

 

 

IV. Ρύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (PR/TR) 
Δξωηήζεηο Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: εκεηώζεηο: 
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ΗV.Α. Πφζν θαιά 

ππαθνχεη ην παηδί ζε 

φζα ηνπ δεηνχλ νη 
ελήιηθεο (PR/TR). 

 

Τπαθνχεη ζε απηφ πνπ ηνπ 

δεηνχλ νη ελήιηθεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο 
Τπαθνχεη κεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ή κε 

ππνζηήξημε 
 

 

Γελ ππαθνχεη 

Αξλείηαη ηελ δηαιιαθηηθφηεηα 

Γελ απαληάεη κε ηελ ζέιεζε 
ηνπ 

Απαληάεη κε θφβν ή άγρνο 

Απαληάεη κε ζπκφ 

 

Υξεηάδεηαη: 

 Δπίδεημε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

 Βνήζεηα νπηηθή, ιεθηηθή γηα 

λα ππαθνχζεη 

 σκαηηθή θαηαηγίδα 

 Αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζπάζεηαο 

 Άιιν: 

 

ΗV.Β. Πφζν εχθνια 

ειέγρεη ην παηδί ηηο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζεσξνχληαη ιάζνο; 

(PR/TR) 

Διέγρεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απηφλνκα 
Διέγρεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

κεηά απφ πξνηξνπή ησλ 

ελειίθσλ 

Γελ θαηαιαβαίλεη απφ ζσζηφ 

θαη ιάζνο 
Καηαιαβαίλεη ζσζηφ θ ιάζνο 

αιιά θάλεη ην ιάζνο φπσο θαη 

λα’ ρεη 

 

 

Αχμεζε ηεο: 

 Γλψζε ησλ απνδεθηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

 Ηθαλφηεηα λα ειέγρεη ην 

θαιφ θαη ην θαθφ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ 

 

IV.C. Αλαγλσξίδεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην παηδί 
ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

ζπηηηνχ θαη ηεο 

θπξίαξρεο θνπιηνχξαο; 
(PR/TR) 

Υξήζε ησλ:  

 Κνηλσληθψλ 

ζπκβάζεσλ 

 πκβαηηθήο 

εκθάληζεο 

 Λεηηνπξγηθψλ 

ζπκβάζεσλ 

 Σνπ ζπηηηνχ ή ηεο 

θνηλήο θνπιηνχξαο 

Με ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

εκθάληζε ζην ζπίηη 
Με ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

εκθάληζε ζηελ θνηλή 

θνπιηνχξα 
 

 

Απμεκέλε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζπκβάζεσλ 
Απμεκέλε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ 

ηεο εκθάληζεο 

Απμεκέλε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ζπκβάζεσλ 

 ην ζπίηη 

 ηελ θνηλή θνπιηνχξα 

 

 

IV.D.  Δπηδεηθλχεη ην 

παηδί αζπλήζηζηεο  

ηδηνκνξθίεο 
ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ 

 

ρη παξάμελνη καληεξηζκνί 

 

ηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο: 

 Πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ 

Κηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

σκαηηθή θίλεζε / ζηεξενηππίεο 

 Πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ 
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είλαη ζηελ θνπιηνχξα 

καο θαη δελ κπνξνχλ  

λα αλαζηαινχλ;   
 

 

 

 Πξνο αληηθείκελα 

Αζπλήζηζηεο 
επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο 

Αζπλήζηζηνη ήρνη 

Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά 
Άιιν:  

 

 Πξνο αληηθείκελα 

Αζπλήζηζηνη ήρνη 
Απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Άιιεο αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο 

V. Αίζζεζε ηνπ εαπηνύ 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

V.Α. Δπηδεηθλχεη ην 

παηδί απηνλνκία θαη ηελ 

επηζπκία λα παίξλεη 
απνθάζεηο πνπ  είλαη 

ηαηξηαζηέο κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο 

νηθνγέλεηαο (PR); 

Μπνξεί λα αλερζεί κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

επηινγψλ ησλ ελειίθσλ 
θαη ησλ δηθψλ ηνπ 

επηινγψλ 

Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

φζν αλεμάξηεηα 
αλακέλεηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ 

 

Οινθιεξσηηθά ειεγρφκελν 

Οινθιεξσηηθά εμαξηψκελν  

 

 

Μεησκέλε αλάγθε λα ειέγρεη φιεο 

ηηο απνθάζεηο 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα θάλεη 
επηινγέο 

Μεησκέλε εμάξηεζε απφ ηνλ 

ελήιηθα, φπσο είλαη ηαηξηαζηφ 

ζχκθσλα κε ηελ θνπιηνχξα ζε: 

 Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

 Ηθαλφηεηεο παηρληδηνχ 

 Ηθαλφηεηεο απηνβνήζεηαο 

 

 

V.Β. Πσο επηδπθλχεη ην 
παηδί  θίλεηξα πξνο 

επηηεχγκαηα; 

Δπηκέλεη λα πξνζπαζεί λα 
θηάζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Γείρλεη πεξεθάληα γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ 

 

 

Πνιχ εχθνια απνγνεηεχεηαη 
απφ πξνθιεηηθέο θαηαζηάζεηο 

Πεξηνξηζκέλε θηλεηνπνίεζε  

 

 

Μείσζε ηεο απνγνήηεπζεο κε ηελ 
απνηπρία 

Αχμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα: 

 Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

 Ηθαλφηεηεο παηρληδηνχ 

 Ηθαλφηεηεο απηνβνήζεηαο 

 

V.C. Ση αλαπηπμηαθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πλαηζζήκαηα 
Κηίζεηο 

σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ 
εαπηνχ 

 

Απμεκέλε επηζήκαλζε ησλ: 

 πλαηζζήκαηα 
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εαπηφ κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη ην παηδί; 

(αγφξη, θνξίηζη , κεγάιν) 

Πξάγκαηα ζηα νπνία είλαη 

ην ίδην θαιφ 

 

 

 

 

 

 

 

  Κηίζεηο 

 σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(αγφξη, θνξίηζη , κεγάιν) 

Απμεκέλε γλψζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ θαη ησλ 
ηθαλνηήησλ ηνπ 

VI. πλαηζζεκαηηθά ζέκαηα ζην παηρλίδη 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

VI.Α. Πφζν ινγηθά θαη 

επέιηθηα είλαη ηα 
ζρέδηα ζθέςεσλ ηνπ 

παηδηνχ ζην παηρλίδη; 

Σν παηρλίδη έρεη ινγηθή 

αθνινπζία 
Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάδεη ζρέδηα 

 

 

Με ειαζηηθά επαλαιεπηηθά 

ζέκαηα ζην παηρλίδη 
 

 

Απμεκέλε αθνινπζία ζελαξίσλ ζην 

παηρλίδη 
Μείσζε ηεο επαλάιεςεο ζεκάησλ 

θαη αθνινπζηψλ 

 

 

 

VI.Β. Ση επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ξφισλ ησλ άιισλ θαη 
ησλ πξάμεσλ ηνπο 

αληαλαθιάηαη ζην 

δξακαηηθφ παηρλίδη ηνπ 
παηδηνχ; 

Παίδεη ην θαιφ παηδί ή ην 

γνληφ 

Σν εχξνο ησλ πξάμεσλ δελ 
είλαη φια επηζεηηθά 

 

 

Παίδεη βαζηθά αξλεηηθνχο 

ξφινπο (π.ρ. απαηζηφδνμνπο ή 

θαηαζιηπηηθνχο) 
Παίδεη θαηά θχξην ιφγν 

επηζεηηθνχο ξφινπο 

 

Να αληηθαηαζηήζεη ηνπο ξφινπο ηνπ 

ηηκσξνχ ή ηνπ θαθνχ παηδηνχ κε πην 

ζεηηθνχο ξφινπο 
Να αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξβνιηθά 

επηζεηηθέο πξάμεηο κε πεξηζζφηεξν 

πξνθνηλσληθέο  (prosocial) δξάζεηο ή 
επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 

VΗ.C. Ση 

ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα 
εθθξάδνληαη ζην 

παηρλίδη ηνπ παηδηνχ; 

Φξνληίδα 

Αζθάιεηα 
Δπηπρία 

 

 

Τπεξβνιηθή έθθξαζε απφ: 

 Γχλακε θαη έιεγρν 

 Δμάξηεζε / 

αλεμαξηεζία 

 Απψιεηα  

 Φφβν ή άγρνο 

Δπηπιένλ αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη 

Έθθξαζε ελφο κεγαιχηεξνπ εχξνπο 
ζπλαηζζεκαηηθψλ ζεκάησλ 

Τπνζηήξημε θαηαλφεζε  ησλ αηηηψλ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
Τπνζηήξημε, επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θαηάιιεινπο 

ζηφρνπο 

Τπνζηήξημε , επίιπζε γλσζηηθψλ 
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζέκαηα 
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 Βία 

 Σξαχκα 

 Έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

VΗ.D. Πσο ην παηδί 

ελζσκαηψλεη θαη 

ηαηξηάδεη ζθέςεηο, 
δξάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα ζην 

δξακαηηθφ παηρλίδη; 

Γείρλεη ζηαζεξέο ζθέςεηο, 

δξάζε θαη έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

 

Γξάζεηο θαη ζθέςεηο δελ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ εθθξάδνληαη ζην παηρλίδη 
 

 

Βνεζάκε ην παηδί λα αλαγλσξίζεη 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα ζπλδέζεη κε 

πξάμεηο 

 

 

VII. Κνηλωληθέο αιιειεπηδξάζεηο 
Δξωηήζεηο Γπλαηά εκεία Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

VΗΗ.Α. ε ηη 

ζπλαηζζήκαηα 

αληαπνθξίλεηαη ην παηδί 
ζε άιινπο αλζξψπνπο; 

(PR/TR) 

Γηαβάδεη θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ: 

 Δπράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα 

 Γπζάξεζηα ή 

ηξνκαθηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

 πλαηζζήκαηα 

ζπκνχ 

Γελ αληαπνθξίλεηαη αλάινγα 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 

 

Αχμεζε ηεο απφθξηζεο ζε: 

 ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ  

άιισλ 

 Δπράξηζηα ζπλαηζζήκαηα 

 Γπζάξεζηα ή ηξνκαθηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

 πλαηζζήκαηα ζπκνχ 

 Σαηξηαζηή έθθξαζε ελ 

ζπλαίζζεζε  

 

VΗΗ.Β.  Πσο ην παηδί 

επηδεηθλχεη ηελ αίζζεζε 
επραξίζηεζεο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζηνπο 

γνλείο ηνπ; (PR/TR) 

Φάρλεη γηα ζεκάδηα 

θαζεζπραζκνχ (κακά – 
κπακπάο) 

Μνηξάδεηαη ηελ 

ηξπθεξφηεηα (Μακά – 
Μπακπάο) 

Μνηξάδεηαη ηελ εξεκία 

Θπκσκέλεο, αληηζηεθφκελεο ή 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ 
απνθεχγνληαη κε ηελ κεηέξα 

Θπκσκέλεο, αληηζηεθφκελεο ή 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ 
απνθεχγνληαη κε ηνλ παηέξα 

 

Αχμεζε ησλ αθνινχζσλ  

 Φάρλεη γηα ζεκάδηα 

θαζεζπραζκνχ (κακά – 

κπακπάο) 

 Μνηξάδεηαη ηελ ηξπθεξφηεηα 

 



88 

 

(Μακά-Μπακπάο) 

Μνηξάδεηαη ηα 

επηηεχγκαηα (Μακά-
Μπακπάο) 

Παίδεη παηρλίδηα κε 

ελαιιαγή ζεηξάο (Μακά-
κπακπάο) 

Αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ 

 (Μακά – Μπακπάο) 

 Μνηξάδεηαη ηελ εξεκία 

(Μακά-Μπακπάο) 

 Μνηξάδεηαη ηα επηηεχγκαηα 

(Μακά-Μπακπάο) 

 Παίδεη παηρλίδηα κε 

ελαιιαγή ζεηξάο (Μακά-

κπακπάο) 

 Αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ  

 Δπράξηζηεο αιιειεπηδξάζεηο 

VΗΗ.C.  Πσο ην παηδί 

δηαθνξνπνηεί ηελ 

αληίδξαζε ηνπ  ζηνπο 

αλζξψπνπο; (PR/TR) 

Αληαπνθξίλεηαη αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπ ζηηο 

δηαθνξέο 

Γελ δηαθνξνπνηεί ηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηνπο αλζξψπνπο 

Τπεξβνιηθά επηιεθηηθέο 
αιιειεπηδξάζεηο 

Μείσζε ηνπο άγρνπο ή ηνπ θφβνπ κε 

αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη γλσζηνί 

Μείσζε ηεο αλάξκνζηεο 

ηξπθεξφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 
Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα 

δηαθνξνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αλζξψπσλ 

 

VΗΗ.D.Ση ηχπνη 

θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ 

επηδεηθλχνληαη κε ηα 
αδέξθηα ή θαη ηνπο 

θίινπο; (PR/TR) 

Παξαθνινχζεζε ηνπ 

παηρληδηνχ ησλ άιισλ 

Αλεμάξηεην παηρλίδη 

Παξάιιειν παηρλίδη 
πλεηξκηθφ παηρλίδη 

πλεξγαηηθφ παηρλίδη 

Ακνηβαίνη θαη 
ζπκπιεξσκαηηθνί ξφινη 

ζην παηρλίδη 

 

Έιιεηςε θνηλσληθνχ παηρληδηνχ 

Καζπζηεξεκέλν ή κε ηαηξηαζηφ 

θνηλσληθφ παηρλίδη 

Καζπζηεξεκέλν ή κε ηαηξηαζηφ 
θνηλσληθφ παηρλίδη κε ηα 

αδέξθηα 

 

 

Μείσζε:  

 Μνλαρηθνχ 

 Δπαλαιεπηηθνχ 

 Άζθνπνπ  

Αχμεζε: 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ 

παηρληδηνχ ησλ άιισλ 

 Αλεμάξηεην παηρλίδη 

 Παξάιιειν παηρλίδη 
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 πλεηξκηθφ παηρλίδη 

 πλεξγαηηθφ παηρλίδη 

 Ακνηβαίνη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθνί ξφινη ζην 

παηρλίδη 

VΗΗ.E. Πσο 

αληηκεησπίδεη ην παηδί 

ηελ θνηλσληθή δηακάρε; 
(PR/TR) 

Καηά θαηξνχο παξαδίδεηαη 

ζηνπο άιινπο θαη 

κνηξάδεηαη 
Υξεζηκνπνηεί ηνπο 

ελήιηθεο γηα ππνζηήξημε 

Γηαπξαγκαηεχεηαη ή 
βξίζθεη κέζε ιχζε 

 

 

Κιαίεη – ηζηξίδεη 

Τπεξβνιηθή απφζπξζε 

Δπηζεηηθή απφθξηζε πξνο 
παηρλίδηα ή αλζξψπνπο 

 

Αχμεζε: 

 Σεο ρξήζεο ησλ ελειίθσλ 

γηα ππνζηήξημε 

 Υξήζε ιέμεσλ, ρεηξνλνκηψλ 

θαη λεπκάησλ 

 Δχξεζε ζπκβηβαζηηθήο 

ιχζεο θαη επίιπζε 

πξνβιήκαηνο 

 Αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

 

VΗΗ.F. Πσο αληηδξνχλ 

ηα άιια παηδηά 
απέλαληη ζην παηδί ζε 

δπάδεο ή ζε νκάδα; 

(TR) 

Γεκνθηιήο κε ηα άιια 

παηδηά 
Απνδεθηφ κε ηα άιια 

παηδηά 

 

Σνλ απνξξίπηνπλ ή ηνλ 

απνθεχγνπλ ηα άιια παηδηά 
Δθθνβηζκφο απφ  άιια παηδηά 

 

 

Αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ γηα 

λα κεηψζεη ηελ αίζζεζε απφξξηςεο 
απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

Μείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθαινχλ 
απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο.  

 

 

 

VII.G. Πσο επηδπθλχεη 
ην παηδί ηελ αίζζεζε 

ηνπ ρηνχκνξ ηνπ; 

(PR/TR) 

Γειάεη θαη θάλεη ρηνχκνξ 
ζσζηά θάλνληαο ηνπο 

άιινπο λα γεινχλ 

 

 

Υξεζηκνπνηεί θαθφ ή αξλεηηθφ 
πείξαγκα ή ρηνχκνξ κε ηνπο 

άιινπο 

 

 

Αχμεζε ηνπ γέιηνπ ζε θνηλσληθέο 
θαηαζηάζεηο 

Μείσζε ηνπ κε ηαηξηαζηνχ γέιηνπ 

Μείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεηξάγκαηνο 
ή θαθνχ ρηνχκνξ 
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TPBA2       ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

λνκα Παηδηνχ_____________________________________________          Ζιηθία______________   Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________ 
 

Γνλείο_______________________________________________________Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο_____________________________________ 

 
Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην__________________________________________________________________________________ 

 

 
Οδεγίεο: Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ελληάπνληε θιίκαθα θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη ηελ 

αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΣΡΒΑ2 ή απφ ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο γηα ηνλ θάζε 

ηνκέα. Μεηά ζπγθξίλεηε ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ κε ηνλ πίλαθα ειηθηψλ ηνπ ΣΡΒΑ2. 

Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ πίλαθα γηα λα θηάζεηε ζην επίπεδν ειηθίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε ππνθαηεγνξία (αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ πίλαθα 
ειηθηψλ). Μεηά θπθιψζηε ΑΑ, Σ, W ή C ππνινγίδνληαο ην επίπεδν ηεο θαζπζηέξεζεο:  

 

 
Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ < ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο / CA) = _____ % θαζπζηέξεζε 

 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ > ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο /CA) – 1 = _____% επηπιένλ 
 

Γηα λα ππνινγίζεηε ην CA αθαηξέζηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη ζηξνγγπινπνηήζηε πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ φπσο είλαη ηαηξηαζηφ. ηαλ αθαηξείηε κέξεο ππνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζην κήλα (π.ρ. 28, 30, 31). 
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Σ
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Δπίπεδν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ όπωο παξαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αλαινγία 

ζπγθξηλόκελε κε 

άιια παηδηά ίδηαο 

ειηθίαο  

 

ΑΑ = πάλω από ην 

κέζν 

 

Σ= ηππηθόο 

 

W=παξαθνινύζεζε 

 

C=αλεζπρία 

 

__=Μέζνο όξνο 

ειηθίαο 
 


π

λ
α

ηζ
ζ

ε
κ

α
η
ηθ

ή
 έ

θ
θ

ξ
α

ζ
ε

 

1.Δθθξάδεη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ 
άλεζε ή ηελ 

ελφριεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο 
ήρνπο θ ζσκαηηθέο 

θηλήζεηο 

2 3.Πεηξακαη

ίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθ
νχο ηχπνπο, 

επίπεδα, 

θφξκεο 
ζπλαηζζεκ

αηηθήο 

έθθξαζεο 

γηα λα 
επηθνηλσλή

ζεη ηηο 

αλάγθεο 
ηνπ 

4 5.πρλά 

εθθξάδεη 

ππεξβνιηθά 
ζπλαηζζήκαηα 

γηα λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο 
ηνπ θαη λα 

θαηαθέξεη λα 

πάξεη κηα 

απάληεζε απφ 
ηνπο άιινπο 

5 7.Δθθξάδεη 

κηα 

νινθιεξσκέλε 
θιίκαθα 

ζπλαηζζεκάησ

λ κε ηα θχξηα 
ζπλαηζζήκαηα 

λα είλαη 

ζεηηθά. 

8 9.Δχθνια επηθνηλσλεί 

κε κηα νινθιεξσκέλε 

γθάκα ζπλαηζζεκάησλ 
ζε ηαηξηαζηά πιαίζηα κε 

έλα ηαηξηαζηφ επίπεδν 

έληαζεο. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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ζ
η
π

ι
/π
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η
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1.Γελ πξνζαξκφδεηαη 

ζε λένπο αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα, 
γεγνλφηα ή αιιαγέο 

ζε θαζεκεξηλέο 

ξνπηίλεο  ρσξίο 
ππεξβνιηθέο 

θαζεκεξηλέο 

αληηδξάζεηο 

2 3.Πξνζαξκ

φδεηαη ζε 

αιιαγέο, ζε 
αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα

, γεγνλφηα 
ή ξνπηίλεο 

κε πνιχ 

ιεθηηθή 

πξνεηνηκαζ
ία θ 

ππνζηήξημε 

απφ ην 
πεξηβάιινλ 

4 5.Πξνζαξκφδε

ηαη ζε αιιαγέο 

κέρξη θαη 
ξνπηίλεο 

ρξεζηκνπνηψλη

αο θίλεηξα 
ινγηθέο 

ζπλδέζεηο ζηηο 

κεηαβαηηθέο 

θαηαζηάζεηο 

5 7. 

Πξνζαξκφδεηα

η ζε αιιαγέο 
κέρξη θαη 

ξνπηίλεο κε 

ιεθηηθή 
πξνεηνηκαζία. 

8 9. Πξνζαξκφδεηαη ζε 

αιιαγέο κέρξη θαη 

ξνπηίλεο αλεμάξηεηα κε 
έλα ηαηξηαζηφ πνζνζηφ 

πξνζνρήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο 
αληίδξαζεο 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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ξ
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ν
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1.Γπζθνιεχεηαη λα 

ειέγμεη ηηο 

θαηαζηάζεηο 
εγξήγνξζεο θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. 

Υξεηάδεηαη 
εθηεηακέλε 

πεξηβαιινληηθή 

ππνζηήξημε, ε 
ξχζκηζε παίξλεη 

πεξηζζφηεξν απφ 1 

ψξα. 

2 3.Δίλαη 

ηθαλφ λα 

ειέγρεη ηηο 
θαηαζηάζεη

ο 

εγξήγνξζεο 
θ ηα 

ζπλαηζζήκ

αηα ζε 
παξεγνξεηη

θά 

πεξηβάιινλ

ηα φηαλ 
δέρεηαη 

ζσκαηηθή ή 

ιεθηηθή 
ππνζηήξημε 

απφ έλαλ 

ελήιηθα. Ζ 

ξχζκηζε 
παίξλεη 30-

60 ιεπηά. 

4 5.Δίλαη ηθαλφ 

λα ειέγρεη ηηο 

θαηαζηάζεηο 
εγξήγνξζεο 

θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα 
ζε ήζπρα 

πεξηβάιινληα 

θ φηαλ παίξλεη 
ζσκαηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθ

ή ππνζηήξημε 

απφ έλαλ 
ελήιηθα, ε 

ξχζκηζε 

παίξλεη 15-30 
ιεπηά. 

6 7.Δίλαη ηθαλφ 

λα ειέγρεη ηηο 

θαηαζηάζεηο 
εγξήγνξζεο 

θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα 
κε 

απηνξπζκηζηε

θέο 
ζηξαηεγηθέο 

(π.ρ. κηα 

θνπβέξηα ή 

έλα ηδηαίηεξν 
παηρλίδη) ή κε 

ιεθηηθέο 

πξνηάζεηο απφ 
έλαλ ελήιηθα, 

ε ξχζκηζε 

παίξλεη κφλν 

ιίγα ιεπηά. 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα ειέγρεη 

ηηο θαηαζηάζεηο 

εγξήγνξζεο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα κε έλαλ 

ηαηξηαζηφ ηξφπν γηα ηελ 

θάζε θαηάζηαζε 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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1.Γελ θαηαιαβαίλεη 

θαη δελ αληηδξά 

ζηνπο ελήιηθεο πνπ 
ηνπ δεηνχλ λα 

ζηακαηήζεη απηφ πνπ 

θάλεη 

2 3.Αξρίδεη 

λα 

θαηαιαβαίλ
εη ηη λα κελ 

θάλεη αιιά 

νχησο ή 
άιινο ην 

θάλεη. 

Αληηδξάεη 

ζηα 
εξεζίζκαηα 

ησλ 

ελειίθσλ 
θαη ζηνλ 

έιεγρν. 

4 5.Καηαιαβαίλε

η ην ζσζηφ ή 

ην ιάζνο κε ηα 
εξεζίζκαηα 

ησλ ελειίθσλ 

θ κεξηθέο 
θνξέο δηαιέγεη 

ηελ ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά, 

αξρίδεη λα 
θνηηάεη ηνπο 

ελήιηθεο γηα 

απηφ πνπ 
πξέπεη λα 

θάλεη. 

6 7.Αλεμάξηεηα 

θαηαιαβαίλεη 

ην ζσζηφ θ ην 
ιάζνο θ 

δηαιέγεη ηελ 

θαηάιιειε 
ζπκπεξηθνξά 

ηνλ 

πεξηζζφηεξν 

θαηξφ αιιά 
ρξεηάδεηαη ηελ 

βνήζεηα ηνπ 

ελήιηθα γηα λα 
δηαιέμεη θ λα 

ειέγμεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά 
ηνπ. 

8 9.Δπηιέγεη ηελ 

ηαηξηαζηή ζπκπεξηθνξά 

θ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ 

ελειίθσλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο 
αλέρεηαη κία ηζνξξνπία 

ειέγρνπ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 
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1.Δίλαη εμαξηψκελν 

απφ ηνπο άιινπο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ 

2 3.Πξνζπαζ

εί λα πηάζεη 

παηρλίδηα θ 
αλζξψπνπο, 

δείρλεη ηα 

παηρλίδηα 
ζηνπο 

ελήιηθεο θ 

ρακνγειάεη 

φηαλ νη 
άιινη 

αληαπνθξίλ

νληαη ζηηο 
πξάμεηο 

ηνπ, δελ 

δεηάεη 

βνήζεηα 
φηαλ ηε 

ρξεηάδεηαη. 

4 5.πγθεληξψλε

ηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπ
ο ζηφρνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε 

ηελ θίλεζε 
ζηα 

αληηθείκελα ή 

ζηηο 

αιιειεπηδξάζ
εηο κε ηνπο 

αλζξψπνπο, 

ζπρλά δεηάεη 
βνήζεηα ή 

ρξεηάδεηαη 

ελίζρπζε γηα 

δηαηεξήζεη ηελ 
πξνζπάζεηα. 

6 7.Δίλαη 

θηλεηνπνηεκέλ

ν λα θηάλεη 
αλεμάξηεηα ζε 

πνιπάξηζκνπο 

ζηφρνπο, είλαη 
επίκνλν κε 

απηνπεπνίζεζ

ε θ ραίξεηαη 

ηηο 
επηηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο, 

μέξεη πφηε 
ρξεηάδεηαη 

βνήζεηα 

8 9.Δίλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην 

ζηφρν, επηκέλεη κπξνζηά 
ζε πξνθιήζεηο, ληψζεη 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπ γηα ηελ επηηπρία  
είλαη πεξήθαλν γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ. 

Γλσξίδεη ηα δπλαηά 

ζεκεία θ ηηο αδπλακίεο 
ηνπ. 
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1.Δπηδεηθλχεη 

πεξηνξηζκέλν εχξνο 

ζπλαηζζεκάησλ ζην 
παηρλίδη θαη/ ή ηνπ 

ιείπεη ε αληίιεςε ή 

ε αλεζπρία γηα ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ ζε 

θαηαζηάζεηο 

παηρληδηνχ 

2 3.Δπηδεηθλχ

εη έλα 

εχξνο 
ζπλαηζζεκ

άησλ ζην 

παηρλίδη κε 
ιεθηηθά ή 

κε ιεθηηθά 

κέζα αιιά 

ηα 
ζπλαηζζήκ

αηα 

αληαλαθιν
χλ 

αληίδξαζε 

ζην ίδην ην 
παηρλίδη 

παξά ζην 

λφεκα ηνπ 

παηρληδηνχ 

4 5.Αλαγλσξίδεη 

θαη 

θαηνλνκάδεη 
ηα βαζηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

δηθά ηνπ θ ησλ 
άιισλ ζην 

παηρλίδη, έρεη 

επαλαιακβαλφ

κελα 
ζπλαηζζεκαηηθ

ά ζέκαηα ζην 

παηρλίδη πνπ 
δελ βξίζθνπλ 

ιχζε. 

6 7.Δίλαη ηθαλφ 

λα απνδίδεη 

ζπλαηζζήκαηα 
ζε ραξαθηήξεο 

δξακαηηθνχ 

παηρληδηνχ θ 
ρξεζηκνπνηεί 

ζέκαηα ηνπ 

παηρληδηνχ γηα 

λα 
πεηξακαηηζηεί 

κε άιπηεο 

ζπλαηζζεκαηηθ
έο πξνζηξηβέο. 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα 

αλαπαξηζηά κε ζσζηφ 

ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα 
ηα δηθά ηνπ θ ησλ άιισλ 

θ κπνξεί λα ιχζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο 
πξνζηξηβέο ζηηο 

θνηλσληθέο επαθέο θ 

ζέκαηα κέζα απφ 

ζπκβνιηθφ θ 
θνηλσληθνδξακαηηθφ 

παηρλίδη. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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Κ
ν
ηλ

ω
λ
ηθ

έο
 α

ι
ι
ε

ι
επ

ηδ
ξ

ά
ζ

εη
ο 

1.Παξαθνινπζεί 

ηνπο θεδεκφλεο θ 

αληηδξάεη ζηα 
εξεζίζκαηα ηνπο 

ερεηηθά ή ζσκαηηθά 

2 3.Αληαπνθ

ξίλεηαη 

ζηελ 
ηξπθεξφηεη

α θ 

μεθηλάεη 
ζεηηθέο 

αιιειεπηδξ

άζεηο κε 

άιινπο, 
κπνξεί λα 

έρεη 

δπζθνιία 
κε ηνλ 

απνρσξηζκ

φ απφ 
ζεκαληηθνχ

ο 

θεδεκφλεο. 

4 5.Πεξηκέλεη ηε 

ζεηξά ηνπ ζε 

παξαηεηακέλε 
αιιειεπίδξαζ

ε κε ηα κέιε 

ηεο 
νηθνγέλεηαο θ 

γλσζηνχο ηνπ 

αλζξψπνπο, 

κπνξεί λα 
είλαη ληξνπαιφ 

ή αγρσκέλν κε 

αλζξψπνπο 
πνπ δελ 

γλσξίδεη, 

παίδεη κε 
ζπλνκειίθνπο 

αιιά κπνξεί 

λα έρεη ζπρλέο 

θνηλσληθέο 
πξνζηξηβέο.  

6 7.Καηά θχξην 

ιφγν έρεη 

ζεηηθέο 
ακνηβαίεο 

ζρέζεηο κε ηα 

κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο θ 

ηνπο 

ζπλνκειίθνπο 

ζε 
θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηε

ο, είλαη ηθαλφ 
λα μεθηλήζεη 

ηελ 

αιιειεπίδξαζ
ε θ λα 

αζρνιεζεί κε 

έλα 

ζπλνκήιηθν 
γηα αξθεηά 

ιεπηά. 

Υξεζηκνπνηεί 
ηνπο ελειίθνπο 

γηα ηε ιχζε 

ησλ 

πξνζηξηβψλ.  

8 9.Γηαρσξίδεη αλάκεζα 

ζε γλσζηά πξφζσπα θ 

μέλνπο, έρεη ζηελέο 
ζρέζεηο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα θ δηαηεξεί 

θάπνηεο θηιίεο, είλαη 
ηθαλφ λα μεθηλήζεη θ λα 

δηαηεξήζεη 

αιιειεπηδξάζεηο κε 

ακνηβαίν ζηφρν ζην 
παηρλίδη θ λα 

δηαπξαγκαηεπζεί 

απηφλνκα ηηο 
πξνζηξηβέο. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Ο
ι
ηθ

έο
 

α
λ
ά

γ
θ

εο
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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TPBA2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Αλάπηπμε ηεο επηθνηλωλίαο 
 

  

 

 
 

λνκα Παηδηνχ:_____________________________________________________________________________________________________ 

Ζιηθία___________________________________________________________________________________________________________ 
Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________________________________________________________________________________________ 

Γνλείο_____________________________________________________________________________________________________________ 

Ζκ. Αμηνιφγεζεο___________________________________________________________________________________________________ 

Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην_______________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Οδεγίεο: Καηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παηδηνχ (λνκα, θεδεκφλεο, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ειηθία, εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη άηνκν/α 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ ηα ζπλεζηζκέλα δπλαηά ζεκεία, παξαδείγκαηα 
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα θέξλνπλ αλεζπρία θαη επφκελα βήκαηα γηα ηα νπνία είλαη έηνηκν ην παηδί. Καζψο παξαηεξείηαη ην παηδί θπθιψζηε, 

ππνγξακκίζηε ή βάιηε έλα ζεκάδη δίπια ζηηο πξνηάζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη. Βάιηε 

ηηο φπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζηελ ζηήιε ησλ «ζεκεηψζεσλ». Έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ TPBA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην TPBA2  

ζεκεηψζεηο  ζαλ κέζνδν γηα λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
παξαηήξεζεο.  
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I.Καηαλόεζε ηεο γιώζζαο 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 
 

I.A. Ση πξψηκεο 

ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο 

επηδεηθλχεη ην παηδί 
 

Αληαπνθξίλεηαη ή 

αλαγλσξίδεη ήρνπο 

Αλαγλσξίδεη θ 
αληαπνθξίλεηαη ζε κε 

ιεθηηθά ζήκαηα (π.ρ. 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ, 
ρεηξνλνκίεο) 

πλδέεη ήρνπο κε λνήκαηα 

Απαληάεη ή πεξηκέλεη ηα 
βήκαηα ζε θαζεκεξηλέο 

ξνπηίλεο: 

 Με ζεκάδηα ζην 

πεξηερφκελν 

 Υσξίο ιεθηηθά 

ζεκάδηα 

Γπζθνιία λα αληαπνθξηζεί θ λα 

αλαγλσξίζεη ήρνπο 

Γελ κεηαθξάδεη ή 
αληαπνθξίλεηαη ζε κε ιεθηηθά 

ζεκεία 

Γελ αληαπνθξίλεηαη ή δελ 
πεξηκέλεη θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο 

 Με ζεκάδηα ζην 

πεξηερφκελν 

 Υσξίο ιεθηηθά ζεκάδηα 

 

Αχμεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ ήρσλ κε 

ηα αληηθείκελα 

Αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ κε 
ιεθηηθψλ ζεκάησλ 

Αχμεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ πξάμεσλ 

κε ηηο ζπλέπεηεο 

 

 

I.B. Ση είδνπο ιέμεηο & 

πξνηάζεηο γίλνληαη 

θαηαλνεηέο απφ ην 
παηδί 

 

Καηαιαβαίλεη ηελ έλλνηα 

ησλ: 

 πγθεθξηκέλσλ 

ιέμεσλ (π.ρ. 

νπζηαζηηθά, 

ξήκαηα , βαζηθέο 

έλλνηεο) 

 Αθεξεκέλεο 

ιέμεηο  (π.ρ. 

αηζζήκαηα ή ηδέεο) 

 Λέμεηο κε 

Μεησκέλε θαηαλφεζε ιέμεσλ 

Μεησκέλε θαηαλφεζε 

πξνηάζεσλ 
Μεησκέλε ή αζπλεπήο 

αθνινπζία νδεγηψλ (βαζίδεηαη 

ζε ρεηξνλνκίεο θ εξεζίζκαηα 
αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε) 

 

 

Απμεκέλε θαηαλφεζε απφ: 

 Πνηθηιία ιεμηινγίνπ 

 Αθεξεκέλεο ιέμεηο  (π.ρ. 

αηζζήκαηα ή ηδέεο) 

 Λέμεηο κε πνιιαπιφ 

πεξηερφκελν 

 Φξάζεηο ή εθθξάζεηο 

 Πξνηάζεηο / Γειψζεηο 
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πνιιαπιφ 

πεξηερφκελν 

 Φξάζεηο ή 

εθθξάζεηο  

 Ρροτάςεισ  

 

II.Παξαγωγή γιώζζαο 
Δξωηήζεηο Γπλαηά εκεία Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: εκεηώζεηο: 

ΗΗ.Α. Ση ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηεί ην παηδί; 

Υξεζηκνπνηεί ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο γηα 

λα επηθνηλσλήζεη: 

 Δπίκνλν θνίηαγκα 

 Δθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ  

 Κίλεζε ηνπ 

ζψκαηνο 

 σκαηηθφο 

ρεηξηζκφο 

 Υεηξνλνκίεο 

 Ήρνπο: θσλήεληα, 

ζχκθσλα  

 Λέμεηο πνπ 

πεξηέρνπλ 

εξκελείεο ιέμεσλ, 

θξάζεηο θαη 

πξνηάζεηο 

Ο πξσηαξρηθφο ηξφπνο ηεο 

επηθνηλσλίαο δελ είλαη ζην 

επίπεδν πνπ αλακέλεηαη 
Οη ηξφπνη ηεο επηθνηλσλίαο 

πεξηνξίδνληαη ζε : 

 Δπίκνλν θνίηαγκα 

 Δθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ  

 Κίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

 σκαηηθφο ρεηξηζκφο 

 Υεηξνλνκίεο 

 Ήρνπο: θσλήεληα, 

ζχκθσλα  

 Λέμεηο πνπ πεξηέρνπλ 

εξκελείεο ιέμεσλ, 

θξάζεηο θαη πξνηάζεηο 

 Λέμεηο ή ξήκαηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε 

Απμεκέλε ρξήζε ησλ: 

 Δπίκνλν θνίηαγκα 

 Δθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ  

 Κίλεζε ηνπ ζψκαηνο 

 σκαηηθφο ρεηξηζκφο 

 Υεηξνλνκίεο 

 Ήρνπο: θσλήεληα, ζχκθσλα  

 Λέμεηο πνπ πεξηέρνπλ 

εξκελείεο ιέμεσλ, θξάζεηο 

θαη πξνηάζεηο 

 Λέμεηο ή ξήκαηα πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ρεηξνλνκίεο 

 Γιψζζα λνεκάησλ 

 Ηδηνζπγθξαζηαθή 

 Σππηθή 
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 Λέμεηο ή ξήκαηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ κε 

ρεηξνλνκίεο 

 Γιψζζα λνεκάσλ 

 Ηδηνζπγθξαζηαθή 

 Σππηθή 

Δλαιιαθηηθή επηθνηλσλία 
(AAC) 

 Υακειήο 

ηερλνινγίαο 

 Τςειήο 

ηερλνινγίαο 

 

ρεηξνλνκίεο 

 Γιψζζα λνεκάησλ 

 Ηδηνζπγθξαζηαθή 

 Σππηθή 

Δλαιιαθηηθή επηθνηλσλία 

(AAC) 

 Υακειήο ηερλνινγίαο 

 Τςειήο ηερλνινγίαο 

 

 

Δλαιιαθηηθή επηθνηλσλία (AAC) 

 Υακειήο ηερλνινγίαο 

 Τςειήο ηερλνινγίαο 

 

 

ΗΗ.Β. Πνηα είλαη ε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 

ηνπ παηδηνχ; 

Δπηθνηλσλεί φζν ζπρλά 

φζν θ ηα ππφινηπα παηδηά 

ηεο ειηθίαο ηνπ ζε φια ηα 
πιαίζηα θαη κε κία 

πνηθηιία ζπληξφθσλ ζηελ 

επηθνηλσλία 

Μεησκέλε ζπρλφηεηα θαη 

πνηθηιία ηεο επηθνηλσλίαο κε: 

 Οηθείνπο αλζξψπνπο  

 Ξέλνπο αλζξψπνπο 

 πλνκειίθνπο 

 Δλήιηθεο 

Απμεκέλε  ζπρλφηεηα θαη πνηθηιία 

ηεο επηθνηλσλίαο κε: 

 Οηθείνπο αλζξψπνπο  

 Ξέλνπο αλζξψπνπο 

 πλνκειίθνπο 

 Δλήιηθεο 

 

ΗΗ.C. Πνηεο είλαη νη 

ζεκαζηνινγηθέο 
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ; 

Δπίπεδα ζεκαζηνινγηθήο 

γλψζεο πνπ 
αληαλαθινχληαη ζηηο 

ιέμεηο: 

 Αλαθεξφκελε 

γλψζε (9 – 15 

κελψλ) 

 Δθηεηακέλε γλψζε 

Πεξηνξηζκέλε έθθξαζε ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο γλψζεο θαη 
ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ 

 

 

Βειηησκέλε ρξήζε θαη 

πνιππινθφηεηα ησλ παξαθάησ 
ζεκαζηνινγηθψλ ζρέζεσλ: 

 Τπνθείκελν (π.ρ. κσξφ) 

 Γξάζε (π.ρ. πίλεη) 

 Αληηθείκελν (π.ρ. θιηηδάλη) 
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(15 -18 κελψλ) 

 Καηεγνξηθή 

γλψζε (24 + κελ) 

 Μεηαγισζζηθή 

γλψζε (48 – 60 

κελψλ) 

Δθθξάδεη ηηο αθφινπζεο 

ζεκαζηνινγηθέο ζέζεηο: 

 Τπνθείκελν (π.ρ. 

κσξφ) 

 Γξάζε (π.ρ. πίλεη) 

 Αληηθείκελν (π.ρ. 

θιηηδάλη) 

 Υξνληθφ (π.ρ. 

πεξηζζφηεξν) 

 Όπαξμε (π.ρ. απηή 

ε κπάια) 

 Με χπαξμε (π.ρ. 

φια θχγαλε) 

 ηακάηεκα (π.ρ. 

ζηνπ) 

 Απφξξηςε (π.ρ. 

φρη) 

 Σφπνο (π.ρ. ςειά) 

 Κηήζε (π.ρ. δηθφ 

 Υξνληθφ (π.ρ. πεξηζζφηεξν) 

 Όπαξμε (π.ρ. απηή ε κπάια) 

 Με χπαξμε (π.ρ. φια 

θχγαλε) 

 ηακάηεκα (π.ρ. ζηνπ) 

 Απφξξηςε (π.ρ. φρη) 

 Σφπνο (π.ρ. ςειά) 

 Κηήζε (π.ρ. δηθφ κνπ) 

 Τπνθείκελν – δξάζε (π.ρ. 

κσξφ πίλεη) 

 Γξάζε- αληηθείκελν (π.ρ. 

πίλεη ρπκφ) 

 Τπνθείκελν-δξάζε-

αληηθείκελν (π.ρ. κσξφ πίλεη 

ρπκφ) 

 Γξάζε-αληηθείκελν-ηφπνο 

(π.ρ. πεηψ ηε κπάια ςειά) 

 ια ηα παξαπάλσ 
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κνπ) 

 Τπνθείκελν – 

δξάζε (π.ρ. κσξφ 

πίλεη) 

 Γξάζε- 

αληηθείκελν (π.ρ. 

πίλεη ρπκφ) 

 Τπνθείκελν-

δξάζε-αληηθείκελν 

(π.ρ. κσξφ πίλεη 

ρπκφ) 

 Γξάζε-

αληηθείκελν-ηφπνο 

(π.ρ. πεηψ ηε 

κπάια ςειά) 

 ια ηα παξαπάλσ 

.II.D. Ση γξακκαηηθά 
κνξθήκαηα παξάγεη ην 

παηδί; 

Υξεζηκνπνηεί ηα 
αθφινπζα: 

 Δμαθνινπζεηηθφ 

ελεζηψηα 

 Πξνζέζεηο  

 Οκαινχο θαη 

αλψκαινπο 

παξειζνληηθνχο 

ρξφλνπο 

 Κηεηηθά  

 πζηαιηά θαη 

Υξεζηκνπνηεί ιάζνο ή 
παξαιείπεη: 

 Δμαθνινπζεηηθφ 

ελεζηψηα 

 Πξνζέζεηο  

 Οκαινχο θαη 

αλψκαινπο 

παξειζνληηθνχο 

ρξφλνπο 

 Κηεηηθά  

 πζηαιηά θαη 

Απμεκέλε ρξήζε ησλ παξαθάησ: 

 Δμαθνινπζεηηθφ ελεζηψηα 

 Πξνζέζεηο  

 Οκαινχο θαη αλψκαινπο 

παξειζνληηθνχο ρξφλνπο 

 Κηεηηθά  

 πζηαιηά θαη αζχζηαιηα 

(uncontractible) κνξθψκαηα 

 Οκαιά ή αλψκαια ξήκαηα  

 πζηαιηά θαη αζχζηαιηα 
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αζχζηαιηα 

(uncontractible) 

κνξθήκαηα 

 Οκαιά ή αλψκαια 

ξήκαηα  

 πζηαιηά θαη 

αζχζηαιηα 

βνεζεηηθά 

 Σν κέζν κήθνο ηεο 

πξφηαζεο είλαη 

ζην επίπεδν ηεο 

ειηθίαο ηνπ 

παηδηνχ 

αζχζηαιηα 

(uncontractible) 

κνξθψκαηα 

 Οκαιά ή αλψκαια 

ξήκαηα  

 πζηαιηά θαη 

αζχζηαιηα βνεζεηηθά 

 Σν κέζν κήθνο ηεο 

πξφηαζεο είλαη ζην 

επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ 

παηδηνχ 

 

 

βνεζεηηθά 

 Σν κέζν κήθνο ηεο πξφηαζεο 

είλαη ζην επίπεδν ηεο ειηθίαο 

ηνπ παηδηνχ 

 

 

II.E. Πνηέο είλαη νη 
ζπληαθηηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ παηδηνχ; 

Παξάγεη πξνηάζεηο κε 
δνκέο: 

 Απιή 

 χλζεηε 

 Πνιχπινθε 

 χλζεηε – 

Πνιχπινθε 

Παξάγεη δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο πξνηάζεσλ 

 Γεισηηθέο 

 Δξσηεκαηηθέο 

(απαληψληαη κε 

λαη ή φρη) 

 Απιέο κε ην ηη θαη 

Κάλεη ζπληαθηηθά ιάζε 

 

Αχμεζε ηεο ζσζηήο παξαγσγήο θ 
πνιππινθφηεηαο ηεο ζχληαμεο 
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ην πνπ 

 Πεξίπινθεο κε ην 

πνηνο, ην γηαηί, ην 

πψο, ην πφηε θαη 

ην πνηαλνχ 

 Πξνζηαθηηθέο  

 Θαπκαζηηθέο 

(exclamatory ) 

(δπλαηφ 

ζπλαίζζεκα) 

 Αξλεηηθέο (κε ην 

φρη ή ηίπνηα) 

III. Πξαγκαηνινγηθά 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

III.A.Καηαιαβαίλεη ην 
παηδί θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θνηλή πξνζνρή 

(ρεηξνλνκίεο, ήρνπο θαη 

ιέμεηο) γηα λα 
επηθνηλσλήζεη  απφ 

πξφζεζε; 

Δπηθνηλσλεί αζέιεηα 

 Με  επαθή κε ηα 

κάηηα 

 Με 

αληαλαθιαζηηθνχο 

ήρνπο θαη θηλήζεηο 

Αθνινπζεί θαη θαζνξίδεη 

ηελ θνηλή πξνζνρή 

 Υξεζηκνπνηεί ην 

επίκνλν βιέκκα 

γηα λα θαζνξίζεη 

ηελ θνηλή πξνζνρή 

 Αθνινπζεί ηελ 

Γελ επηθνηλσλεί απφ πξφζεζε 
Γελ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλή 

πξνζνρή 

Γελ μεθηλάεη πξάμεηο θνηλήο 

πξνζνρήο 
Γελ θάλεη ρεηξνλνκίεο κε 

πξφζεζε 

Γελ ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαη 
ρεηξνλνκίεο κε πξφζεζε 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα: 

 Να θάλεη επαθή κε ηα κάηηα 

 Να απαληήζεη κε ήρνπο 

απφθξηζεο 

 Να μεθηλήζεη θνηλή πξνζνρή  

 Να αθνινπζήζεη ηα 

εξεζίζκαηα ησλ άιισλ γηα 

θνηλή πξνζνρή 

 Να ρξεζηκνπνηεί δεηθηηθέο 

ρεηξνλνκίεο 

 Να ρξεζηκνπνηεί 
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θνηλή πξνζνρή 

ησλ άιισλ ζην 

νπηηθφ ηνπ πεδίν 

 Αθνινπζεί ηελ 

θνηλή πξνζνρή 

ησλ άιισλ έμσ 

απφ ην νπηηθφ ηνπ 

ζεκείν 

Υξεζηκνπνηεί ζειεκέλεο 
ρεηξνλνκίεο 

 Γείρλεη ή δίλεη 

αληηθείκελα 

 Αλνίγεη ηα ρέξηα 

ηνπ ςάρλνληαο γηα 

αληηθείκελα 

 πξψρλεη γηα λα 

δηακαξηπξεζεί  

 πξψρλεη γηα λα 

δεηήζεη 

 Γείρλεη γηα λα 

ζρνιηάζεη 

 πλδπάδεη ήρνπο 

κε ρεηξνλνκίεο 

Υξεζηκνπνηεί 
αλαπαξαζηαηηθέο 

ρεηξνλνκίεο 

Υξεζηκνπνηεί  θνηλσληθέο 

ρεηξνλνκίεο (π.ρ. ζηέιλεη 
θηιάθη θ ιέεη γεηα) 

Ξεθηλάεη θνηλσληθά 

αλαπαξαζηαηηθέο 

ρεηξνλνκίεο 

 Να ζπλδέεη ήρνπο θαη 

ρεηξνλνκίεο 

 Να μεθηλάεη θνηλσληθά 

παηρλίδηα  

 Να εθθξάδεη ηελ ζέιεζε κε 

ιέμεηο  

 Να ρξεζηκνπνηεί ξπζκηθέο 

ρεηξνλνκίεο (beat) 

 ια ηα παξαπάλσ 
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παηρλίδηα  

Υξεζηκνπνηεί 

πιεξνθνξίεο γηα λα 
δεηήζεη  πιεξνθνξίεο  

Υξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαη 

ρεηξνλνκίεο γηα λα 
εθθξάζεη πξφζεζε 

 Κάλεη ηζφηηκα 

δεπγάξηα ιέμεσλ – 

ρεηξνλνκηψλ 

 πκπιεξσκαηηθά 

δεπγάξηα , ιέμεηο, 

ρεηξνλνκίεο 

 Εεπγάξηα ιέμεσλ 

θαη δεημίκαηνο  

 Υξεζηκνπνηεί 

ρεηξνλνκίεο 

ξπζκνχ γηα λα 

δψζεη έκθαζε ζηηο 

ιέμεηο 

III.B.Ση ιεηηνπξγίεο 

εθπιεξψλεη ε 
επηθνηλσλία ηνπ 

παηδηνχ; 

Σν παηδί επηθνηλσλεί γηα 

κηα κεγάιε γθάκα ζθνπψλ 
(ζεκεηψζηε ηξφπν 

επηθνηλσλίαο: νπηηθή 

επαθή, ήρνπο, θίλεζε ηνπ 
ζψκαηνο, ερεηηθά 

εξεζίζκαηα, ρεηξνλνκία, 

ιέμε) 

 Λεηηνπξγίεο 

θαζνξηζκνχ 

 Εεηάεη 

αληηθείκελα 

Μεησκέλν εχξνο ιεηηνπξγηψλ 

 Μφλν δεηάεη  

 Μφλν ζρνιηάδεη  

 Γελ απνζαθελίδεη  

Γελ ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο 

Ζ αλαινγία ηεο ρξήζεο είλαη 
κεησκέλε 

 Ληγφηεξε απφ κηα 

πξάμε επηθνηλσλίαο 

Απμεκέλν εχξνο επηθνηλσληαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ 

 Ρπζκηζηηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. 

δεηάεη ή αληηδξάεη) 

 Απνζαθελίζηεθε (π.ρ. 

ζρνιηάδεη, δεηάεη 

πιεξνθνξίεο, μεθαζαξίδεη) 

 Κνηλσληθή (π.ρ. δείρλεη 

ελδηαθέξνλ, ρακνγειάεη, 

παίδεη θνηλσληθά παηρλίδηα, 

θάλεη ρεηξνλνκίεο, ιέεη 
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 Εεηάεη πξάμεηο 

 Αληηδξάεη  

 Γηαθπξήζεη  -  

ιεηηνπξγίεο  

θνηλήο πξνζνρήο 

 Κάλεη ζρφιηα ζε 

αληηθείκελα 

 ρνιηάδεη πξάμεηο 

 Εεηάεη 

πιεξνθνξίεο 

 Γίλεη πιεξνθνξίεο 

 Εεηάεη 

απνζαθήληζε 

 Ξεθαζαξίδεη ην 

λφεκα 

 Κάλεη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

 Γείρλεη 

ελδηαθέξνλ 

 Υακνγειάεη 

Αληαπνθξίλεηαη ζε 

θνηλσληθά παηρλίδηα 
Αξρίδεη θνηλσληθά 

παηρλίδηα 

Κνπλάεη ην θεθάιη 
θαηαθαηηθά 

Κνηλσληθέο ρεηξνλνκίεο: 

ζην ιεπηφ 

Ζ κνξθή ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη 

πεξηνξηζκέλε γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ 

 

 

αζηεία) 

 ια ηα παξαπάλσ 
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 Υαηξεηάεη  

 ηέιλεη θηιάθη 

 Απιψλεη ηα ρέξηα 

ηνπ γηα αγθαιηά 

 Γηαζθεδάδεη κε ηα 

αζηεία 

III.C. Ση δεμηφηεηεο 
ζπδήηεζεο επηδεηθλχεη 

ην παηδί; 

Υξεζηκνπνηεί ηηο 
παξαθάησ ζηξαηεγηθέο 

ζπδήηεζεο 

 Αθνχεη θαη 

αληαπνθξίλεηαη 

ιεθηηθά ή κε 

ιεθηηθά ζε απηφλ 

πνπ κηιάεη 

 Κάλεη θ δηαηεξεί 

ηελ επαθή κε ηα 

κάηηα 

 Ξεθηλάεη κε 

ρεηξνλνκίεο 

ερεηηθά θαη 

ιεθηηθά 

 Πεξηκέλεη 

ηζνξξνπεκέλα ηε 

ζεηξά ηνπ 

 Αιιάδεη ζέκα κε 

ζσζηφ ηξφπν  

 Αλαγλσξίδεη ηνπο 

άιινπο 

Γείρλεη δπζθνιία λα μεθηλήζεη 
κηα ζπδήηεζε 

Μεησκέλεο δεμηφηεηεο ζην λα 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπδήηεζε 

πρλέο επαλαιήςεηο (π.ρ. 
μεθηλάεη λα κηιάεη – ζηακαηάεη 

– θ μεθηλάεη απφ ηελ αξρή) 

Δπηκέλεη ζηελ επεμήγεζε ή 
ζηελ επαλάιεςε 

Κνιιάεη ζε έλα ζέκα θαη δελ 

κπνξεί λα αιιάμεη 

Κάλεη ζρφιηα εθηφο ζέκαηνο ή 
γξήγνξεο αιιαγέο ζέκαηνο 

Γελ ςάρλεη λα μεθαζαξίζεη ην 

ζέκα 
Ρσηάεη επαλαιεπηηθά ηελ ίδηα 

εξψηεζε 

Γελ δίλεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα 
ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαθάησ 

ζηξαηεγηθέο ζπδήηεζεο: 

 Πεξηκέλεη ηνλ ζπλνκηιεηή 

ηνπ 

 Ξεθηλάεη ηε ζπδήηεζε 

 Πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ 

 Αιιάδεη ζέκα κε ζσζηφ 

ηξφπν 

 Αλαγλσξίδεη ηελ νκηιία ησλ 

άιισλ 

 Απαληάεη ζηηο αηηήζεηο ηνπο 

γηα μεθαζάξηζκα 

 Μνηξάδεηαη πιεξνθνξίεο 

ζθέςεηο θαη ηδέεο 

 Κάλεη εξσηήζεηο  

 Σειεηψλεη ηε ζπδήηεζε 
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 Απαληάεη ζηα 

αηηήκαηα γηα 

μεθαζάξηζκα 

ηδεψλ 

 Μνηξάδεηαη 

πιεξνθνξίεο, 

ζθέςεηο θαη ηδέεο 

 Κάλεη εξσηήζεηο 

 Λήγεη ηε 

ζπδήηεζε 

 ια ηα παξαπάλσ 

Δίλαη ην παηδί δίγισζζν 
(απζφξκεηα ή κεηά απφ 

εθπαίδεπζε); 

 

Ο ιφγνο θαη ε γιψζζαο, βαζηθά ζεκεία ηεο αλάπηπμεο, είλαη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθά γηα 
δίγισζζα ή πνιχγισζζα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηεο δηγισζζίαο. Οη αμηνινγεηέο πξέπεη 

λα ζπκβνπιεχνληαη έλαλ ηθαλφ ινγνζεξαπεπηή δίγισζζν γηα λα κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε ζσζηφ 

ηξφπν ηα γισζζηθά ζπζηήκαηα ηνπ παηδηνχ. Οη αμηνινγεηέο πξέπεη επίζεο λα πξνζέρνπλ λα κελ 

ζεσξήζνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηγισζζία σο γισζζηθέο δηαηαξαρέο. 

 

IV. Άξζξωζε θαη θωλνινγία 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

IV.A. Ση ήρνπο νκηιίαο 

παξάγεη ην παηδί (π.ρ. 
ζχκθσλα, θσλήεληα ); 

Σαηξηαζηφ ξεπεξηφξην 

ήρσλ 

 

Σν ξεπεξηφξην ησλ ήρσλ δελ 

είλαη ηαηξηαζηφ 
 

 

Απμεκέλν ξεπεξηφξην ήρσλ θαη 

παξαγσγή ήρσλ – ζηφρσλ 
 

 

 

IV.B. Πνηεο είλαη νη 

ηθαλφηεηεο άξζξσζεο 
ηνπ παηδηνχ; 

Σν παηδί κπνξεί λα 

επηδείμεη ζηαζεξά ζρεηηθέο 
κε ηελ ειηθία ηνπ 

ηθαλφηεηεο άξζξσζεο ζε 

φιν θαη πνην πνιχπινθα 
πεξηβάιινληα: 

 Λέμεηο 

Γείρλεη δεμηφηεηεο πνπ 

άξζξσζεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε 
ηελ ειηθία αιιά φρη κε 

ζπλέπεηα 

Γείρλεη πεξηνξηζκέλεο 
δεμηφηεηεο  άξζξσζεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ηνπο 

Ζ εμππλάδα ηνπ παηδηνχ δελ 
είλαη ζρεηηθή κε ηελ ειηθία 

Μείσζε ησλ ιαζψλ άξζξσζεο 

Μείσζε ησλ θσλνινγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ 

Αχμεζε ηεο εμππλάδαο 
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 Φξάζεηο 

 Πξνηάζεηο 

 πλνκηιία 

 

 

εμαηηίαο ιαζψλ ζε: 

 Δπίπεδν θξάζεο 

 Δπίπεδν πξφηαζεο 

 Δπίπεδν ζπδήηεζεο 

Σν παηδί δείρλεη: 

 Λάζε άξζξσζεο 

 Φσλνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο 

 Αζπλεπείο παξαγσγέο 

IV.C. Πφζν θαηαλνεηφο 
είλαη ν ιφγνο ηνπ 

παηδηνχ; 

Σν παηδί είλαη θαηαλνεηφ: 

 ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

 ε νηθείνπο 

αλζξψπνπο 

 ε κε νηθείνπο 

αλζξψπνπο 

 ε γλσζηφ 

πεξηβάιινλ 

 ε κε γλσζηφ 

πεξηβάιινλ 

Σν παηδί δελ είλαη θαηαλνεηφ 

 ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

 ε νηθείνπο αλζξψπνπο 

 ε κε νηθείνπο 

αλζξψπνπο 

 ε γλσζηφ πεξηβάιινλ 

 ε κε γλσζηφ 

πεξηβάιινλ 

 

 

Αχμεζε ηεο θαηαλνεηφηεηα 
(intelligibility) 

 

 

V. Φωλή θαη επθξάδεηα 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

V.A. Πφζε είλαη ε 

έληαζε θαη ε πνηφηεηα 
ηεο θσλήο ηνπ παηδηνχ; 

Σν παηδί έρεη ζσζηή 

ζηήξημε αλαπλνήο γηα ηελ 
παξαγσγή ιφγνπ 

Σν παηδί δελ έρεη ζσζηή 

ππνζηήξημε αλαπλνήο γηα ηελ 
παξαγσγή ιφγνπ 

Βειηησκέλε πνηφηεηα: 

 pitch 
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Σαηξηαζηή κε ηελ ειηθία 

ηνπ παηδηνχ θαη ην θχιν 

ηνπ: 

 Έληαζε (pitch) 

 Πνηφηεηα 

 resonance 

 rate 

 volume 

 

 

 

Ζ θσλή δελ είλαη ηαηξηαζηή γηα 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ην 

θχιν ηνπ: 

 Έληαζε (pitch) 

Σξεκνπιηαζηή 

Πνιχ ςειή ή πνιχ ρακειή 
Ζ έληαζε ζπάεη 

Μνλφηνλε 

 Πνηφηεηα 

αλ λα θφβεηαη ε αλαπλνή 

Βξαρλή 

Έλξηλε  
Denasal 

 rate 

Πνιχ γξήγνξα 
Πνιχ αξγά 

 volume  

Πνιχ απαιφο ή  πνιχ δπλαηφο 

 Ρπζκφο (rhythm) 

Γηαθεθνκκέλνο 

 Σνληθφηεηα (intonation) 

 resonance 

 rate  

 volume 

 Αλαθεξζείηε γηα ηαηξηθή 

αμηνιφγεζε 

 

 

V.B. Πφζε επθξάδεηα 
έρεη ην παηδί ζηελ 

νκηιία ηνπ; 

Σν παηδί επηδεηθλχεη 
επθξάδεηα ιφγνπ 

Σν παηδί επηδεηθλχεη 

ηππηθέο θαηαζηάζεηο κε 
επθξάδεηαο 

 Δπαλαιήςεηο 

νιφθιεξεο ιέμεο 

 Δπαλαιήςεηο 

θξάζεσλ 

 

Σν παηδί επηδεηθλχεη 
ζπκπεξηθνξέο κε επθξάδεηαο: 

 Πξσηαξρηθέο: 

παξαηεηακέλνη ήρνη, 

επαλάιεςε ήρσλ, 

επαλάιεςε θνκκαηηψλ 

ιέμεσλ 

 Γεπηεξεχνπζεο: 

γθξηκάηζεο ηνπ 

πξνζψπνπ, βιεθάξηζκα 

ηνπ καηηνχ 

Απμεκέλε επθξάδεηα κε 
δηαθνξεηηθνχο ζπλνκηιεηέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

Αλαθεξζείηε ζε ινγνπαζνιφγν 
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VI. ηνκαηηθνο Μεραληζκόο 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

VI.A. Πσο είλαη νη 

δνκέο θαη ε ιεηηνπξγία 
ησλ αξζξσηψλ; 

Ζ ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη ν 

κπτθφο ηφλνο είλαη 
ηαηξηαζηά γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο 

θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 
ιφγνπ 

Ζ εκθάληζε ησλ 

αξζξσηψλ είλαη 
ζπκκεηξηθή  

Οη θηλήζεηο ησλ αξζξσηψλ 

είλαη ζπκκεηξηθέο 

Δπξεία θιίκαθα ησλ 
θηλήζεσλ ηεο γιψζζαο: 

αλχςσζε, αλάθιεζε, 

πξνεμνρή 
Δπξεία γθάκα ησλ 

θηλήζεσλ ησλ ρεηιηψλ: 

αλάθιεζε, ζχγθιηζε, 
δηαρσξηζκφο 

Κίλεζε ησλ ζαγνληψλ:  

θαιφο έιεγρνο θαη φρη 

ππεξβνιηθή θίλεζε 
Οη αξζξσηέο είλαη 

ιεηηνπξγηθνί γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ιφγνπ 

 Σν παηδί είλαη 

ηθαλφ λα παξάγεη 

γξήγνξε θαη 

ελαιιαθηηθέο 

θηλήζεηο 

 Παξάγεη ερεηηθέο 

πξνηάζεηο κε 

Σν θεθάιη δελ θξαηηέηαη ζηε 

κέζε ζηαζεξφ αιιά εθηείλεηαη 
πξνο ηα πίζσ ή πξνο ηα κπξνο 

Ο κπτθφο ηφλνο επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ ιφγνπ: πνιχ 
ιίγνο ηφλνο (ππνηνλία) ή πνιχ 

έληνλνο ηφλνο (ππεξηνλία) 

Ζ ζέζε δελ είλαη ηαηξηαζηή γηα 
ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο 

Ζ εκθάληζε θαη ε θίλεζε ησλ 

αξζξσηψλ είλαη αζχκκεηξε 

Πεξηνξηζκέλε θίλεζε ηεο 
γιψζζαο 

Πεξηνξηζκέλε θίλεζε ησλ 

ρεηιηψλ: ζηξνγγχιεκα ησλ 
ρεηιηψλ,  αλάθιεζε ή 

απνκάθξπλζε 

Κίλεζε ησλ ζαγνληψλ: θησρφο 
έιεγρνο ή ππεξβνιηθή θίλεζε 

Φησρή ζηνκαηηθή πγηεηλή πνπ 

επεξεάδεη ηα δφληηα 

Απνδείμεηο ιπθνζηφκαηνο ή 
επηδηφξζσζε ηεο ππεξψαο  

Ζ γιψζζα πξνεμέρεη φηαλ 

μεθνπξάδεηαη ή ηξέκεη 
Overbite, underbite, 

θαηαθφξπθε επηθάιπςε 

Υξφληα αλαπλνή κε ην ζηφκα 

Γπζθνιία κε ηελ θίλεζε ησλ 
πγξψλ: ζηακαηάεη ηελ θίλεζε 

ηεο νκηιίαο, αξγφ επίπεδν 

νκηιίαο, αζπλεπή ιάζε νκηιίαο, 
ηα ιάζε απμάλνληαη κε 

κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη 

Αλαθεξζείηε γηα παξαπάλσ 

αμηνιφγεζε 

 Αμηνιφγεζε ηνπ γηαηξνχ 

 Αμηνιφγεζε ηνπ 

νδνληηάηξνπ 

 Αμηνιφγεζε ηνπ 

ινγνπαζνιφγνπ 

Απμεκέλνο έιεγρνο ησλ αξζξσηψλ 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ 
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αθξίβεηα 

 

πνιππινθφηεηα, πεξηνξηζκέλν 

ξεπεξηφξην ήρσλ 

άιηαζκα κε ηαηξηαζηφ γηα ηελ 
ειηθία: ην γλσξίδεη; 

 ηε δηάξθεηα πνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

γίλεηαη; 
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λνκα Παηδηνχ_____________________________________________          Ζιηθία______________   Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________ 
 

Γνλείο_______________________________________________________Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο_____________________________________ 

 

Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην__________________________________________________________________________________ 
 

 

Οδεγίεο: Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ελληάπνληε θιίκαθα θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη ηελ αλαπηπμηαθή 
θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΣΡΒΑ2 ή απφ ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο γηα ηνλ θάζε ηνκέα. Μεηά 

ζπγθξίλεηε ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ κε ηνλ πίλαθα ειηθηψλ ηνπ ΣΡΒΑ2.  

Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ πίλαθα γηα λα θηάζεηε ζην επίπεδν ειηθίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε ππνθαηεγνξία (αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ πίλαθα ειηθηψλ). 

Μεηά θπθιψζηε ΑΑ, Σ, W ή C ππνινγίδνληαο ην επίπεδν ηεο θαζπζηέξεζεο:  
 

 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ < ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο / CA) = _____ % θαζπζηέξεζε 
 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ > ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο /CA) – 1 = _____% επηπιένλ 

 
Γηα λα ππνινγίζεηε ην CA αθαηξέζηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη ζηξνγγπινπνηήζηε πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ φπσο είλαη ηαηξηαζηφ. ηαλ αθαηξείηε κέξεο ππνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζην κήλα (π.ρ. 28, 30, 31). 
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Σ
Ρ

Β
Α

2
 Τ

π
ν
θ

α
η
ε

γ
ν
ξ

ία
 

Δπίπεδν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ όπωο παξαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αλαινγία 

ζπγθξηλόκελε κε 

άιια παηδηά ίδηαο 

ειηθίαο  

 

ΑΑ = πάλω από ην 

κέζν 

 

Σ= ηππηθόο 

 

W=παξαθνινύζεζε 

 

C=αλεζπρία 

 

__=Μέζνο όξνο 

ειηθίαο 
 

Κ
α

η
α

λ
ό
ε

ζ
ε

 γ
ι
ώ

ζ
ζ

α
ο 

1.Δπηθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ζην πξφζσπν 

ηνπ νκηιεηή θ αληηδξά 
ζε ήρνπο θ θσλέο 

2 3.Κνηηάδεη 

ή αληηδξά 

ζην φλνκα 
ηνπ θ 

νηθείεο 

ρεηξνλνκίεο
, ζήκαηα ή 

ιέμεηο 

4 5.Καηαιαβαίλε

η ρεηξνλνκίεο, 

ζήκαηα θαη/ή 
απιέο ιέμεηο, 

απιέο 

εξσηήζεηο 
ελφο βήκαηνο 

θ πξψηκεο 

κνξθέο 

εξσηήζεσλ κε 
ην λαη ή φρη, ηη 

θ πνπ 

6 7.Καηαιαβαίλε

η νηθείεο θαη 

θαηλνχξγηεο 
νδεγίεο δχν 

βεκάησλ, 

εξσηήζεηο κε 
ην πνηνο θ 

πφηε θ ζρφιηα 

ηα νπνία 

γίλνληαη κε 
λεχκαηα ή 

ιεθηηθά 

8 9.Καηαιαβαίλεη ηαηξηαζηέο κε 

ηελ ειηθία ηνπ βαζηθέο ηδέεο θ 

ιεμηιφγην, γξακκαηηθέο δνκέο, 
εξσηήζεηο κε ην γηαηί θ πσο 

θαη εξσηήζεηο κε πνιιά 

βήκαηα πνπ γίλνληαη κε 
λεχκαηα ή ιεθηηθά 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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Π
α

ξ
α

γ
ω

γ
ή

 γ
ι
ώ

ζ
ζ

α
ο 

1.Δθθξάδεη ηηο αλάγθεο 

αλαθιαζηηθά(π.ρ. 

θιαίγνληαο, θαλνληαο 
γθξηκάηζεο, θηλήζεηο 

ηνπ ζψκαηνο) 

2 3.Υξεζηκν

πνηεί 

έληνλν 
βιέκκα, ηηο 

εθθξάζεηο 

ηνπ 
πξνζψπνπ, 

ηε θίλεζε 

ηνπ 

ζψκαηνο θ 
ρεηξνλνκίεο 

θ ήρνπο γηα 

λα 
επηθνηλσλή

ζεη 

4 5.Υξεζηκνπνηε

ί ρεηξνλνκίεο, 

ήρνπο, ζήκαηα 
(ιέμεηο, 

ζπλδπαζκνχο 

ιέμεσλ ή 
θξάζεηο) θαη/ή 

ΑΑC γηα λα 

επηθνηλσλήζεη 

6 7.Υξεζηκνπνηε

ί ρεηξνλνκίεο, 

ήρνπο, ζήκαηα 
θαη/ή ΑΑC γηα 

λα παξάγεη 

πξνηάζεηο (φρη 
γξακκαηηθά 

ζσζηέο) θ λα 

ξσηήζεη θ λα 

απαληήζεη 
εξσηήζεηο 

8 9.Με ζπλέπεηα ρξεζηκνπνηεί 

θαινθηηαγκέλεο θξάζεηο, 

ξσηάεη θ απαληάεη κηα 
πνηθηιία εξσηήζεσλ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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Π
ξ

α
γ
κ

α
η
ν
ι
ν
γ
ία

 

1.Γελ θαηαιαβαίλεη ή 

δελ δίλεη αλαγλσξίζηκα 

ζσκαηηθά, ερεηηθά ή 
ιεθηηθά ζεκάδηα γηα ηελ 

αλάγθε επηθνηλσλίαο 

2 3.Υξεζηκν

πνηεί θ 

αληαπνθξίλ
εηαη ζην 

επίκνλν 

θνίηαγκα 
γηα λα 

κνηξαζηεί 

ηελ 

πξνζνρή ζε 
έλα 

αληηθείκελν 

ή 
δξαζηεξηφη

εηα κε ηνλ 

θεδεκφλα 
ηνπ. 

Υξεζηκνπν

ηεί ην 

επίκνλν 
θνίηαγκα, 

ρεηξνλνκίεο 

θ ήρνπο γηα 
λα δψζεη 

έλα κήλπκα 

κε λφεκα 

ζηνπο 
άιινπο. 

 

 

4 5.Παίξλεη κία 

ή δχν θνξέο ηε 

ζεηξά ηνπ ζε 
έλα ζέκα 

ζπδήηεζεο θ 

ρξεζηκνπνηεί 
ην επίκνλν 

βιέκκα, ηηο 

ρεηξνλνκίεο, 

ηα ζήκαηα 
θαη/ή ηηο ιέμεηο 

γηα λα δεηήζεη 

λα ζρνιηάζεη, 
λα αληηγξάθεη, 

λα ραηξεηήζεη 

θ λα θαζνξίζεη 
ηε 

ζπκπεξηθνξά 

ησλ άιισλ 

6 7.Ξεθηλάεη, 

αληαπνθξίλεηα

η θ επεθηείλεη 
ζε ζέκαηα ζε 

κηα ζπδήηεζε 

παίξλνληαο 
παξαηεηακέλα 

ηε ζεηξά ηνπ θ 

κηιψληαο γηα 

πξάγκαηα πνπ 
έρνπλ ζπκβεί 

ζην παξειζφλ 

κε ηε ζηήξημε 
ηνπ ελήιηθα 

8 9. Υξεζηκνπνηεί θ 

αληαπνθξίλεηαη ζε ιεθηηθή θ 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία γηα 
κηα πνηθηιία ζθνπψλ, ζε κηα 

πνηθηιία πιαηζίσλ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Ά
ξ

ζ
ξ

ω
ζ

ε
 θ

 θ
ω

λ
ν

ι
ν
γ
ία

 1.Σζηξίδεη, γειάεη θ 

εκπιέθεηαη ζε ερεηηθφ 

παηρλίδη 

2 3.Παξάγεη 

ζεηξέο απφ 

θσλήεληα θ 

ζχκθσλα 
πνπ δελ 

έρνπλ 

λφεκα 

4 5.Παξάγεη 

παξφκνηεο 

ιέμεηο, ιέμεηο 

ή θξάζεηο πνπ 
κπνξεί λα κελ 

είλαη πιήξσο 

θαηαλνεηέο 

6 7.Ζ νκηιία 

ζπρλά είλαη 

θαηαλνεηή ζε 

νηθεία θ κε 
νηθεία 

πξφζσπα, ζε 

ζπδήηεζε θ 
κηα πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήη

σλ 

8 9. Με αθξίβεηα παξάγεη ηνπο 

ήρνπο ηεο γιψζζαο ηνπ ζε κηα 

ζπδήηεζε θ ζε κηα πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 

ρφιηα: 
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Φ
ω

λ
ή

 θ
α

η 
επ

θ
ξ

ά
δ

εη
α

 

1.Ζ  ππνζηήξημε ηεο 

αλαπλνήο είλαη επαξθήο 

γηα ην θιάκα, ηελ 
εξεκία ή ην γέιην, αιιά 

φρη γηα ηελ παξαγσγή 

θσλήο (θψλεζε)  

2 3.Τπνζηήξη

με ηεο 

αλαπλνήο θ 
ηεο 

παξαγσγήο 

θσλήο είλαη 
ηαηξηαζηά 

γηα ηνλ ήρν 

αιιά ην 

παηδί δελ 
βαβίδεη θ 

δελ θάλεη 

κεκνλσκέλ
εο ιέμεηο 

4 5.Ζ 

ππνζηήξημε 

ηεο αλαπλνήο 
είλαη 

ηαηξηαζηή γηα 

ηελ παξαγσγή 
ηεο θσλήο 

αιιά θάζε κηα 

απφ ηηο 

αθφινπζεο 
ζπκπεξηθνξέο 

είλαη ρξφληα, 

γίλεηαη 
αληηιεπηή θ 

εκπιέθεηαη κε 

ηελ 
επηθνηλσλία 

ηνπ παηδηνχ: 

έληαζε: πνιχ 

ςειή, πνιχ 
ρακειή ή 

κνλφηνλε. 

Πνηφηεηα: 
δηαθεθνκκέλε 

αλαπλνή, 

βξαρλή, έλξηλε 

ή ζθιεξή. 
Ζρεξφηεηα: 

κε ηαηξηαζηή ή 

πνιχ δπλαηή. 
Δπθξάδεηα 

ιφγνπ: 

δηαθεθνκκέλνο 
ξπζκφο, ζπρλά 

παξνπζηάδνλη

αη θαηαζηάζεηο 

κε επθξάδεηαο 
(ήρνη ή 

επαλάιεςε 

ζπιιαβψλ π.ρ, 
γγγγάηα, 

παξαηεηακέλε 

ήρνη ή 
θνκκάηηα 

ρσξίο ήρν). 

Πνζνζηφ 

νκηιίαο, πνιχ 

6 7.Ζ 

ππνζηήξημε 

ηεο αλαπλνήο 
είλαη 

ηαηξηαζηή γηα 

ηε παξαγσγή 
θσλήο, ε 

θάζεκηα απφ 

ηηο παξαθάησ 

ζπκπεξηθνξέο 
είλαη εκθαλήο 

αιιά δελ 

παξεκβαίλνπλ 
έληνλα ζηελ 

επηθνηλσλία 

ηνπ παηδηνχ. 
Έληαζε: 

ειαθξά 

πςειή, 

ειαθξά 
ρακειή ή 

κνλφηνλε. 

Πνηφηεηα: 
ειαθξά ρσξίο 

αλάζα, άγξηα, 

βξαρλή, έλξηλε 

ή ζθιεξή. 
Ζρεξφηεηα: 

ειαθξά απαιή 

ή δπλαηή, 
επθξάδεηα: 

ειαθξά 

δηαθεθνκκέλνο 
ξπζκφο θ 

πνιιέο θνξέο 

ζπκβαίλνπλ 

θαηαζηάζεηο 
επθξάδεηαο 

(ήρνη ή 

επαλάιεςε 
ζπιιαβψλ π.ρ, 

γγγγάηα, 

παξαηεηακέλε 
ήρνη ή 

θνκκάηηα 

ρσξίο ήρν). 

Πνζνζηφ 

8 9. .ε έληαζε, ε πνηφηεηα θαη ε 

ερεξφηεηα ηεο θσλήο θαη ε 

επθξάδεηα ιφγνπ είλαη 
ηαηξηαζηά γηα ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ, ην θχιν θ ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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η
ν
κ

α
η
ηθ

ό
ο 

κ
ε

ρ
α

λ
ηζ

κ
ό
ο 

1.Ζ δνκή θ ε ζπκκεηξία 

ηεο ππεξψαο ησλ 

ρεηιηψλ, ηνπ ζαγνληνχ θ 
ηεο γιψζζαο εκπιέθεηαη 

κε ηε ιεηηνπξγηθή 

νκηιία 

2 3.Οη δνκέο 

είλαη 

ηαηξηαζηέο 
αιιά ν 

ιφγνο 

γίλεηαη 
πξσηαξρηθ

ά κε ην 

θάησ 

ζαγφλη θ ηηο 
θηλήζεηο 

ησλ 

ρεηιηψλ. Σν 
εχξνο ησλ 

θηλήζεσλ 

κπνξεί λα 
είλαη 

ππεξβνιηθφ 

ή 

πεξηνξηζκέ
λν. 

4 5.Οη δνκέο 

είλαη 

ηαηξηαζηέο γηα 
ηελ νκηιία, ην 

παηδί κπνξεί 

λα 
ζηξνγγπινπνηή

ζεη θ λ θάλεη 

αλάθιεζε ησλ 

ρεηιηψλ κε 
θαιή επαθή, 

λα θηλήζεη ηε 

γιψζζα πάλσ 
θάησ, κπξνζηά 

θ πίζσ, λ 

ρξεζηκνπνηήζε
η απαιέο 

θηλήζεηο 

ζαγνληνχ γηα 

λα παξάγεη 
ήρνπο θ απιέο 

ιέμεηο 

6 7.Οη δνκέο 

είλαη 

ηαηξηαζηέο γηα 
ηνλ ιφγν, ην 

παηδί θηλεί ηα 

ρείιε, ηε 
γιψζζα, ην 

ζαγφλη θ ηελ 

ππεξψα 

απηφλνκα 
αιιά έρεη 

δπζθνιία λα 

ελζσκαηψζεη 
ηελ θίλεζε γηα 

λα πεη 

πνιχπινθεο 
ιέμεηο (π.ρ. 

παηάηα ή 

θξάζεηο) 

8 9. Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηνκαηηθνχ κεραληζκνχ είλαη 

ηαηξηαζηά γηα νκηιία πνπ 
ηαηξηάδεη ζηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Α
θ

ν
ή

 

1.ρη γλψζηεο ή κφλν 
ειάρηζηα γλψζηεο ησλ 

ήρσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

2 3.Γηαρσξίδ
εη φηη ν 

έλαο ήρνο 

είλαη 

δηαθνξεηηθ
φο απφ ηνλ 

άιιν κε ή 

ρσξίο 
πξνζαξκνζ

κέλε 

ζηήξημε 

4 5. 
Γηαθνξνπνηεί 

πεξηβαιινληηθ

ά θ θάπνηνπο 

ήρνπο νκηιίαο 
κε ή ρσξίο 

πξνζαξκνζκέλ

ε θίλεζε 

6 7.Με 
αζπλέπεηα 

απαληά ζε 

ήρνπο θ 

νκηινχζα 
γιψζζα κε ή 

ρσξίο 

πξνζαξκνζκέλ
ε θίλεζε 

8 9. Παίξλεη κέξνο, εληνπίδεη 
ηνπο ήρνπο θ ηελ νκηιία θ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αθνή 

ιεηηνπξγηθά κέζα ζηε 

ζπδήηεζε κε ή ρσξίο 
πξνζαξκνζκέλε ππνζηήξημε 

ΑΑ      Σ         W         
C      ______ 

 

ρφιηα: 
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TPBA2 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΓΡΑΜΜΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:  Γλωζηηθή αλάπηπμε 
 

  
 

 

 

λνκα Παηδηνχ:_____________________________________________________________________________________________________ 
Ζιηθία____________________________________________________________________________________________________________ 

Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________________________________________________________________________________________ 

Γνλείο______________________________________________________________________________________________________________ 
Ζκ. Αμηνιφγεζεο__________________________________________________________________________________________________ 

Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Οδεγίεο: Καηαγξάςηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ παηδηνχ (λνκα, θεδεκφλεο, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ειηθία, εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη άηνκν/α 
πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ ηα ζπλεζηζκέλα δπλαηά ζεκεία, παξαδείγκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα θέξλνπλ αλεζπρία θαη επφκελα βήκαηα γηα ηα νπνία είλαη έηνηκν ην παηδί. Καζψο παξαηεξείηαη ην παηδί θπθιψζηε, 

ππνγξακκίζηε ή βάιηε έλα ζεκάδη δίπια ζηηο πξνηάζεηο ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη. Βάιηε 
ηηο φπνηεο επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζηελ ζηήιε ησλ «ζεκεηψζεσλ». Έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ TPBA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην TPBA2  

ζεκεηψζεηο  ζαλ κέζνδν γηα λα καδέςνπλ πιεξνθνξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

παξαηήξεζεο.  
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Ι. Πξνζνρή 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

Η.Α. Πφζν θαιά κπνξεί 

λα επηιέμεη  ην παηδί ην 
θέληξν ηεο πξνζνρήο 

ηνπ θ λα δηαηεξήζεη ηελ 

πξνζνρή ζε κηα 
δξαζηεξηφηεηα; 

Μπνξεί λα επηιέμεη ην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο 
Μπνξεί λα πξνζειψζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ γηα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 
Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ην 

ζεκείν πξνζήισζεο ηεο 

πξνζνρήο κέρξη λα 
ηειεηψζεη ε 

δξαζηεξηφηεηα 

Καιή πξνζνρή γηα: 

 Αηζζεηεξηαθά 

 Κνηλσληθφ 

παηρλίδη 

 Αδξή 

θηλεηηθφηεηα 

 Γξακαηηθφ 

παηρλίδη 

 ια ηα παξαπάλσ 

Γπζθνιία: 

 Να επηιέμεη έλα ζεκείν 

πξνζήισζεο 

 Να δηαηεξήζεη ηελ 

πξνζήισζε 

 Να πεξηνξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ 

(πξνζειψλεηαη φρη ζε  

ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα, πξάμεηο ή 

γεγνλφηα) 

 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα θξαηήζεη ην 

θέληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ 
Γηεπξπκέλε ηθαλφηεηα πξνζήισζεο 

γηα: 

 Αηζζεηεξηαθά 

 Κνηλσληθφ παηρλίδη 

 Αδξή θηλεηηθφηεηα 

 Γξακαηηθφ παηρλίδη 

 ια ηα παξαπάλσ 

 Άιιν 

 

 

 

Η.Β. Πφζν θαιά κπνξεί 

ην παηδί λα θαηαλνήζεη 

ηα εμσηεξηθά 
εξεζίζκαηα; 

Μπνξεί λα θαηαλνήζεη 

κεξηθνχο ηχπνπο 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ 
Μπνξεί λα θαηαλνήζεη 

άζρεηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα 

Δχθνια απνζπάηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα 

 Αθνπζηηθά 

 Οπηηθά 

 Απηηθά 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη 

εξεζίζκαηα: 

 Αθνπζηηθά 

 Οπηηθά 

 Απηηθά 
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 Άιιν 

 

 Άιιν 

Η.C. Μπνξεί ην παηδί λα 
κεηαηνπίζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ απφ κηα 

πιεπξά ελφο 
εξεζίζκαηνο ζε κηα 

άιιε; 

 
 

Μπνξεί λα κεηαηνπίζεη 
ηελ πξνζνρή φπσο 

ρξεηάδεηαη ζε ζεκαληηθά 

ζεκεία κηαο θαηάζηαζεο ή 
ελφο πξνβιήκαηνο 

 Απφ άηνκν ζε 

αληηθείκελν 

 Απφ αληηθείκελν 

ζε αληηθείκελν 

 Απφ κηα πιεπξά 

ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζε κηα άιιε 

πιεπξά 

Ζ πξνζνρή κπινθάξεηαη ζε: 

 Άλζξσπν ή  

αληηθείκελν 

 πγθεθξηκέλε πιεπξά 

ελφο αληηθεηκέλνπ 

 πγθεθξηκέλε πιεπξά 

ελφο πξνβιήκαηνο 

 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα αιιάδεη ην 
θέληξν  ηεο πξνζνρήο απφ κηα 

θαηάζηαζε ζε κία άιιε φπσο 

απαηηείηαη 
 

 

 

II. Μλήκε 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

II.A. Ση δεμηφηεηεο 

βξαρππξφζεζκεο ή 

καθξνπξφζεζκεο 

κλήκεο κπνξνχκε λα 
παξαηεξήζνπκε ζην 

παηδί κέζα απφ 

απζφξκεηεο πξάμεηο ή 
επηθνηλσλίεο; 

Βξαρππξφζεζκε= απηφ 

πνπ καζαίλεηε κέζα ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα ή ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

παηρληδηνχ.  

 
Μαθξνπξφζεζκε= απηφ 

Μλήκε ηδεψλ πνπ θαίλεηαη 

ζε: 

 Αλαγλψξηζε ηδεψλ 

κε ηελ φξαζε, κε 

ην δείμηκν ή ηεο 

ρεηξνλνκίεο 

(βξαρππξφζεζκε/ 

καθξνπξφζεζκε) 

 Γελίθεπζε ησλ 

ιέμεσλ, ησλ 

ζεκείσλ θαη ησλ 

ζπκβφισλ (Β/Μ) 

Μεησκέλε βξαρππξφζεζκε 

κλήκε θαη δεμηφηεηεο γηα: 

(αλαθέξεηε πεξηνρέο) 

Μεησκέλε καθξνπξφζεζκε 
κλήκε θαη δεμηφηεηεο  γηα: 

(αλαθέξεηε πεξηνρέο) 

 

 

Αχμεζε ηεο κλήκεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε: 

 Αλαγλψξηζε ηδεψλ 

 Γεληά ιέμεσλ, ζεκάησλ ή 

ζπκβφισλ 

 Δπαλάιεςε δηαδηθαζηψλ θαη 

ξνπηηλψλ απιψλ θαη 

ζχλζεησλ 

 Αλαθαηαζθεπή γεγνλφησλ 

(απιψλ ή πεξίπινθσλ) ή 

ηζηνξηψλ κε ιεθηηθά ή 
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πνπ καζαίλεηαη πξηλ ηελ 

πεξίνδν ηνπ παηρληδηνχ) 
 Δπαλάιεςε απιψλ 

πξάμεσλ θαη 

ξνπηηλψλ (Β/Μ) 

 Δπαλάιεςε 

πνιχπινθσλ 

δξάζεσλ θαη 

ξνπηηλψλ (Β/Μ) 

 Αλαθαηαζθεπή 

ησλ απιψλ 

γεγνλφησλ ή 

ηζηνξηψλ κε 

ιεθηηθά ή 

δξακαηηθά κέζα 

(Β/Μ) 

 Αλαθαηαζθεπή 

ησλ πνιχπινθσλ 

γεγνλφησλ ή 

ηζηνξηψλ κε 

ιεθηηθά ή 

δξακαηηθά κέζα 

(Β/Μ) 

 ια ηα παξαπάλσ 

(Β/Μ) 

δξακαηηθά κέζα 

Αχμεζε: 

 Βξαρππξφζεζκε κλήκε 

 Μαθξνπξφζεζκε κλήκε 

 

 

II.B. Πφζν θαηξφ 

ρξεηάδεηαη γηα ην παηδί 

λα αλαιχζεη θαη λα 
αλαθαιέζεη ηδέεο, 

πξάμεηο ή γεγνλφηα; 

Αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε: 

 Αηηήκαηα γηα 

ιεμηθή 

πιεξνθνξία πνπ 

ζπλδέεηαη κε 

ησξηλή θαηάζηαζε 

 Αηηήκαηα γηα 

Καζπζηεξεκέλνο ρξφλνο 

αλάιπζεο γηα: 

 Λεθηηθά εξεζίζκαηα 

 Μίκεζε πξάμεσλ 

Υξεηάδεηαη ιεθηηθή ππνζηήξημε 
γηα λα αλαιχζεη νπηηθέο ή 

ζσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

Να αληαπνθξηζεί κεηά απφ κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα ρξφλν αλακνλήο 

Να αληαπνθξηζεί κεηά απφ νπηηθά 
εξεζίζκαηα 

Να αληαπνθξηζεί κεηά απφ ιεθηηθά 

εξεζίζκαηα 
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ιεμηθή 

πιεξνθνξία πνπ 

ζπλδέεηαη κε 

παιηά θαηάζηαζε 

 Αηηήκαηα γηα 

δξάζε 

Υξεηάδεηαη ζσκαηηθφ ή νπηηθφ 

κνληέιν γηα λα αλαιχζεη ηελ 

ιεθηηθή πιεξνθνξία 
 

 

 

III. Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

III.A. Ση ζπκπεξηθνξέο 

δείρλνπλ θαηαλφεζε 

ησλ δεμηνηήησλ 
αηηηψδνπο ζθεπηηθνχ ή 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(εθηειεζηηθή 
ιεηηνπξγία); 

Αηηηψδεο θαηαλφεζε θ 

δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ αλάινγεο κε 
ηελ ειηθία ηνπ κε: 

 Αληηθείκελα 

 Αλζξψπνπο 

 Καηαζηάζεηο 

 ια ηα παξαπάλσ 

Αλαδπφκελε αηηηψδεο 

θαηαλφεζε θαη δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε: 

 Αληηθείκελα 

 Αλζξψπνπο 

 Καηαζηάζεηο 

 ια ηα παξαπάλσ 

Καζπζηεξεκέλε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο κε: 

 Αληηθείκελα 

 Αλζξψπνπο 

 Καηαζηάζεηο 

 ια ηα παξαπάλσ 

 

 

Δπαλάιεςε ηεο θίλεζεο γηα λα 

θάλεηο θάηη λα μαλαζπκβεί 

Να θνηηάεη ζε θάηη θ κεηά ζηνλ 
ελήιηθα γηα λα ην έρεη 

Να πεξηκέλεη επαλάιεςε ησλ 

γεγνλφησλ 
Να ρξεζηκνπνηεί απινχο εληζρπηέο 

γηα λα θηλεί ηα πξάγκαηα 

Να ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιά βήκαηα 
γηα λα θάλεη ηα πξάγκαηα λα 

ζπκβνχλ 

Να ζπλδπάδεη αηηηψδεο πξάμεηο κε 

άιινπο αλζξψπνπο 
Να θαζνξίδεη ηελ αηηία ησλ 

γεγνλφησλ 

Να ζθέθηεηαη γηα πνιιαπιέο αηηίεο 
φζνλ αθνξά έλα γεγνλφο 

 

III.B. Πσο αλαγλσξίδεη 
ην παηδί θ ζρεδηάδεη κηα 

ιχζε γηα έλα 

Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη 
ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ 

είλαη ηαηξηαζηά κε ηελ 

Μεησκέλεο δεμηφηεηεο επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ 

 

Απμεκέλε εμεξεχλεζε αληηθεηκέλσλ 
θ αλζξψπσλ 

Αλακνλή απνηειεζκάησλ ησλ 
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πξφβιεκα; ειηθία ηνπ 

Ξέξεη φηη ππάξρεη 

πξφβιεκα αιιά ρξεηάδεηαη 
βνήζεηα λα δεκηνπξγήζεη 

έλα ζρέδην δξάζεο 

 

 

πξάμεσλ ηνπ 

Βξίζθεη θνκκάηηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ παξάγνπλ έλα απνηέιεζκα ή 
έρνπλ ζρέζε 

Πεηξακαηίδεηαη λα βξεη κηα ιχζε ζε 

έλα πξφβιεκα 
Λχλεη έλα πξφβιεκα ρσξίο 

εκπεξηζηαησκέλν ρεηξηζκφ 

III.C. Πφζν εχθνια 

κπνξεί λα νξγαλψζεη ην 
παηδί, λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ πξφνδν 
πξνο έλα ζθνπφ θαη λα 

θάλεη δηνξζψζεηο; 

Μπνξεί λα νξγαλψζεη ηηο 

πξάμεηο πξνο έλα ζθνπφ 
Μπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη θαη λα 

δηνξζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 
ζε επίπεδν αλάινγν ηεο 

ειηθίαο ηνπ 

Μπνξεί λα θάλεη 

δηνξζψζεηο κε βνήζεηα 

Μεησκέλεο δεμηφηεηεο 

νξγάλσζεο 
Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα 

παξαθνινπζεί θαη λα αιιάδεη 

ηα ζρέδηα ηνπ 
 

 

Να δνθηκάζεη ελαιιαθηηθέο δξάζεηο 

Να νξγαλψζεη κηα ζεηξά πξάμεσλ 
Να δηαιέμεη ζηξαηεγηθέο βαζηδφκελν 

ζε κηα θαηάζηαζε 

Να δηακνξθψζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 
βαζηδφκελν ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξάμεσλ ηνπ 

 

 

 

III.D. Πφζν γξήγνξα 

κπνξεί ην παηδί λα 

αλαιχζεη κηα 
πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη λα 

αληαπνθξηζεί; 

Σν παηδί αλαιχεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη 

αληαπνθξίλεηαη ακέζσο 
Σν παηδί δείρλεη 

θαζπζηεξεκέλν ρξφλν 

αληαπφθξηζεο αιιά φρη 

πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα 

Σν παηδί ρξεηάδεηαη 5-10 

δεπηεξφιεπηα ή θαη 

πεξηζζφηεξα πξηλ αληαπνθξηζεί 
Σν παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

 

 

Δμάζθεζε κε θαηαζηάζεηο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο 

Να απμήζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ 
επρέξεηα 

 

 

 

III.E. Πφζν εχθνια 

κπνξεί ην παηδί λα 
γεληθεχζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

κηα θαηάζηαζε ζηελ 

άιιε; 

Μπνξεί λα βξεη νκνηφηεηεο 

ζηα πξνβιήκαηα θαη λα 
κεηαθέξεη ζηξαηεγηθέο ζε 

λέα πξνβιήκαηα 

Βιέπεη νκνηφηεηεο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ελήιηθα 

Γελ κπνξεί λα γεληθεχζεη 

θαηαζηάζεηο 
 

 

Αληαπφθξηζε ζε πξνηάζεηο 

Αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλεο 
νκνηφηεηεο ζε πξνβιήκαηα 

Βιέπεη ιεπηέο ή αθεξεκέλεο 

νκνηφηεηεο ζηηο θαηαζηάζεηο 

 

 

 

IV. Κνηλωληθή γλώζε 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 

 

IV.A. Ση βαζηθέο 
ηθαλφηεηεο πνπ 

Έρεη βαζηθέο δεμηφηεηεο ζε Καζπζηεξεκέλε θνηλσληθφ-
επηθνηλσληαθή θαηαλφεζε 

Αλάπηπμε:  
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ζπλδένληαη κε ηελ 

θνηλσληθή δξάζε 

επηδεηθλχεη ην παηδί; 

 Έρεη ελδηαθέξνλ 

γηα ηνπ αλζξψπνπο 

 Μίκεζε ησλ 

πξάμεσλ ησλ 

ελειίθσλ 

 Κνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο 

 Κνηλσληθή 

αλαθνξά 

 Υεηξνλνκίεο πνπ 

δείρλνπλ κηα 

επηζπκία ή έλα 

ζθνπφ 

 Γλψζηεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ 

 Καηαιαβαίλεη ηηο 

θνηλσληθέο αηηίεο 

θαη ζπλέπεηεο 

 πκβνιηθφ 

παηρλίδη 

 ια ηα παξαπάλσ 

 

 
 Έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπ 

αλζξψπνπο 

 Μίκεζε ησλ πξάμεσλ ησλ 

ελειίθσλ 

Μεηά ηνπο 12 κήλεο: 

 Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο 

 Κνηλσληθή αλαθνξά 

 Υεηξνλνκίεο πνπ δείρλνπλ 

κηα επηζπκία ή έλα ζθνπφ 

Μεηά ηνπο 18 κήλεο: 

 Γλψζηεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

 Καηαιαβαίλεη ηηο θνηλσληθέο 

αηηίεο θαη ζπλέπεηεο 

 πκβνιηθφ παηρλίδη 

 

 

IV.B. Πφζν εχθνια 

ζπκπεξαίλεη ην παηδί ηηο 

ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο 
ησλ άιισλ; 

Δλδηαθέξνλ γηα ηηο πξάμεηο 

ησλ άιισλ 

Δλδηαθέξνλ γηα ηηο 
ζθέςεηο ησλ άιισλ 

Καηαιαβαίλεη ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο πξάμεηο ησλ άιισλ 

Καηαιαβαίλεη ηηο 

Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα 

θαηαιάβνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ 
 

 

Να πξνβιέςεη  

 Σηο κειινληηθέο πξάμεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζεκάδηα ηνπ 

πιαηζίνπ 

 ρεηξνλνκίεο ή πξάμεηο 
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ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ 

ησλ άιισλ θαη ησλ δηθψλ 

ηνπο 
Βαζηθή θαηαλφεζε ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ εαπηνχ ηνπο 

θαη ησλ άιισλ 
 

 

 ηα θίλεηξα ησλ άιισλ 

βαζηδφκελν ζε πξάμεηο 

 Σηο πξάμεηο ησλ άιισλ 

βαζηδφκελν ζε επηζπκίεο πνπ 

έρνπλε δεισζεί 

Καηαλφεζε  φηη 

 Οη επηζπκίεο ησλ άιισλ είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο 

ηνπο 

 Σα πηζηεχσ ησλ άιισλ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά 

ηνπο 

 Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη ηηο πξφζεζε 

V. Πνιππινθόηεηα ηνπ παηρληδηνύ                                               

(δείηε πίλαθα ειηθηώλ: γλωζηηθή αλάπηπμε γηα ιεπηνκεξή αθνινπζία) 

 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 
 

Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 
 

εκεηώζεηο: 
 

 

V.A. Ση ζπκπεξηθνξέο 

επηδεηθλχνπλ ην επίπεδν 
θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ παηρληδηνχ ηνπ 

παηδηνχ; 

Σν επίπεδν ηνπ παηρληδηνχ 

πνπ επηδεηθλχεηαη 

 Αηζζεηεξηαθφ 

 Λεηηνπξγηθφ – 

αλαθνξηθφ 

 Καηαζθεπή 

 Γξακαηηθφ 

παηρλίδη 

Καζπζηεξεκέλεο δεμηφηεηεο 

παηρληδηνχ κέζα ζε ηχπνπο θαη 
επίπεδα ηνπ παηρληδηνχ 

Πξνζαλαηνιηζκέλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν παηρληδηνχ 
 

 

Αχμεζε: 

 Αηζζεηεξηαθή εμεξεχλεζε 

 πλδπάδεη, ζπλζέηεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί αληηθείκελα 

ιεηηνπξγηθά 

 Καηαζθεπή: 

αλαπαξαζηαηηθή θαηαζθεπή 

 Γξακαηηθφ παηρλίδη: δξάζε, 

 



127 

 

 Παηρλίδηα κε 

θαλφλεο 

 Άγξην ζσκαηηθφ 

παηρλίδη (βάιηε 

έλα h ην πνην 

πςειφ επίπεδν θαη 

κε έλα Ρ ην πνην 

ρακειφ επίπεδν) 

ζπλέπεηεο, γεγνλφο, 

ζπλέπεηεο, παηρλίδη ηζηνξίαο 

ή ζελαξίνπ 

 Παηρλίδηα κε θαλφλεο: 

ηθαλφηεηα λα πεξηκέλεη ηελ 

ζεηξά ηνπ θαη λα αθνινπζεί 

θαλφλεο 

 σκαηηθφ παηρλίδη 

V.B. Πνηα πξνζέγγηζε 
ηππνπνηεί ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ 

πξάμεσλ ηνπ παηδηνχ 

κέζα ζηηο θαηεγνξίεο 
ηνπ παηδηνχ πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί; 

Πνηθηιία πξάμεσλ 
Πνηθηιία θαηαζηάζεσλ 

Πνηθηιία ελδηαθεξφλησλ 

ζην παηρλίδη 

Πεξηέξγεηα 
Πεηξακαηηζκφο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα 

ια ηα παξαπάλσ 

Μεησκέλν ξεπεξηφξην πξάμεσλ 
Μεησκέλε ζεηξά πξάμεσλ  

Μεησκέλα ελδηαθέξνληα 

 

 

Απμεκέλε πνηθηιία απφ: 

 Πνηθηιία πξάμεσλ 

 Πνηθηιία θαηαζηάζεσλ 

 Πνηθηιία ελδηαθεξφλησλ ζην 

παηρλίδη 

 Πεξηέξγεηα 

 Πεηξακαηηζκφο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα 

 ια ηα παξαπάλσ 

 

V.C. Πνην επίπεδν 

γλψζεο επηδεηθλχεη ην 

παηδί φζνλ αθνξά ηελ 
αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ 

ηνπ; 

Υακνγειά θαη/ή γειά ζε: 

 Αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα 

 Αζηείεο πξάμεηο ή 

γεγνλφηα 

 Πεξίεξγε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο 

Κάλεη άιινπο λα 

ρακνγεινχλ ή λα γεινχλ 

Καζπζηεξεκέλε θαηαλφεζε 

ησλ αηηηψλ ηνπ ρηνχκνξ 

 

Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα 

θαηαιαβαίλεη δπζαξκνλίεο ηεο 

γιψζζαο  
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ζε: 

 Αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα 

 Αζηείεο πξάμεηο ή 

γεγνλφηα 

 Πεξίεξγε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο 

VI. Αληηιεπηηθή γλώζε                                                                    

(βιέπε πίλαθα ειηθηώλ: αληηιεπηηθή αλάπηπμε γηα ιεπηνκεξή αθνινπζία) 

 
Δξωηήζεηο Γπλαηά εκεία Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: εκεηώζεηο: 
 

VI.A. Ση νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο κπνξεί λα 
αλαγλσξίζεη ην παηδί; 

Μπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη: 

 Αλζξψπνπο 

 Εψα 

 Αληηθείκελα 

 Μέξε ησλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Γξάζεηο 

 Αληηθείκελα πνπ 

δελ ηαηξηάδνπλ ή 

πνπ ηαηξηάδνπλ 

 Πξάγκαηα πνπ δελ 

ηαηξηάδνπλ 

Καζπζηεξεκέλε ηθαλφηεηα λα 

δεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 
Καζπζηεξεκέλε ηθαλφηεηα λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη  

 

 

Καζπζηεξεκέλε ηθαλφηεηα λα δεη 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε: 

 Αλζξψπνπο 

 Εψα 

 Αληηθείκελα 

 Μέξε αληηθεηκέλσλ 

 Γξάζεηο 

 Γεγνλφηα 

 Λεηηνπξγίεο 

 Υαξαθηεξηζηηθά 
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 ια ηα παξαπάλσ 

 

 

 

VI.B. Ση απνδείμεηο 

ππάξρνπλ γηα ηελ 
αληηιεπηηθή θαη 

θαηεγνξηθή γλψζε ηνπ 

παηδηνπ; 

Αλαγλσξίδεη θαη 

ζπλδπάδεη ηδέεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζε: 

 Αληηθείκελα 

 Αλζξψπνπο 

 Εψα 

 Πξάμεηο 

 Σνπνζεζίεο 

 Γεγνλφηα 

 Λεηηνπξγίεο 

 Αηηηφηεηα (π.ρ. 

γηαηί θαη πσο) 

 ια ηα παξαπάλσ 

 

 

Καζπζηεξεκέλε αληηιεπηηθή 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ 

 

Απμεκέλε αληηιεπηηθή γλψζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε: 

 Αληηθείκελα 

 Αλζξψπνπο 

 Εψα 

 Πξάμεηο 

 Σνπνζεζίεο 

 Γεγνλφηα 

 Λεηηνπξγίεο 

 Αηηηφηεηα 

 Υαξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 

 

 

VI.C. Ση ζπκπεξηθνξέο 

απνδεηθλχνπλ φηη ην 

παηδί ελζσκαηψλεη ηηο 
ηδέεο ζε έλα ζχζηεκα 

θαηεγνξηνπνίεζεο; 

Καηαιαβαίλεη  

 Έλα επίπεδν 

 Γχν επίπεδα (π.ρ. 

ε κπάια είλαη έλα 

παηρλίδη) 

 Πνιιαπιά επίπεδα 

(π.ρ. ην κήιν είλαη 

έλα θξνχην, ην 

Μεησκέλε θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ηδεψλ 

 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα λα 

θαηεγνξηνπνηεί ζε: 

 Βαζηθφ επίπεδν 

 Δπίπεδν ζρέζεσλ 

 Δπίπεδν πνιιαπιψλ 

ζρέζεσλ ή ηδεψλ 

 

 



130 

 

θξνχην είλαη 

θαγψζηκν) 

 πλδέζεηο ηδεψλ 

(π.ρ. ηα θξνχηα 

θαη ηα ιαραληθά 

είλαη θ ηα δχν 

θαγψζηκα) 

 

 

 
 

 

 

VI.D. Ση θαηαλφεζε ηεο 

κέηξεζεο ησλ ηδεψλ 

επηδεηθλχεη ην παηδί ζε 

καζεκαηηθά θαη 
θπζηθή; 

Καηαιαβαίλεη ηηο ηδέεο ηεο 

κέηξεζεο ζε: 

 Παγθφζκην global 

επίπεδν (π.ρ. ιίγν, 

πνιχ, βαξχ, 

ειαθξχ) 

 Δπίπεδν 

ζχγθξηζεο (π.ρ. 

πεξηζζφηεξν, 

ιηγφηεξν, ςειφο, 

ςειφηεξνο) 

 Δπίπεδν 

δηαθξηηηθήο 

πνζφηεηαο  

(ηνηρίδνληαο 

αληηθείκελα έλα 

πξνο έλα) 

 χγθξηζε 

κνλάδσλ ζε κία 

Καζπζηεξεκέλεο δεμηφηεηεο 

ζπγθξίζηκσλ κεηξήζεσλ θαη 

κεηξήζεσλ ζεηξάο 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο 

ζηηο ηδέεο κέηξεζεο  ζε: 

 Παγθφζκην επίπεδν (π.ρ. 

ιίγν, πνιχ, βαξχ, ειαθξχ) 

 Δπίπεδν ζχγθξηζεο (π.ρ. 

πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν, 

ςειφο, ςειφηεξνο) 

 Δπίπεδν δηαθξηηηθήο 

πνζφηεηαο  (ηνηρίδνληαο 

αληηθείκελα έλα πξνο έλα) 

 χγθξηζε κνλάδσλ  

 Πλεπκαηηθφο ρεηξηζκφο 

(ππνγξάκκηζε ηδεψλ 

ρξεηάδεηαη: αξηζκνί, κέγεζνο, 

ρξφλνο, ηαρχηεηα, απφζηαζε, 

δχλακε, βάξνο, κάδα, 

ζεξκνθξαζία, ιεθηά) 
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ζεηξηαθή ζεηξά 

αξηζκψλ (π.ρ. 5>4) 

 Υξεζηκνπνίεζε 

κηαο ζεηξάο 

αξηζκψλ γηα λα 

ρεηξηζηνχκε (λα 

πξνζζέζνπκε ή λα 

αθαηξέζνπκε 

κνλάδεο 

 

VII. 7.Αιθαβεηηζκόο                                                                 

(βιέπε πίλαθα ειηθηώλ: αληηιεπηηθή αλάπηπμε γηα ιεπηνκεξή αθνινπζία) 
Δξωηήζεηο 
 

Γπλαηά εκεία 

 
Παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξώλ 

πνπ θέξλνπλ αλεζπρία 

Έηνηκν γηα: 

 
εκεηώζεηο: 

 
 

VII.A. Ση ηθαλφηεηεο 

αθξφαζεο έρεη ην παηδί; 

Αθνχεη ή αλαγλσξίδεη 

πεξηβαιινληηθνχο ήρνπο 
θαη ήρνπο νκηιίαο 

Αθνχεη ηνπο ελήιηθεο πνπ 

κηιάλε 

Αθνχεη έλαλ ελήιηθα λα 
δηαβάδεη 

Αθνχεη θ αληαπνθξίλεηαη 

ζε ηξαγνχδηα, παηρλίδηα κε 
ηα ρέξηα ή ξπζκνχο 

Αθνχεη, αλαγλσξίδεη ήρνπο 

ζε ιέμεηο 
Αθνχεη θαη αλαγλσξίδεη 

ήρνπο γξακκάησλ 

Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα: 

 Αθνχεη ερεηηθά 

εξεζίζκαηα 

 Γηαθνξνπνηεί θαη λα 

αλαγλσξίδεη ήρνπο 

 Αθνχεη κεγάιεο ζε 

κέγεζνο ερεηηθέο 

πιεξνθνξίεο 

 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα: 

 Να αθνχεη θαη λα βξίζθεη 

ηελ πεγή ηνπ ήρνπ 

 Να αλαγλσξίδεη ηνπο ήρνπο 

 Να θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

ήρνπο (ίδηνο ή δηαθνξεηηθφο) 

 Αλαγλσξίδεη θαη αλαπαξάγεη 

ξπζκνχο 

 πλδπάδεη ήρνπο γξακκάησλ 

κε νπηηθά ζχκβνια (ήρνο-

ζχκβνιν) 

 

VII.B. Πσο 
ρξεζηκνπνηεί ην παηδί 

ηα βηβιία; 

Γηα αηζζεηεξηαθά 
εξεζίζκαηα (νπηηθά, 

απηηθά θαη κε ηε γεχζε) 

Γηα αλαγλψξηζε 

θσηνγξαθηψλ  

Καζπζηεξεκέλε ρξήζε ησλ 
βηβιίσλ θαη/ή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο 

 

 

Δμεξεχλεζε ησλ βηβιίσλ 
ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ βηβιίσλ 

Μνίξαζκα εηθφλσλ ηνπ βηβιίνπ  

Μνίξαζκα ηζηνξηψλ βηβιίνπ 

Μνίξαζκα βηβιίσλ πνπ επεμεγνχλ 
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Γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

ελήιηθν 

Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 
βηβιίνπ 

Γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

βηβιίνπ 
Γηα αλαγλψξηζε 

γξακκάησλ 

Γηα λα κάζεη λα δηαβάδεη 

θαη λα γξάθεη 

Πξνζνρή ζηα ηερληθά θνκκάηηα ηνπ 

δηαβάζκαηνο (εθηχπσζε, ιέμεηο ήρνη 

γξακκάησλ) 

 

VII.C. Ση θαηαιαβαίλεη 

ην παηδί φηαλ θνηηάδεη 

έλα βηβιίν; 

Καηαιαβαίλεη ηηο εηθφλεο 

σο:  

 Δλδηαθέξνληα 

εξεζίζκαηα 

 Αλαπαξαζηάζεηο 

πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Aλαπαξαζηάζεηο, 

δξάζεηο, κηα 

ηζηνξία ή 

πιεξνθνξίεο 

Καηαιαβαίλεη  

 πλαηζζήκαηα ζε 

έλα βηβιίν 

 Σελ αθνινπζία 

ησλ εηθφλσλ θαη 

ιέμεσλ πνπ κέλεη 

ίδηα θάζε θνξά 

 ηη νη ιέμεηο πνπ 

δηαβάδνληαη 

ζπλδένληαη κε φηη 

είλαη γξακκέλν 

Καζπζηεξεκέλε θαηαλφεζε 

ησλ βηβιίσλ 

 

Αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο ζε: 

 Δηθφλεο 

 Λφγηα θαη ηδέεο 

 Αθνινπζία εηθφλσλ ηζηνξίαο 

 ρέζε κε ηε δσή 

 ρέζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζηελ ηζηνξία κε ηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα ή ησλ άιισλ 

 ηαζεξφηεηα θαη ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο ησλ ιέμεσλ θαη 

ηεο ηζηνξίαο 

 ρέζε ηεο εθηχπσζεο θαη 

ησλ ιέμεσλ ελφο βηβιίνπ 

 Δθηχπσζε (γξάκκαηα ή 

ιέμεηο) 
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ζηε ζειίδα 

 Σν λφεκα κεξηθψλ 

ιέμεσλ πνπ είλαη 

γξακκέλεο 

VII.D. Ση αλαθαιεί ην 

παηδί απφ ιέμεηο, 

θξάζεηο, εθθξάζεηο ηεο 
ηζηνξίαο θ πεξηερφκελν 

απφ ηζηνξίεο πνπ ήδε 

μέξεη; 

Μλήκε ζρεηηθή κε ηελ 

ειηθία ζηα ζηνηρεία ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ: 

 Παίξλεη λα 

δηαβάζεη 

αγαπεκέλα βηβιία 

 πλδπάδεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ 

εηθφλσλ ή ηεο 

ηζηνξίαο απφ 

κλήκεο 

 πκπιεξψλεη 

ιέμεηο πνπ ιείπνπλ  

 Λέεη κέξνο ή φιν 

ην βηβιίν 

 Γξακαηνπνηεί 

κέξνο ή φιε ηελ 

ηζηνξία 

 Γεκηνπξγεί 

εηθφλεο κηαο 

ηζηνξίαο ή βηβιίνπ 

 Δθαξκφδεη ηηο 

ηδέεο ηνπ βηβιίνπ 

ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ζην ζπίηη ή ην 

Καζπζηεξεκέλε κλήκε γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ αιθαβεηηζκνχ 

 

Αχμεζε: 

 Σεο κλήκεο γηα ιεμηιφγην 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο εηθφλεο 

 Σεο κλήκεο γηα ιέμεηο ηνπ 

βηβιίνπ, θξάζεηο ή 

πξνηάζεηο 

 Ηθαλφηεηα λα ιέεη, λα 

δσγξαθίδεη ή λα παίδεη ηηο 

ζθελέο κηαο ηζηνξίαο 

 Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηηο 

ηδέεο ησλ βηβιίσλ ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο 
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ζρνιείν 

 

 

VII.E. Ση αλαδπφκελεο 

δεμηφηεηεο 
αιθαβεηηζκνχ είλαη 

πξνθαλείο ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ 
παηδηνχ λα δηαβάζεη; 

Υξεζηκνπνηεί βάβηζκα 

βηβιίνπ (π.ρ. ιέεη ιέμεηο 
ρσξίο λφεκα ρσξίο λα 

δηαβάδεη) 

Μηιάεη γηα ηηο εηθφλεο  
Γηαβάδεη ζχκβνια θαη 

ινγφηππα 

Υξεζηκνπνηεί εηθφλεο γηα 

κηα ηζηνξία 
πλδπάδεη ην λα πεη κηα 

ηζηνξία κε ην δηαβάζεη ηε 

γιψζζα (π.ρ. ρξεζηκνπνηεί 
παηέληεο αλάγλσζεο θ 

ηνληθφηεηα) 

Αλαγλσξίδεη κεξηθά 

γξάκκαηα  
Αλαγλσξίδεη κεξηθέο 

ιέμεηο 

Υξεζηκνπνηεί κίμε ησλ 
ήρσλ 

Γηαβάδεη ηππσκέλα 

γξάκκαηα κε ιίγα ιάζε 

Καζπζηεξεκέλε έθθξαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αιθαβεηηζκνχ 
 

 

Αχμεζε ηνπ: 

 Να κηιάεη γηα ηηο 

θσηνγξαθίεο 

 Να αλαγλσξίδεη ζχκβνια θαη 

ινγφηππα  

 Να ιέεη ηελ ηζηνξία κε 

βηβιία εηθφλσλ  

 Αλαγλσξίδεη ην ηππσκέλν 

γξάςηκν 

 Υξεζηκνπνηεί ζχκβνια γηα 

λα δηαβάζεη 

 Γλψζε ηνπ αιθάβεηνπ θ ησλ 

ήρσλ ησλ γξακκάησλ 

 ηξαηεγηθέο αιθαβεηηζκνχ 

ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ 

 

 

 

VII.F. Ση θαηαιαβαίλεη 

ην παηδί γηα ην γξάςηκν; 

Γλσξίδεη: 

 ηη ην γξάςηκν 

είλαη ζεκάδηα ζε 

έλα ραξηί 

 Ζ δσγξαθηθή 

αλαπαξηζηά θάηη 

πξαγκαηηθφ 

 Σα ζεκάδηα ζην 

Καζπζηεξεκέλε θαηαλφεζε 

ηνπ λνήκαηνο ηεο δσγξαθηθήο 

θαη ηεο γξαθήο 

 

 

Απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα: 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα ζεκάδηα 

γηα αλαπαξαζηήζεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ 

 Να ζπλδπάδεη ηα ζεκάδηα κε 

νκηινχκελεο ιέμεηο  

 Να ζπλδπάδεη ζεκάδηα κε 
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ραξηί κπνξνχλ λα 

δηαβαζηνχλ 

 Σν ηχπσκα έρεη 

ηδηαίηεξεο κνξθέο 

θαη έρεη γξακκέο 

θαη θακπχιεο 

 Οη γξακκέο θαη νη 

θακπχιεο είλαη 

δσγξαθηζκέλεο κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ 

θάλνπλ ηα 

γξάκκαηα 

 Σα γξάκκαηα 

ζπλδπάδνληαη γηα 

λα θηηάμνπλ ιέμεηο 

 Οη ιέμεηο 

ζπλδπάδνληαη γηα 

λα θηηάμνπλ 

πιεξνθνξία 

ηππσκέλε 

γξαπηέο ιέμεηο 

 Να δεκηνπξγεί γξαπηψο 

γξάκκαηα 

 Να ζπλδπάδεη γξάκκαηα κε 

ρσξηθέο νκαδνπνηήζεηο κε 

λφεκα γηα λα ζρεκαηίζεη ηηο 

ιέμεηο  

 

VII.G. Ση ραξαθηεξίδεη 

ην γξάςηκν ηνπ παηδηνχ; 

Εσγξαθίδεη ή θάλεη 

ζεκαδάθηα  
Εσγξαθίδεη εηθφλεο 

Πξνζπαζεί λα γξάςεη 

ιέμεηο κε κνξθέο πνπ 

κνηάδνπλ κε γξάκκαηα 
Θέιεη απφ ηνλ ελήιηθα λα 

γξάθεη ιέμεηο  

Γξάθεη αλαγλσξίζηκα 
γξάκκαηα 

Γξάθεη ζεκάδηα πνπ 

θαηεπζχλνληαη πεξίπνπ 
πάλσ ζηε ζειίδα(θάησ – 

Γείρλεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο  

θ θηλήηξσλ γηα λα δσγξαθίζεη ή 
λα γξάςεη 

Καζπζηεξεκέλεο δεμηφηεηεο 

γξαθήο θαη/ή δσγξαθηθήο 

 

Αχμεζε ηεο: 

 Δμεξεχλεζεο ηνπ γξαπηνχ 

 Σεο δσγξαθηθήο θαη ησλ 

πιηθψλ ηεο ηέρλεο 

 Σσλ θηλήηξσλ γηα λα γξάςεη 

 Σσλ επθαηξηψλ λα 

δσγξαθίζεη ή λα γξάςεη 

κέζα ζε δξακαηηθφ παηρλίδη 
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επάλσ, αξηζηεξά ή δεμηά) 

Κάλεη ιάζε ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία ηνπ (αλαζηξνθέο, 
πξνζαλαηνιηζκφ, 

πεξηζηξνθή , αθνινπζία, 

θελφ, ρξήζε θεθαιαίσλ ή 
κηθξψλ γξακκάησλ, 

ηνληζκφο ) 

 

 Σεο θαηαλφεζεο ηεο ρσξηθήο 

θαηεχζπλζεο ηνπ 

γξαςίκαηνο 

 Δπθαηξίεο  γηα εμάζθεζε 

γξαθήο κε λφεκα κε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη 

ππνζηήξημε απφ έλαλ 

ελήιηθα 

 Σερληθέο πιεπξέο ηνπ 

γξαςίκαηνο 
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TPBA2       ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ΓΝΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

 

 

λνκα Παηδηνχ_____________________________________________          Ζιηθία______________   Υξνλνινγία Γέλλεζεο_________________ 
 

Γνλείο_______________________________________________________Ζκεξνκελία Αμηνιφγεζεο_____________________________________ 

 

Άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην__________________________________________________________________________________ 
 

 

Οδεγίεο: Γηα θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ελληάπνληε θιίκαθα θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ δίλεη ηελ αλαπηπμηαθή 
θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΣΡΒΑ2 ή απφ ηηο ζεκεηψζεηο παξαηήξεζεο γηα ηνλ θάζε ηνκέα. Μεηά 

ζπγθξίλεηε ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ κε ηνλ πίλαθα ειηθηψλ ηνπ ΣΡΒΑ2.  

Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ πίλαθα γηα λα θηάζεηε ζην επίπεδν ειηθίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε ππνθαηεγνξία (αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηνλ πίλαθα ειηθηψλ). 

Μεηά θπθιψζηε ΑΑ, Σ, W ή C ππνινγίδνληαο ην επίπεδν ηεο θαζπζηέξεζεο:  
 

 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ < ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο / CA) = _____ % θαζπζηέξεζε 
 

Αλ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ > ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο 1 – (επίπεδν ειηθίαο /CA) – 1 = _____% επηπιένλ 

 
Γηα λα ππνινγίζεηε ην CA αθαηξέζηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο θαη ζηξνγγπινπνηήζηε πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ φπσο είλαη ηαηξηαζηφ. ηαλ αθαηξείηε κέξεο ππνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ ζην κήλα (π.ρ. 28, 30, 31). 
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Σ
Ρ

Β
Α

2
 Τ

π
ν
θ

α
η
ε

γ
ν
ξ

ία
 

Δπίπεδν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ παηδηνύ όπωο παξαηεξείηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αλαινγία 

ζπγθξηλόκελε κε 

άιια παηδηά ίδηαο 

ειηθίαο  

 

ΑΑ = πάλω από ην 

κέζν 

 

Σ= ηππηθόο 

 

W=παξαθνινύζεζε 

 

C=αλεζπρία 

 

__=Μέζνο όξνο 

ειηθίαο 
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Π
ξ

ν
ζ

ν
ρ
ή

 

1.Έιιεηςε πξνζνρήο, 

ην παηδί δελ γλσξίδεη 

ην πεξηβαιινληηθφ 
πιαίζην θ είλαη 

αλίθαλν λα εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 
έλα αληηθείκελν ή 

πξφζσπν γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

2 3.Δπηιεθηηθ

ή 

πξνζήισζε 
ηεο 

πξνζνρήο. 

Έρεη 
δπζθνιία 

λα 

κνηξαζηεί 

έλα ζεκείν 
πξνζνρήο 

κε άιιν 

άηνκν θ 
πξνζέρεη 

κφλν ηα 

ηδηαίηεξα 
ελδηαθέξνλ

ηα ηνπ. 

Δλαιιαθηηθ

ά ε 
πξνζήισζε 

ηεο 

πξνζνρήο 
γπξίδεη 

ξαγδαία 

απφ ην έλα 

κέξνο ζην 
άιιν. 

4 5.Πξνζέρεη 

ζρεηηθνχο 

αλζξψπνπο, 
αληηθείκελα θ 

γεγνλφηα κεηά 

απφ 
θαζνδήγεζε. 

Μπνξεί λα 

κνηξαζηεί ηελ 

πξνζήισζε 
ηεο πξνζνρήο 

κε θάπνηνλ 

αιά ρξεηάδεηαη 
ιεθηηθή θ 

ζσκαηηθή 

ππνζηήξημε 
γηα λα 

δηαηεξήζεη θ 

λα αιιάμεη ην 

ζεκείν ηεο 
πξνζνρήο. 

6 7.Απηφλνκα 

παξαθνινπζεί 

ζρεηηθνχο 
αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα ή 

γεγνλφηα. 
Μεξηθέο θνξέο 

ρξεηάδεηαη 

ιεθηηθή 

ππνζηήξημε ή 
ππνζηήξημε κε 

ρεηξνλνκίεο 

γηα λα 
δηαηεξήζεη ηελ 

πξνζνρή. 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα επηιέγεη ην 

ζεκείν πξνζήισζεο, λα 

δηαηεξεί ηελ πξνζνρή θ λα 
αιιάδεη ζεκείν πξνζήισζεο 

απφ αληηθείκελα ζε 

αλζξψπνπο θ απφ άλζξσπν 
ζε άλζξσπν αλαιφγσο. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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Μ
λ
ή

κ
ε

 

1.Γείρλεη κλήκε 

θνηηψληαο καθξηά 

πξνο ηα αληηθείκελα 

2 3.Πεξηκέλεη 

ηη λα θάλεη 

ή πψο λα 
αληηδξάζεη 

κε νηθεία 

παηρλίδηα, 
αλζξψπνπο 

ή γεγνλφηα. 

Μηκείηαη 

απιέο 
πξάμεηο 

κεηά απφ 

επίδεημε. 

4 5.Λεθηηθά ή 

κε ιεθηηθά 

δείρλεη 
αλαγλψξηζε 

νλνκάησλ ή 

απιψλ 
αληηθεηκέλσλ, 

αλζξψπσλ, 

ηφπσλ, 

πξάμεσλ θ 
ξνπηηλψλ. 

6 7.Γείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα 

αλαγλσξίδεη 
κε αθξίβεηα θ 

λα αλαδνκεί 

δεμηφηεηεο 
ξνπηίλαο, ηδέεο 

ή γεγνλφηα 

κεηά απφ 

κηθξέο ή 
κεγάιεο 

πεξηφδνπο 

8 9.πλδπάδεη πνιχπινθε 

θαηεγνξηνπνίεζε θ 

ζπζηήκαηα θαλφλσλ, 
αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, 

αθνινπζίεο ζσκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη 
πνιππξφζσπα γεγνλφηα κε 

ιεπηνκέξεηεο 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Δ
π

ίι
π

ζ
ε

 Π
ξ

ν
β

ι
ή

κ
α

η
ν
ο 

1.Αλαγλσξίδεη 

επθαηξίεο ζε 

αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα θ πξάμεηο 

2 3.Δίλαη 

ηθαλφ λα 

δεη ηε 

ζρέζε 
κεηαμχ κηαο 

απιήο 

πξάμεο ή 
γεγνλφηνο θ 

ηηο αηηίεο 

ηνπ 

4 5.Δίλαη ηθαλφ 

λα θάλεη έλα 

επηζπκεηφ 

νηθνγελεηαθφ 
γεγνλφο λα 

ζπκβεί 

ρξεζηκνπνηψλη
αο έλα άιιν 

πξφζσπν ή 

κφλν ηνπ 

6 7.Δίλαη ηθαλφ 

λα θάλεη κηα 

ζεηξά πξάμεσλ 

γηα έλα ζηφρν 
πνπ δελ ηνπ 

είλαη νηθείνο θ 

λα 
ρξεζηκνπνηήζε

η ηε δνθηκή θ 

ην ιάζνο γηα 
λα θάλεη 

δηνξζψζεηο 

8 9.Δίλαη ηθαλφ λα θαηαιάβεη 

πνιχπινθεο ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο θ λα νξγαλψζεη 

ζην κπαιφ αιιεινπρίεο πξνο 
έλα ζηφρν θ λα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Μπνξεί 
κεηά λα γεληθεχζεη ηα 

απνηειέζκαηα ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 

ρφιηα: 
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Κ
ν
ηλ

ω
λ
ηθ

ή
 γ

λ
ώ

ζ
ε

 

1.Γελ πεξηκέλεη λα 

δψζεη λφεκα ζηηο 

εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ ησλ άιισλ, 

ζηηο ρεηξνλνκίεο ή ζηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 

2 3.Δίλαη 

ηθαλφ λα 

δηαβάδεη θ 
λα 

αληαπνθξίλ

εηαη ζηηο 
εθθξάζεηο 

ηνπ 

πξνζψπνπ 

ησλ άιισλ, 
ζηηο 

ρεηξνλνκίεο

, ζηε 
γιψζζα 

ηνπ 

ζψκαηνο θ 
ζηηο 

θηλήζεηο 

4 5.Αληαπνθξίλε

ηαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα 
πνπ 

εθθξάδνληαη 

απφ άιινπο 
δίλνληαο 

ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

θ κεηψλνληαο 
ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

6 7.Πεξηκέλεη θ 

αληαπνθξίλεηα

η ζηηο αλάγθεο 
ησλ άιισλ, 

ζηηο επηζπκίεο 

θ ζηηο ζθέςεηο 
βαζηζκέλν 

ζηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο, 

επηζπκίεο θ 
ινγηθή πνπ 

κπνξεί λα κελ 

ηαηξηάδνπλ κε 
απηέο ησλ 

άιισλ 

8 9.Καηαιαβαίλεη θ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα θίλεηξα, 

ηηο επηζπκίεο θ ηηο ζθέςεηο 
ησλ άιισλ αθφκα θ αλ είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο 

ηνπ 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Π
ν

ι
π

π
ι
ν

θ
ό

η
ε

η
α

 η
ν
π

 π
α

ηρ
λ
ηδ

ην
ύ

 

1.Γηαζθεδάδεη κε ηνπο 

αλζξψπνπο θ εξεπλά 
ην πεξηβάιινλ κε φιεο 

ηνπ ηηο αηζζήζεηο 

2 3.Γηαζθεδά

δεη κε ηελ 
εμεξεχλεζε 

ησλ 

αηζζήζεσλ, 
ηελ θίλεζε 

ηνπ 

ζψκαηνο θ 

ηελ 
επαλαιεπηη

θή 

εμεξεχλεζε 
ησλ 

αληηθεηκέλ

σλ 

4 5.Υαίξεηαη λα 

βάδεη ηα 
πξάγκαηα 

καδί, λα 

πεηξακαηίδεηαη 
γηα λα θάλεη ηα 

πξάγκαηα λα 

ζπκβνχλ θ λα 

δεκηνπξγεί 
νηθείεο πξάμεηο 

θ ξνπηίλεο 

6 7.πλδπάδεη 

πνιιψλ εηδψλ 
παηρλίδη γηα λα 

δεκηνπξγήζεη 

πξαγκαηηθέο θ 
θαληαζηηθέο 

θαηαζηάζεηο, 

ζελάξηα θ 

επαθφινπζα.  

8 9Δπηδεηθλχεη ινγηθή θ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε φιεο 
ηηο κνξθέο ηνπ παηρληδηνχ 

(αηζζεηεξηαθφ, ζσκαηηθφ, 

θαηαζθεπή, δξακαηηθφ, 
παηρλίδηα κε θαλφλεο). 

Γεκηνπξγεί ηα δηθά ηνπ 

παηρλίδηα θ ηνπο δηθνχο ηνπ 

θαλφλεο 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 
 

ρφιηα: 
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η
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ε
π

η
ηθ

ή
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λ
ώ

ζ
ε

 

1.Αλαγλσξίδεη 

νηθείνπο ήρνπο, 

κπξσδηέο, γεχζεηο, 
αλζξψπνπο, πξάμεηο θ 

αληηθείκελα. 

2 3.Δληνπίδεη 

ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο 
θ δηαθνξέο 

θ έρεη 

απιέο 
ηακπέιεο 

γηα θάπνηα 

δψα, 

αλζξψπνπο, 
αληηθείκελα

, πξάμεηο θ 

γεγνλφηα 

4 5.Αλαγλσξίδεη

, ζπδεηάεη ή 

ρξεζηκνπνηεί 
νκνηφηεηεο θ 

δηαθνξέο γηα 

λα 
θαηεγνξηνπνηή

ζεη ή λα 

νκαδνπνηήζεη 

δψα, 
αλζξψπνπο, 

αληηθείκελα, 

πξάμεηο ή 
γεγνλφηα ζε 

θαηαζθεπέο 

φπσο ηχπνο, 
ηφπνο, ρξήζε, 

ζρέζε, ή 

αηηηφηεηα 

6 7.Αλαγλσξίδεη

, πεξηγξάθεη θ 

νξγαλψλεη 
ζθέςεηο θ 

πξάμεηο κε 

ζπγθεθξηκέλεο 
θ αθεξεκέλεο 

ηδέεο θ 

θαηεγνξίεο. 

Φηηάρλεη έλα 
ζχζηεκα 

θαηεγνξηνπνίε

ζεο ζην νπνίν 
θαηλνχξγηεο 

ηδέεο θ 

θαλφλεο 
δνκνχληαη θ 

ζπλδπάδνληαη. 

8 9.Πεξηγξάθεη ζπγθξίλεη, 

δηαθνξνπνηεί θ θαηαιαβαίλεη 

δπλακηθέο πιεπξέο ησλ 
ηδεψλ, (π.ρ. πνηνο, πνπ, πφηε, 

γηαηί θ πσο) θαηαιαβαίλεη 

ινγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 
καζεκαηηθά, ηε θπζηθή, ηε 

βηνινγία, ηηο ςπρνινγηθέο 

ηδέεο θ ηνλ αιθαβεηηζκφ θ 

κπνξεί λα κνηξαζηεί ηδέεο 
κέζα απφ ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. 

ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 

Α
ι
θ

α
β

ε
η
ηζ

κ
ό

ο 

1.Αθνχεη ήρνπο, 
αλαγλσξίδεη νηθείεο 

θσλέο θ ηνπ αξέζνπλ 

νη ξπζκνί 

2 3.Σνπ 
αξέζεη λα 

αλαθαιχπη

εη βηβιία, 
λα θνηηάεη 

εηθφλεο, λα 

αθνχεη ην 

ξπζκφ 
θάπνηνπ 

πνπ 

δηαβάδεη θ 
λα θάλεη 

ζεκάδηα 

ζην ραξηί 

4 5.Αθνχεη κηα 
πιήξε ηζηνξία, 

γπξίδεη 

ζειίδεο, βάδεη 
εηηθέηεο πάλσ 

ζε 

θσηνγξαθίεο, 

επαλαιακβάλε
η ηηο ιέμεηο ησλ 

ελειίθσλ απφ 

έλα βηβιίν ι 
κηκείηαη ηνλ 

ηνληζκφ. 

Πξνζπαζεί λα 

αλαπαξαζηήζε
η αληηθείκελα ή 

αλζξψπνπο 

ζην ραξηί.  

6 7.Αθνχεη 
κεγάιεο 

ηζηνξίεο, 

παξηζηάλεη φηη 
δηαβάδεη, 

κηιάεη γηα ηηο 

εηθφλεο, 

κπνξεί λα 
μαλαπεί κηα 

ηζηνξία θ 

θηηάρλεη 
κνξθέο πνπ 

ζπκίδνπλ 

γξάκκαηα ζην 

ραξηί. 

8 9.Καηαιαβαίλεη ηηο ηζηνξίεο, 
ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξέο 

αλάγλσζεο βηβιίνπ, έρεη 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, 
θσλεκηθή ελεκεξφηεηα, 

γλψζε ησλ γξακκάησλ θ 

θάπνηα αλαγλψξηζε ησλ 

ιέμεσλ ζε πιαίζηα πνπ έρνπλ 
λφεκα. Εσγξαθίδεη , γξάθεη 

γξάκκαηα, θάλεη ζεκάδηα 

ζαλ γξαθή. Υξεζηκνπνηεί 
δσγξαθηά πνπ ηελ 

εθεπξίζθεη κφλν ηνπ. 

Γεκηνπξγεί γξαπηά πξντφληα 

(π.ρ. θάξηεο, ζεκεηψζεηο, 
ιίζηεο θ ηζηνξίεο) 

ΑΑ      Σ         W         
C      ______ 

 

ρφιηα: 
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θ

εο
 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 ΑΑ      Σ         W         

C      ______ 

 
ρφιηα: 
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Διεφκυνςθ:__________________________________________________________________  Θμερομθνία Αξιολόγθςθσ:_________________ 

                    ___________________________________________________________________ Τθλζφωνο:_____________________________ 

Άτομο που ςυμπλθρϊνει τθν φόρμα:__________________________________________________________________________________________ 

Γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςπίτι:_____________________________________________________________________________________  

Θ κυρίαρχθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί το παιδί:_____________________________________________________________________________ ___ 

Ραιδίατροσ του παιδιοφ:___________________________________________________________________________________________________  

Αςφάλεια:______________________________________________________________________________________________________________  

Ραρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

 

Ροια είναι τα ςθμαντικά πρόςωπα ςτθ ηωι του παιδιοφ ςασ; 

Πνομα Θλικία Γζνοσ Μζνει με το 
παιδί 

Σχζςθ 

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

  Α/Κ Ναι/Πχι  

 

Με ποιο άτομο περνά το παιδί τον περιςςότερο χρόνο του;________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Μζροσ 2: Σα βαςικά για τθν αξιολόγθςθ 

Επάγγελμα   
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Α. Ροιεσ είναι οι πιο διαςκεδαςτικζσ ςτιγμζσ για ςασ και για το παιδί ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Β. Ροιεσ είναι οι πιο διαςκεδαςτικζσ ςτιγμζσ για το παιδί ςασ και τουσ άλλουσ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ ςτθ ηωι του/τθσ;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Γ.  Σε τι είδουσ δραςτθριότθτεσ ςυμμετζχει το παιδί ςασ ζξω από το ςπίτι; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Δ. Ροιεσ είναι οι αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ε. Ροιά νομίηετε πωσ είναι τα επόμενα βιματα του παιδιοφ ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Η. Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ που αναηθτάτε μια αναπτυξιακι αξιολόγθςθ για το παιδί ςασ;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Θ. Ροιζσ ερωτιςεισ ςχετικά με το παιδί ςασ κα κζλατε να απαντθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Κ. Ρωσ κα περιγράφατε ι κα ονοματίηατε πικανζσ ανθςυχίεσ που ζχετε ςχετικά με τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Λ. Αν ζχετε ανθςυχίεσ, τι νομίηετε ότι προκάλεςε ι ςυνζβαλε ςτα κζματα του παιδιοφ ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Κ. Ρότε παρατθριςατε για πρϊτθ φορά ι ςασ ενθμζρωςαν ςχετικά με αυτι τθν ανθςυχία;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Λ. Ρόςο ςοβαρζσ νομίηετε πωσ είναι οι ανθςυχίεσ ςασ για το παιδί ςασ όςον αφορά τθ μελλοντικι του/τθσ ανάπτυξθ και μάκθςθ;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Μ. Τι είδουσ εκπαιδευτικι αγωγι νομίηετε πωσ κα ωφελιςει το παιδί ςασ;  
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ν. Τι επίδραςθ ζχουν τα κζματα του παιδιοφ ςασ ςτθν οικογζνεια;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ξ. Τι ελπίηετε για το παιδί ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Τι φοβάςτε για το παιδί ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ο. Σασ ζχουν παραπζμψει για τθν ςυγκεκριμζνθ αξιολόγθςθ;                  Ναι                           Πχι  

Αν ναι, ποιόσ ςασ παρζπεμψε; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Μζροσ 3: Προθγοφμενεσ Αξιολογιςεισ και Παροφςεσ Τπθρεςίεσ 

 

Α.  Είχε το παιδί ςασ άλλεσ αναπτυξιακζσ αξιολογιςεισ ςτο παρελκόν;                Ναι                         Πχι 

Αν ναι, από ποιόν; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Τι είδουσ αξιολόγθςθ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ρότε και που πραγματοποιικθκαν οι προθγοφμενεσ αξιολογιςεισ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ροιά ιταν τα αποτελζςματα; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Δόκθκε ςτο παιδί ςασ κάποια διάγνωςθ;                     Ναι                   Πχι  

Αν ναι, ποια ιταν θ διάγνωςθ; 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Β. Ζχουν ποτζ παραπζμψει το παιδί ςασ για υπθρεςίεσ παρζμβαςθσ;                      Ναι                                   Πχι  

Αν ναι, που; 

______________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ροιόσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ρωσ ιταν θ εμπειρία κατά τθν άποψι ςασ;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Γ. Υπάρχει για το παιδί ςασ εξατομικευμζνο πρόγραμμα παρζμβαςθσ;          Ναι                  Πχι                              Δεν γνωρίηω 

Αν ναι, που; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ρροιςτάμενοσ Υπθρεςιϊν:__________________________________________________________________________________________________  

Ραρόν πρόγραμμα/ςχολείο:_________________________________________________________________________________________________  

Ραιδαγωγοί:______________________________________________________________________________________________________________ 

Τθλζφωνο προγράμματοσ/ςχολείου:__________________________________________________________________________________________  

Δ. Ρροθγοφμενεσ και/θ παροφςεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ: 

Είδοσ 
 

Ρότε Κεραπευτισ Ρου 

Φυςιοκεραπευτισ 
 

   

Εργοκεραπευτισ 
 

   

Λογοκεραπευτισ 
 

   

Εναλλακτικζσ κεραπείεσ 
  

   

 

Μζροσ 4:  Ιςτορικό Τγείασ  του παιδιοφ 

 

Ιςτορικό γζννθςθσ 
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Α. Ροιο ιταν το καλφτερο μζροσ τθσ εμπειρίασ τθσ εγκυμοςφνθσ/ απόκτθςθσ του μωροφ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Β. Το παιδί που αξιολογείται είναι:            Βιολογικό                      Υιοκετθμζνο                              Κετό                            Από άλλο γάμο         

Γ. Είναι οι γονείσ του παιδιοφ ςασ ςυγγενείσ αίματοσ;                                Ναι                     Πχι 

Αν ναι, πωσ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Δ. Αν το παιδί ςασ είναι το βιολογικό ςασ παιδί, είχατε βοικεια για να μείνετε ζγκυοσ;                                 Ναι                                              Πχι 

Αν ναι, τι μζκοδοσ γονιμοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκε; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ε. Τεςτ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ:  ___________τριπλό τεςτ    _______________Αμνιοκζντθςθ   _________________CVS 

Αποτελζςματα των τζςτ: 

___________________________________________________________________________________________________________________ _____ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Η. Ροιά από τα παρακάτω ιταν παρόντα κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, του τοκετοφ και τθσ γζννασ;  

Ρρόωρθ γζννθςθ 
 

Ναι Πχι Ζκκεςθ ςε αλκοόλ Ναι Πχι 

Ακατάςχετθ αιμορραγία 
 

Ναι Πχι Κάπνιςμα Ναι Πχι 

Ναρκωτικζσ ουςίεσ 
 

Ναι Πχι Συνταγογραφοφμενα φάρμακα Ναι Πχι 

Αςκζνεια/πυρετόσ 
 

Ναι Πχι Υψθλι πίεςθ Ναι Πχι 

Εξάνκθμα 
 

Ναι Πχι Χαμθλι αφξθςθ βάρουσ Ναι Πχι 

Τοξιναιμία 
 

Ναι Πχι Υπερβολικι αφξθςθ βάρουσ Ναι Πχι 

Διαβιτθσ 
 

Ναι Πχι Άλλο Ναι Πχι 

 

Ραρακαλϊ εξθγείςτε τισ «ναι» απαντιςεισ: 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ραρακαλϊ, περιγράψτε τυχόν άλλεσ παραμζτρουσ τθσ εγκυμοςφνθσ και/θ τθσ γζννασ που ιταν αςυνικιςτεσ θ εξαιρετικζσ;  

________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Θ. Το μωρό γεννικθκε:  Ρρόωρα   Στθν ϊρα του   Αργά 

Ρόςεσ εβδομάδεσ πιο νωρίσ θ πιο αργά;________________________________________________________ 

Διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ:______________________________________               Διάρκεια του τοκετοφ:_____________________________ 

Κ. Το μωρό γεννικθκε:          Με τα πόδια πρϊτα             Με το κεφάλι πρϊτα               Λςχιακι προβολι                      Καιςαρικι   

Λ. Βάροσ κατά τθ γζννα:  ____________κιλά   _________γραμμάρια   Μικοσ:   _______________________εκατοςτά 

Κ. Ενθμερωκικατε για το ςκορ Apgar  του παιδιοφ ςασ;     Ναι   Πχι 

Αν το γνωρίηετε, το ςκορ Apgar  ιταν: 

Στα 3 λεπτά_______________________    Στα 10 λεπτά_____________________________  

Λ. Ρζραςε το μωρό ςασ από τζςτ ακοισ;   Ναι   Πχι  Δεν γνωρίηω 

 

 

Ιςτορικό Πρϊιμθσ Τγείασ 

Μ. Κατά το πρϊτο μινα τθσ ηωισ του είχε το παιδί ςασ κάποια από τα παρακάτω; 

Μκτεροσ 
 

Ναι Πχι Μόλυνςθ Ναι Πχι 

Ρυρετόσ 
 

Ναι Πχι Υπερβολικι ευερεκιςτότθτα Ναι Πχι 

Δυςκολίεσ με τθ ςίτιςθ 
 

Ναι Πχι Ραραμονι ςτθν εντατικι Ναι Πχι 

 

Ραρακαλϊ, εξθγείςτε τισ «ναι» απαντιςεισ: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ιδιοςυγκραςία 

N. Άρεςε ςτο μωρό ςασ να το αγκαλιάηετε;   Ναι   Πχι  Μερικζσ φορζσ 

Ξ. Ιταν ανιςυχο το μωρό ςασ;    Ναι  Πχι  Μερικζσ φορζσ 

Αν ναι, πόςο ζντονθ ιταν θ ανθςυχία του;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Τι ιταν αυτό που βοθκοφςε το μωρό ςασ να είναι λιγότερο ανιςυχο;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

ίτιςθ 
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Ο. Κθλαςμόσ για _______________________μινεσ                         Γάλα για ____________________________μινεσ  

Ρ. Είχατε τυχόν ανθςυχίεσ ςχετικά με τθ ςίτιςθ του παιδιοφ ςασ;   Ναι   Πχι 

Αν ναι,  ποιζσ είναι/ιταν οι ανθςυχίεσ ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______Αρικμόσ γευμάτων που τρϊει  ______Ροςότθτα που τρϊει  ______Χρονικό διάςτθμα για ταίςμα 

______Τι ζτρωγε/τρϊει   ______Αποφυγι τροφϊν  ______Τρόποσ ταίςματοσ 

______Άλλο:______________________________________________________________________________________________________________ 

Ραρακαλϊ εξθγείςτε:______________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Υπνοσ 

. Ζχετε/είχατε τυχόν ανθςυχίεσ ςχετικά με τον φπνο του παιδιοφ ςασ;  Ναι   Πχι 

Αν ναι, ποιεσ είναι/ιταν οι ανθςυχίεσ ςασ; 

______Κακόλου θ ςφντομοσ φπνοσ   ______Δυςκολία να πάει ςτο κρεβάτι  ______Διάρκεια νυχτερινοφ φπνου 

______Διάρκεια τθσ προ-φπνου διαδικαςίασ ______Το μζροσ που κοιμόταν/κοιμάται το παιδί 

Ραρακαλϊ εξθγείςτε:______________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

υμπεριφορά 

Σ.  Ζχετε/είχατε  τυχόν ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ;  Ναι   Πχι 

Αν ναι, ποιεσ είναι/ιταν οι ανθςυχίεσ ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ιατρικό Ιςτορικό 

Τ. Ραρακαλϊ αναφζρετε τυχόν νοςοκομειακζσ περικάλψεισ, ατυχιματα, τραυματιςμοφσ που είχε το παιδί ςασ: 

 Τι ςυνζβθ 
 

Ρου ςυνζβθ Ρότε ςυνζβθ 

Χειρουργικζσ επεμβάςεισ 
 

   

Νοςοκομειακζσ περικάλψεισ 
 

   

Ατυχιματα/τραυματιςμοί 
 

   

  

Υ. Ζχει το παιδί ςασ ιςτορικό ιατρικισ παρακολοφκθςθσ για τα παρακάτω; 
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Ρόνο ςτθν κοιλιά Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα ακοισ Ναι Πχι 

Κακοποίθςθ Ναι 
 

Πχι Καρδιακά προβλιματα Ναι Πχι 

Αλλεργίεσ/Άςκμα Ναι 
 

Πχι Ορμονικά προβλιματα Ναι Πχι 

Ρροβλιματα ςυμπεριφοράσ Ναι 
 

Πχι Ειςπνεόμενα τοξικά Ναι Πχι 

Αςκζνειεσ αίματοσ Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα με αρκρϊςεισ θ κόκαλα Ναι Πχι 

Καρκίνο Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα μεταβολιςμοφ Ναι Πχι 

Τραυματιςμό κεφαλιοφ Ναι 
 

Πχι Μυϊκά  προβλιματα Ναι Πχι 

Οδοντιατρικά προβλιματα Ναι 
 

Πχι Κρίςεισ/Επιλθψία Ναι Πχι 

Ωτίτιδεσ Ναι 
 

Πχι Σθμαντικά  ατυχιματα Ναι Πχι 

Ρροβλιματα διατροφισ Ναι 
 

Πχι Δερματολογικά προβλιματα Ναι Πχι 

Υπερβολικι  ςιελόρρροια Ναι 
 

Πχι Επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ Ναι Πχι 

Γενετικά ςφνδρομα Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα με τθν οφρθςθ Ναι Πχι 

Αναπτυξιακά προβλιματα Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα όραςθσ Ναι Πχι 

 

Ραρακαλϊ εξθγείςτε τυχόν «ναι» απαντιςεισ και προςκζςτε τυχόν άλλεσ ανθςυχίεσ ςχετικζσ με τθν υγεία:  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ζχει το παιδί ςασ καμία επίςθμθ διάγνωςθ;   Ναι    Πχι 

Αν ναι, από ποιόν; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ροια/ποιεσ ιταν θ διάγνωςθ/οι διαγνϊςεισ;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Τι ςιμαινε για τθν οικογζνειά ςασ θ διάγνωςθ/οι διαγνϊςεισ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Παροφςα Τγεία 

Φ. Είχε κάνει ποτζ το παιδί ςασ τζςτ όραςθσ;   Ναι Πχι      Αν ναι:  Ρζτυχε  Απζτυχε 

 Είχε κάνει ποτζ το παιδί ςασ τζςτ ακοισ;       Ναι  Πχι      Αν ναι:  Ρζτυχε  Απζτυχε 

Χ. Ζχετε κάνει όλα τα εμβόλια ςτο παιδί ςασ μζχρι ςιμερα;  Ναι    Πχι  

Ψ. Ζχει το παιδί ςασ αλλεργίεσ;     Ναι   Πχι 
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Αν ναι, ςε τι είναι αλλεργικό και ποια είναι θ αντίδραςθ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ω. Τι φάρμακα, βότανα, ι ομοιοπακθτικά γιατρικά  παίρνει το παιδί ςασ ςτο παρόν;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ω-α  Είχε το παιδί ςασ τυχόν αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςε φάρμακα;  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Ω-β  Το παρόν βάροσ του παιδιοφ______   Διάμετροσ κεφαλιοφ______  Φψοσ______ 

Εκατοςτθμόριο (αν γνωρίηετε):______      Εκατοςτθμόριο (αν γνωρίηετε):______         Εκατοςτθμόριο (αν γνωρίηετε):______  

Μζροσ 5. Αναπτυξιακό Ιςτορικό 

 

Α. Αιςκάνεται ότι το παιδί ςασ αναπτφχτθκε: Γριγορα______  Φυςιολογικά______  Αργά_______ 

Γιατί; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

Θλικία για:   Ρρϊτεσ λζξεισ:____________   Ρροτάςεισ:__________ 

   Ανεξάρτθτο κάκιςμα:_______   Ρερπάτθμα:_________ 

Β. Ροιά είναι τα πράγματα που τα καταφζρνει καλφτερα το παιδί ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Γ. Ζχει χάςει το παιδί ςασ κάποια αναπτυξιακι δεξιότθτα, ι δείχνει πωσ δεν  αναπτφςςεται ςε κάποιον αναπτυξιακό τομζα;   

Ναι  Πχι 

Αν ναι, με ποιο τρόπο; 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Δ. Αιςκάνεςτε ςαν να είναι το παιδί ςασ διαφορετικό από τα αδζλφια του;  Ναι   Πχι  Δεν ζχει αδζλφια 

Αν ναι, με ποιό τρόπο; 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ε.Τι άλλο κα κζλατε να ξζρουμε ςχετικά με τθν υγεία, ςυμπεριφορά ι ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ;  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Μζροσ 6. Οικογενειακό Ιςτορικό Τγείασ 

 

Α. Υπάρχει κάποιο μζλοσ ςτθν οικογζνεια του παιδιοφ που διαγνϊςτθκε ι κεραπεφτθκε για τα παρακάτω; (γονείσ, παπποφδεσ, κείεσ, κείοι, ξαδζλφια  ι 

αδζλφια) 

Αλλεργίεσ/άςκμα Ναι 
 

Πχι Καρδιακά προβλιματα Ναι Πχι 

Γενετικά ελαττϊματα Ναι 
 

Πχι Ορμονικά προβλιματα Ναι Πχι 

Αςκζνειεσ αίματοσ Ναι 
 

Πχι Ρνευμονικά/αναπνευςτικά προβλιματα Ναι Πχι 

Καρκίνοσ Ναι 
 

Πχι Μυϊκά προβλιματα  Ναι Πχι 

Κοιλιακόσ πόνοσ Ναι 
 

Πχι Κατάχρθςθ ναρκωτικϊν Ναι Πχι 

Αλκοολιςμόσ Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα ψυχικισ υγείασ Ναι Πχι 

Αναιμία Ναι 
 

Πχι Επιλθπτικζσ κρίςεισ Ναι Πχι 

Ωτίτιδεσ Ναι 
 

Πχι Δερματολογικά προβλιματα Ναι Πχι 

Ρροβλιματα διατροφισ Ναι 
 

Πχι Επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ Ναι Πχι 

Γενετικά ςφνδρομα Ναι Πχι Ρροβλιματα όραςθσ Ναι Πχι 

Αναπτυξιακά προβλιματα Ναι 
 

Πχι Ρροβλιματα με αρκρϊςεισ θ κόκαλα Ναι Πχι 

 

Ραρακαλϊ εξθγείςτε τυχόν «ναι» απαντιςεισ και προςκζςτε τυχόν άλλα κζματα υγείασ ςτθν οικογζνεια:  

________________________________________________________________________________________________________________________  
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Β. Ραρακαλϊ αναφζρετε φάρμακα, βότανα ι ομοιοπακθτικά φάρμακα που παίρνουν τα άμεςα μζλθ τθσ οικογζνειασ:  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Γ. Υπάρχει κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειασ που ζχει αναπτυξιακζσ κακυςτεριςεισ, προβλιματα λόγου, ι άλλεσ ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ; 

    Ναι    Πχι 

Αν ναι, ςε ποια θλικία το μζλοσ τθσ οικογζνειασ διαγνϊςτθκε και ποιά ιταν θ διάγνωςθ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Δ. Υπάρχει κάτι άλλο που κα  κζλατε να ξζρουμε ςχετικά με το παιδί ςασ; 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για το χρόνο ςασ και τθν προςπάκειά ςασ να ςυμπλθρϊςετε το παρόν ερωτθματολόγιο. Οι 

πλθροφορίεσ που μασ δϊςατε κα βοθκιςουν να καταλάβουμε καλλίτερα το παιδί ςασ.
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Διεπιςτθμονικι Αξιολόγθςθ υμμετοχικισ υνεργαςίασ Βαςιςμζνθ ςτο Παιχνίδι 2 

Αξιολόγθςθ τθσ Οικογζνειασ των Εργαλείων Λειτουργικότθτασ του Παιδιοφ: 

Φόρμα Βακμολόγθςθσ Κακθμερινισ Ρουτίνασ 

 

Πνομα του παιδιοφ:________________________________________________________________________________________________________ 

Άτομο που ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα:_______________________________________________________Θμερομθνία:_____________________  

Οδθγίεσ: Ραρακζτονται μια ςειρά από ρουτίνεσ κακθμερινισ ηωισ που ηείτε μαηί με το παιδί ςασ.  Για κάκε ρουτίνα, παρακαλϊ επιλζξτε  αν είναι 

«ευχάριςτθ»,   «ΟΚ»,  «δυςάρεςτθ» είτε για ςασ είτε για το παιδί ςασ. Αν επιλζξατε να αξιολογιςετε  τθν ρουτίνα ωσ «δυςάρεςτθ», παρακαλϊ 

βακμολογιςτε  πόςο δφςκολα είναι για ςασ θ για το παιδί ςασ. Αν κάποια ρουτίνα δεν είναι εφαρμόςιμθ για το παιδί ςασ, παρακαλϊ γράψτε Ν/Α κάτω 

από το ςτοιχείο.  Ραρακαλϊ,  μθ διςτάςετε να ςχολιάςετε τισ απαντιςεισ ςασ, ειδικά αν επιλζξατε «ευχάριςτθ» θ «δυςάρεςτθ». Τα  ςχόλιά ςασ κα μασ 

βοθκιςουν να καταλάβουμε τι πρζπει να εντοπίςουμε ςτθν αξιολόγθςθ ϊςτε να κάνουμε ςυςτάςεισ που κα βοθκιςουν εςάσ και το παιδί ςασ.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Ρουτίνεσ 

 
 
 
 
 
 
Ευχάριςτη 

 
 
 
 
 
 
ΟΚ 

 
 
 
 
 
 
Δυςάρεςτη 

Πόςο ςτρεςαριςμζνη η 
δφςκολη είναι αυτή η 
ςτιγμή για ςασ; 
 
 
 
Χαμηλή                Υψηλή 

Πόςο ςτρεςαριςμζνη η 
δφςκολη είναι αυτή η 
ςτιγμή για το παιδί ςασ; 
 
 
 
Χαμηλή             Υψηλή 

 
 
Τι ςυμβαίνει κατά τη 
διάρκεια αυτήσ τησ 
ςτιγμήσ τησ ημζρασ;  
(αν επιθυμείτε, ςχολιάςτε 
τη βαθμολογία ςασ) 

 
Αλλαγι πάνασ/τουαλζτα 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Σάιςμα/ςίτιςθ 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Μπάνιο/πλφςιμο 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Ντφςιμο 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Χτζνιςμα/πλφςιμο δοντιϊν 

    
1        2         3           4         5  

 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Σο παιδί παίηοντασ μόνο  

    
1        2         3           4         5 

  

 
1        2         3           4         5  

 

 
Παίηοντασ με οικογζνειά  

    
1        2         3           4         5  

 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Μοιραηόμενο βιβλία 

    
1        2         3           4         5 

 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Μεςθμεριανόσ φπνοσ 

    
1        2         3           4         5 

  

 
1        2         3           4         5  

 

 
Πθγαίνοντασ ςτο κρεβάτι 
Ξυπνϊντασ 
 

    
1        2         3           4         5 

 

 
1        2         3           4         5  
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Ηρεμϊντασ μετά από 
αναςτάτωςθ 

    
1        2         3           4         5  

 
1        2         3           4         5  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ρουτίνεσ 

 
 
 
 
 
 
Ευχάριςτη 

 
 
 
 
 
 
ΟΚ 

 
 
 
 
 
 
Δυςάρεςτη 

Πόςο ςτρεςαριςμζνη η 
δφςκολη είναι αυτή η 
ςτιγμή για ςασ; 
 
 
 
Χαμηλή                Υψηλή 

Πόςο ςτρεςαριςμζνη η 
δφςκολη είναι αυτή η 
ςτιγμή για το παιδί ςασ; 
 
 
 
Χαμηλή             Υψηλή 

 
Τι ςυμβαίνει κατά τη 
διάρκεια αυτήσ τησ 
ςτιγμήσ τησ ημζρασ; 
 (αν επιθυμείτε, 
ςχολιάςτε τη βαθμολογία 
ςασ) 

 
Παιχνίδι ςε κλειςτό χϊρο 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Παιχνίδι ςε ανοιχτό χϊρο 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Βγαίνοντασ με 
καρότςι/αυτοκίνθτο 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Επίςκεψθ ςτθν αγορά/ 
δουλειζσ 

    
1        2         3           4         5  
 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Επίςκεψθ ςε φίλουσ 

    
1        2         3           4         5  

 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Θρθςκευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

    
1        2         3           4         5 

  

 
1        2         3           4         5  

 

 
Οικογενειακζσ γιορτζσ 

    
1        2         3           4         5  

 

 
1        2         3           4         5  

 

 
Άλλο: 

    
1        2         3           4         5 

 

 
1        2         3           4         5  

 

     
1        2         3           4         5 

  

 
1        2         3           4         5  

 

     
1        2         3           4         5 

 

 
1        2         3           4         5  

 

 

Σε ποιζσ από τισ ρουτίνεσ που επιλζξατε ωσ δφςκολεσ για ςασ και για το παιδί ςασ κα κζλατε να επικεντρωκείτε πρϊτα;  

1._______________________________________________________________________________________________________________________  

2._______________________________________________________________________________________________________________________  
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Διεπιςτθμονικι Αξιολόγθςθ υμμετοχικισ υνεργαςίασ Βαςιςμζνθ ςτο Παιχνίδι 2 

Αξιολόγθςθ τθσ Οικογζνειασ των Εργαλείων Λειτουργικότθτασ του Παιδιοφ: 

Σα Πάντα χετικά με Μζνα Ερωτθματολόγιο 

 

Σα Πάντα χετικά με Μζνα, ______________________________________________ 

                                          (όνομα του παιδιοφ) 

 

Πνομα του παιδιοφ:__________________________________________________________Θμερομθνία   γζννθςθσ:_________________________  

Άτομο που ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα:_________________________________________________________________________________  

Σχζςθ με το παιδί:_______________________________________________________________________________Θμερομθνία________________  

κοπόσ του ερωτθματολογίου:  Απαντϊντασ τισ παρακάτω ερωτιςεισ κα μασ βοθκιςει να ςασ ςυμπεριλάβουμε ςτθν ομάδα αξιολόγθςθσ.  Οι ερωτιςεισ 

ςασ δίνουν τθ δυνατότθτα το κοιτάξετε κάποιουσ από τουσ ίδιουσ τομείσ ανάπτυξθσ που κα εξετάςει θ ομάδα αξιολόγθςθσ βαςιςμζνθ  ςτο παιχνίδι όταν κα 

δει το παιδί ςασ.  Οι παρατθριςεισ ςασ είναι πολφ ςθμαντικζσ! Οι παρακάτω ερωτιςεισ  απευκφνονται ςτο τρόπο που το παιδί ςασ ςκζφ τεται, αιςκάνεται, 

δρα, κινείται,  ςχετίηεται, και επικοινωνεί. Οι απαντιςεισ ςασ ςτισ ερωτιςεισ κα βοθκιςει τθν ομάδα αξιολόγθςθσ  το γνωρίςει που να επικεντρωκεί ςτθν 

αξιολόγθςθ βαςιςμζνθ ςτο παιχνίδι. Οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλζξουμε από εςάσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πλθροφορίεσ από τθν υπόλοιπθ ομάδα, κα μασ 

βοθκιςουν να ςχεδιάςουμε τρόπουσ για να διευκολφνουμε τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ.  

Οδθγίεσ: Για κάκε μια από τισ παρακάτω ερωτιςεισ, κυκλϊςτε τον αρικμό  θ τουσ αρικμοφσ (ςτθν «απάντθςθ»)  που περιγράφουν με πιο πολφ ακρίβεια 

τον τρόπο που βλζπετε το παιδί ςασ.  Στθν επόμενθ ςτιλθ  (ςτα «παραδείγματα»), εάν επικυμείτε, μπορείτε να προςκζςετε πλθροφορίεσ, να δϊςετε ζνα 

παράδειγμα, θ να περιγράψετε γιατί επιλζξατε το ςυγκεκριμζνο νοφμερο. Αν θ ερϊτθςθ δεν εφαρμόηεται ςτο παιδί ςασ λόγω θλικίασ , γράψτε απλϊσ 

«Ν/Α» κάτω από τθν ερϊτθςθ και προχωριςτε ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ.  

 

 
Αιςκθτικοκινθτικι Ανάπτυξθ 

 

 
Απάντθςθ 

 
Παραδείγματα 

1.Ρόςο ςυχνά κινοφμαι; 1. Δεν κινοφμαι ςυχνά (Δεν κζλω θ είναι πολφ 
δφςκολο για μζνα) 
2. Κινοφμαι για να φτάςω ςε αυτά που κζλω 
και χρειάηομαι. 
3. Βρίςκομαι ςυνζχεια ςε κίνθςθ 
 

 
 

2. Με ποιό τρόπο μετακινοφμαι  κατά τθν 
διάρκεια κινθτικϊν  δραςτθριοτιτων (τρζξιμο, 
παιχνίδια με μπάλεσ, και άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν κίνθςθ);   

1. Δυςκολεφομαι ςτα κινθτικά παιχνίδια και 
δραςτθριότθτεσ. 
2. Είμαι λίγο αδζξιοσ/α  ςτα κινθτικά παιχνίδια 
και δραςτθριότθτεσ. 
3.Τα καταφζρνω ςτα κινθτικά παιχνίδια και 
δραςτθριότθτεσ 

 
 

3. Ρόςο ομαλά κινοφμαι από τθν μια κζςθ 
ςτθν άλλθ (π.χ., από ξαπλωμζνοσ/θ ςε 
όρκιοσ/θ); 

1. Χρειάηομαι βοικεια για να αλλάξω κζςθ. 
2. Ραλεφω και χρθςιμοποιϊ ανορκόδοξουσ 
τρόπουσ για να μετακινθκϊ από τθ μια κζςθ 
ςτθν άλλθ. 
3.Αλλάηω κζςεισ με ευκολία 

 
 

4. Ρωσ χρθςιμοποιϊ τα μπράτςα μου και τα 1. Αποτυχαίνω ςυχνά ςε αυτά που προςπακϊ  
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χζρια μου για να παίξω; να φτάςω θ δυςκολεφομαι να τα φτάςω. 
2. Είμαι ανακριβισ θ δυςκολεφομαι όταν τα 
φτάνω. 
3. Τα φτάνω με ευκολία 

5. Με πόςθ ευκολία μπορϊ να ςθκϊςω και να 
χρθςιμοποιιςω μικρά αντικείμενα; 

1.  Δυςκολεφομαι πολφ να ςθκϊςω μικρά 
αντικείμενα. 
2. Χρειάηομαι πολλά δάκτυλα για να ςθκϊςω 
αντικείμενα 
3. Μπορϊ να ςθκϊςω μικρά αντικείμενα με το 
αντίχειρα και το δείκτθ μου. 

 
 

 

 

 
Αιςκθτικοκινθτικι Ανάπτυξθ 

 

 
Απάντθςθ 

 
Παραδείγματα 

6. Τι είδουσ πράγματα μπορϊ να ανυψϊςω, 
να ςπρϊξω κα ναι τραβιξω;  
 

1.  Δυςκολεφομαι να ανυψϊςω, να ςπρϊξω 
και να τραβιξω αντικείμενα. 
2. Μπορϊ να ανυψϊςω, να ςπρϊξω και να 
τραβιξω αντικείμενα αν δεν είναι βαριά. 
3. Μπορϊ να ανυψϊςω, να ςπρϊξω και να 
τραβιξω πολλά «βαριά» αντικείμενα. 
 

 

7. Τι είδουσ αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ μου 
αρζςουν; Τι αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ 
αντιςτζκομαι θ αποφεφγω;  (κυκλϊςτε 
επιλογζσ που ζχουν εφαρμογι ςτο 1, 2, ΚΑΛ 3) 
 

1. Δεν μου αρζςουν παιχνίδια, υλικά θ 
δραςτθριότθτεσ που: 

 Κάνουν κόρυβο 

 Ζχουν υφι 

 Μυρίηουν θ ζχουν γεφςθ 

 Κινοφνται θ με κάνουν να κινοφμαι 

 Με τραβοφν θ με τυλίγουν 

 Ζχουν ζντονα πράγματα να κοιτϊ 

2. Δεν αποφεφγω αιςκθτθριακά πράγματα  
3. Μου αρζςουν παιχνίδια, υλικά θ 
δραςτθριότθτεσ που: 

 Κάνουν κόρυβο 

 Ζχουν υφι 

 Μυρίηουν θ ζχουν γεφςθ 

 Κινοφνται θ με κάνουν να κινοφμαι 

 Με τραβοφν θ με τυλίγουν 

 Ζχουν ζντονα πράγματα να κοιτϊ 

 
 

 

8.Με πόςθ ζνταςθ αντιδρϊ ςτισ 
αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ που μου αρζςουν; 
Ρου δεν μου αρζςουν; 
 

1. Ζχω ζντονθ ςωματικι αντίδραςθ ςτα 
πράγματα που μου αρζςουν και δεν μου 
αρζςουν. 
2. Οι άνκρωποι δυςκολεφονται να 
καταλάβουν τι μου αρζςει και τι δεν μου 
αρζςει. 
3. Επικοινωνϊ λεκτικά με τουσ ανκρϊπουσ τι 
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μου αρζςει και τι δεν μου αρζςει. 
 

9. Ρόςο καλά τα καταφζρνω με κακικοντα 
αυτοεξυπθρζτθςθσ  (ντφςιμο, ςίτιςθ, μπάνιο, 
τουαλζτα); 
 

1. Δεν μπορϊ να αυτοεξυπθρετθκϊ μόνοσ/θ. 
2. Χρειάηομαι λίγθ βοικεια για να κάνω 
κάποια από τα κακικοντα αυτοεξυπθρζτθςθσ, 
όπωσ: 
 
 
 
 
3. Τα καταφζρνω με κακικοντα 
αυτοεξυπθρζτθςθσ μόνοσ/θ. 
 

Ρράγματα που μπορϊ να κάνω: 

10. Με πόςθ ευκολία μπορϊ να βάλω το 
ςϊμα μου να κάνει καινοφργιεσ δράςεισ; 
 

1. Δυςκολεφομαι πολφ να βάλω τα μζρθ του 
ςϊματόσ μου να κάνουν αυτό που κζλω. 
2. Μπορϊ να κάνω το ςϊμα μου να μιμθκεί 
δράςεισ, χρειάηεται όμωσ να εξαςκθκϊ πολφ. 
3.Μπορϊ να μετακινιςω το ςϊμα μου με 
ευκολία για να μιμθκεί τισ κινιςεισ των άλλων 
θ να ςυνταιριάξει ςε αςυνικιςτουσ χϊρουσ.  
 

 

11. Ρόςο καλά βλζπω και χρθςιμοποιϊ τθν 
όραςι μου; 
 

1. Δεν βλζπω πολλά πράγματα. 
2. Μπορϊ να δω μόνο μεγάλα πράγματα θ 
πράγματα ςε ςυγκεκριμζνα μζρθ. 
3. Μπορϊ να δϊ μεγάλα και μικρά πράγματα 
που είναι κοντά, μακριά και τριγφρω. 
 

 

12.Ροιζσ αςυνικιςτεσ θ εξαιρετικζσ κινθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ επιδεικνφω (αν υπάρχουν); 
 

Ρεριγράψτε τι κάνω: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
υναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ 

 

 
Απάντθςθ 

 
Παραδείγματα 

1. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ με κάνουν 
χαροφμενο; Με ενκουςιάηουν; 

1. Είναι δφςκολο να καταλάβεισ πότε  είμαι 
χαροφμενοσ. 
2. Είμαι χαροφμενοσ μόνο με μερικζσ 
δραςτθριότθτεσ,  όπωσ: 
 
 
3. Είμαι χαροφμενοσ με τισ περιςςότερεσ 
δραςτθριότθτεσ. 
 

Ρϊσ δείχνω ότι είμαι χαροφμενοσ; 

2. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ με εκνευρίηουν; Με 
αναςτατϊνουν; Με κάνουν λυπθμζνο/θ; 

1. Πταν μου βάηουν όρια (μου λζνε ¨όχι¨) θ 
όταν μου λζνε τι να κάνω.  
2. Συγκεκριμζνα είδθ δραςτθριοτιτων, όπωσ: 
 
 
3. Πταν αλλάηει θ ρουτίνα μου 

Ρωσ δείχνω ότι είμαι εκνευριςμζνοσ, 
αναςτατωμζνοσ θ λυπθμζνοσ; 

3. Ρόςο κρατοφν οι διακζςεισ μου; 1. Ράνω από μία ϊρα 
2.15-30 λεπτά 
3. Μόνο λίγα λεπτά 

 

4. Ρόςο εφκολα θρεμϊ; 1. Μου παίρνει πολφ χρόνο να θρεμιςω και 
χρειάηομαι πολφ βοικεια. 
2. Θρεμϊ με λίγθ βοικεια 
3. Θρεμϊ χωρίσ βοικεια 

Τι με βοθκά να θρεμιςω; 

5. Ρόςο εφκολα μπορϊ να πάω από μια 
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ (ξυπνθτόσ, 
αναςτατωμζνοσ, ςε εγριγορςθ, ηαλιςμζνοσ, 

1. Δυςκολεφομαι πολφ με: 
 
2. Δυςκολεφομαι λίγο με: 

Τι με βοθκά; 
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κοιμϊμενοσ)   ςτθν άλλθ;  
3. Δεν δυςκολεφομαι κακόλου. 

6. Ρόςο εφκολα αλλάηω δραςτθριότθτεσ θ 
προςαρμόηομαι ςε νζεσ καταςτάςεισ, 
ρουτίνεσ θ ανκρϊπουσ; 

1.  Δυςκολεφομαι πολφ να προςαρμοςτϊ. 
2. Δυςκολεφομαι λίγο να προςαρμοςτϊ. 
3. Ρροςαρμόηομαι εφκολα 

Τι με βοθκά; 

7.Ρόςο εφκολα μπορϊ να ελζγξω τισ 
ανεξζλεγκτεσ ςυμπεριφορζσ μου (δάγκωμα, 
χτφπθμα, άρπαγμα); 

1. Δρω ανεξζλεγκτα τισ περιςςότερεσ φορζσ, 
ειδικά όταν: 
 
  
2. Δρω ανεξζλεγκτα μερικζσ φορζσ, για 
παράδειγμα: 
 
 
3. Δεν είμαι πολφ ανεξζλεγκτοσ. 

Τι με βοθκά; 

8. Ρόςο εφκολα μπορϊ να ςταματιςω 
ςυμπεριφορζσ όταν μου ηθτείται; 

1.  Δυςκολεφομαι πολφ. 
2. Μερικζσ φορζσ χρειάηεται να μου το πουν  
πάνω από μία θ δφο φορζσ. 
3. Σταματϊ αμζςωσ 

Τι με βοθκά να ςταματιςω; 

9. Ρόςο καλά το αντιμετωπίηω όταν οι γονείσ 
μου με αφινουν με κάποιον άλλο θ όταν 
ζρχονται να με πάρουν; 

1. Δυςκολεφομαι πολφ. 
2. Δυςκολεφομαι λίγο. 
3. Το αντιμετωπίηω με ευκολία. 

 

10. Ρόςο πολφ κζλω να είμαι ανεξάρτθτοσ;  1. Μου αρζςει να κάνουν οι άλλοι πράγματα 
για μζνα. 
2. Κζλω να είμαι ανεξάρτθτοσ αλλά 
χρειάηομαι πολφ βοικεια. 
3. Κζλω να είμαι πολφ ανεξάρτθτοσ. 

 

11. Τι κάνω με τουσ φίλουσ  μου όταν παίηω;  1. Μου αρζςει να βλζπω τουσ φίλουσ μου να 
παίηουν. 
2. Μου αρζςει να παίηω μόνοσ μου. 
3. Μου αρζςει να παίηω δίπλα ςτουσ  φίλουσ 
μου αλλά όχι μαηί τουσ. 
4. Μου αρζςει να παίηω με τουσ φίλουσ μου 
και να κάνουμε πράγματα μαηί. 
5. Μου αρζςει να οργανϊνω και να 
πρωτοςτατϊ ςτο παιχνίδι. 

 

12. Τι είδουσ (αν υπάρχει) αςυνικιςτθ 
κοινωνικι θ ςυναιςκθματικι ςυμπεριφορά 
επιδεικνφω; 
 
 
 

Ρεριγράψτε τι κάνω:  

 

 

 
Ανάπτυξθ επικοινωνίασ 

 

 
Απαντιςεισ 

 
Παραδείγματα 

1. Ρόςο καλά ακοφω; 1. Δεν ακοφω τα πάντα 
2. Ακοφω, αλλά δυςκολεφομαι να καταλάβω 
το νόθμα των ιχων και των λζξεων. 
3. Ακοφω ιχουσ κάκε λογισ ακόμα και όταν 
είναι απαλοί. 

 

2. Τι είδουσ χειρονομίεσ που δείχνουν θ 
εκφράςεισ του προςϊπου καταλαβαίνω; 

1. Καταλαβαίνω τι πρόκειται να ςυμβεί με τισ 
χειρονομίεσ και τισ κινιςεισ που κάνεισ. 
2. Καταλαβαίνω τι ςθμαίνουν οι εκφράςεισ 
του προςϊπου και κοιτϊ ςε αυτό που 
δείχνεισ. 
3. Ανταποκρίνομαι ςτισ εκφράςεισ του 
προςϊπου. 

 

3. Τι ιχουσ, λζξεισ θ ερωτιςεισ καταλαβαίνω;  1. Κοιτϊ τα αντικείμενα θ τουσ ανκρϊπουσ 
όταν ονοματίηονται.   
2. Καταλαβαίνω απλζσ προτάςεισ και 
ερωτιςεισ που  αρχίηουν με: «Τι…;» θ με 
«Ρου…;»  
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3. Καταλαβαίνω ςφνκετεσ προτάςεισ και 
ερωτιςεισ που αρχίηουν με: «Ροιοσ…;» «Ροιό 
από…;» «Γιατί…;» και «Ρωσ…;» 
 

4. Τι χρθςιμοποιϊ για να επικοινωνιςω 
(βλεμματικι επαφι, χειρονομίεσ, ιχουσ θ 
λζξεισ, ςιματα, άλλουσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ); 

1. Δεν μου αρζςει να κοιτϊ τουσ ανκρϊπουσ 
όταν επικοινωνϊ. 
2. Σε κοιτϊ και χρθςιμοποιϊ χειρονομίεσ όταν 
μιλϊ. 
3. Σε κοιτϊ και χρθςιμοποιϊ φωτογραφίεσ θ 
ςιματα για να επικοινωνιςω. 

 

5.  Τι ιχουσ, λζξεισ, προτάςεισ θ ερωτιςεισ 
χρθςιμοποιϊ; 

1. Κάνω πολλοφσ διαφορετικοφσ ιχουσ. 
2. Χρθςιμοποιϊ κυρίωσ ετικζτεσ(labels) για 
ανκρϊπουσ, αντικείμενα και δράςεισ. 
3. Χρθςιμοποιϊ απλζσ προτάςεισ και ρωτϊ 
«Τι…;» και «Ρου…;» ερωτιςεισ. 
4. Χρθςιμοποιϊ ςφνκετεσ προτάςεισ και ρωτϊ 
«Ροιοσ….;» «Ροιό από…;» «Γιατί…;» και 
«Ρωσ…;»  

Ππωσ: 

6. Τι λεξιλόγιο χρθςιμοποιϊ; 1. Χρθςιμοποιϊ λζξεισ ςχετικζσ με  τον εαυτό 
μου, τθν οικογζνειά  και τα πράγματά μου. 
2.Χρθςιμοποιϊ όλα τα παραπάνω και 
επιπλζον λζξεισ από τα βιβλία μου και λζξεισ 
που ακοφω ςτθ κοινότθτά μου. 
3. Χρθςιμοποιϊ όλα τα παραπάνω και 
επιπλζον αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που ζχω μάκει 
(«χειμϊνασ» «ταχφτθτα» «όμορφο»  
 

Ππωσ: 

7. Ρωσ ςυνκζτω τισ λζξεισ μου; 
 
 
 

1. Οι λζξεισ μου είναι μερικζσ φορζσ ςε λάκοσ 
ςειρά, και ζτςι, μπορεί να είναι δφςκολο να 
ξζρεισ τι εννοϊ.     
2. Οι λζξεισ μου είναι ςυνικωσ ςτθ ςωςτι 
ςειρά, αλλά μερικζσ φορζσ αφινω απζξω 
λζξεισ.     
3. Μπορϊ να δθμιουργιςω ςφνκετεσ ιδζεσ ςε 
υπζροχεσ προτάςεισ. 

 

8. Ρόςο ςυχνά επικοινωνϊ με τουσ άλλουσ;  1.Δεν επικοινωνϊ πολφ ςυχνά. 
2. Επικοινωνϊ όταν κάποιοσ μου μιλά. 
3.Επικοινωνϊ ςυνζχεια. 

 

9. Για τι πράγματα μιλϊ; 1. Μιλϊ κυρίωσ για ζνα μόνο κζμα. 
2. Μιλϊ για το τι κζλω θ χρειάηομαι. 
3. Μιλϊ για το τι κάνω και μακαίνω. 

Το αγαπθμζνο μου κζμα είναι: 

10. Ρωσ διεξάγω μια ςυηιτθςθ; 1. Δυςκολεφομαι πολφ να περιμζνω τθ ςειρά 
μου ςτθ ςυηιτθςθ. 
2. Ρεριμζνω τθ ςειρά μου με ιχουσ θ 
κοινωνικά παιχνίδια. 
3. Μπορϊ να αρχίςω μια ςυηιτθςθ και 
περιμζνω τθ ςειρά μου με λζξεισ και 
προτάςεισ. 
4. Μπορϊ να αρχίςω και να ςυνεχίςω μια 
ολοκλθρωμζνθ ςυηιτθςθ. 

 

 

 

 

11. Ρόςο καλά μπορείσ να με ακοφςεισ και να 
καταλάβεισ τι προςπακϊ να πω; 

1. Είναι δφςκολο να με καταλάβεισ γιατί οι 
ιχοι μου δεν είναι κακαροί. 
2. Είναι δφςκολο να με καταλάβεισ γιατί θ 
φωνι μου είναι απαλι θ αςυνικιςτθ. 
3. Είναι εφκολο να με ακοφςεισ και να με 
καταλάβεισ. 

 

12. Ρόςο καλά μπορϊ να διαχειριςτϊ το 
ςάλιο, τθν τροφι και τθ πόςθ ςτο ςτόμα μου; 

1.Το ςτόμα μου είναι ανοιχτό και τρζχουν  
πολλά ςάλια.    
2. Δυςκολεφομαι πολφ να μαςιςω τροφι και 
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να πιω. 
3. Τρϊω και πίνω χωρίσ προβλιματα.  

13.Τι είδουσ, αν υπάρχει, αςυνικιςτθ 
γλωςςικι θ επικοινωνιακι ςυμπεριφορά 
επιδεικνφω; 

Ρεριγράψτε τι κάνω: 
 
 
 
 
 

 

 

 
Γνωςτικι ανάπτυξθ 

 

 
Απαντιςεισ 

 
Παραδείγματα 

1. Για πόςο χρονικό διάςτθμα μπορϊ να 
ςυγκεντρωκϊ; 

1. Δυςκολεφομαι πολφ να δϊςω προςοχι  ςτα 
περιςςότερα πράγματα.   
2. Δίνω προςοχι ςε λίγα πράγματα για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα, όπωσ: 
 
 
 
3.Ενδιαφζρομαι και δίνω προςοχι ςε πολλά 
πράγματα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Τι παρακολουκϊ για περιςςότερο χρόνο; 
 
 
 
 
Τι δεν μου αρζςει να παρακολουκϊ; 

2. Ροιο είναι το αγαπθμζνο μου είδοσ     
παιχνιδιοφ;  

1. Μου αρζςει να εξερευνϊ πράγματα με το 
ςϊμα μου. 
2. Μου αρζςει να αποςυναρμολογϊ και να 
ςυναρμολογϊ πράγματα.      
3. Μου αρζςει να κάνω τα πράγματα να 
κινοφνται θ να κάνουν κάτι. 
4. Μου αρζςει να προςποιοφμαι. 
5. Μου αρζςει το κοινωνικό και το ςωματικό 
παιχνίδι. 

Οι αγαπθμζνεσ μου δραςτθριότθτεσ είναι: 

3. Τι κάνω με τα παιχνίδια μου όταν παίηω; 1. Κοιτϊ τα παιχνίδια μου. 
2. Μου αρζςει να επαναλαμβάνω τα ίδια 
πράγματα ςυνζχεια.   
3. Κάνω ζνα θ δφο πράγματα με ζνα παιχνίδι 
και μετά το αφινω για κάτι πιο ενδιαφζρον. 
4. Ρειραματίηομαι και δοκιμάηω καινοφργια 
πράγματα.  

 

4.Ρόςο καλά μπορϊ να αντιμετωπίςω 
προβλιματα μόνοσ μου; 

1. Δυςκολεφομαι πολφ να αντιλθφκϊ 
πράγματα μόνοσ μου.    
2. Μπορϊ να επιλφςω προβλιματα με λίγθ 
βοικεια. 
3. Μπορϊ να αντιμετωπίςω τα περιςςότερα 
προβλιματα μόνοσ μου. 

 

5. Ρόςο καλά μπορϊ να καταλάβω τι 
αιςκάνονται, ςκζφτονται και κάνουν οι άλλοι; 

1. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνκρωποι κάνουν 
πράγματα, τι ςκζφτονται θ τι κζλουν. 
2. Μπορϊ να διαβάςω και να ανταποκρικϊ 
ςτισ εκφράςεισ προςϊπου τθσ οικογζνειάσ μου 
και των φίλων μου. 
3. Μπορϊ να καταλάβω πολλοφσ από τουσ 
λόγουσ που οι άνκρωποι κάνουν  πράγματα, τι 
ςκζφτονται θ τι κζλουν. 

 

6. Τι είδουσ  πράγματα (λζξεισ, ανκρϊπουσ, 
γεγονότα, ιςτορίεσ, πλθροφορίεσ)  κυμάμαι; 

1. Κυμάμαι γνωςτοφσ ανκρϊπουσ και 
αντικείμενα.  
2. Κυμάμαι ρουτίνεσ, λζξεισ και τι να κάνω με 
αντικείμενα. 
3. Κυμάμαι γεγονότα, ιςτορίεσ και πολλζσ 
πλθροφορίεσ. 

 

7. Σι ξζρω ςχετικά με τα μακθματικά; Με τθ 
φυςικι; 

1. Μόλισ τϊρα αρχίηω να καταλαβαίνω το 
μζτρθμα, τα πυργάκια και πϊσ να 
ςυνταιριάηω πράγματα μεταξφ τουσ. 
2. Είμαι καλόσ ςτο να ςυγκρίνω πράγματα και 
να καταλαβαίνω τθν διαφορά τουσ. 
3. Ξζρω πολλά ςχετικά με τθ ποςότθτα, το 
μζγεκοσ και πωσ τα πράγματα ςχετίηονται 
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μεταξφ τουσ. 

8. Τι καταλαβαίνω ςχετικά με τθ ηωγραφικι 
και/ι το γράψιμο; 

1. Μου αρζςει να μουτηουρϊνω. 
2. Μου αρζςει να προςπακϊ να ηωγραφίςω 
γραμμζσ και ςχιματα (μερικζσ φορζσ νομίηω 
πωσ μοιάηουν με κάτι). 
3. Μου αρζςει να ηωγραφίηω εικόνεσ. 
4. Μου αρζςει να ηωγραφίηω γράμματα και 
αρικμοφσ. 
5. Μου αρζςει να γράφω λζξεισ θ προτάςεισ. 

 

9. Ρόςο πολφ μου αρζςει να κοιτϊ τα βιβλία 
και/ι να προςποιοφμαι ότι διαβάηω; 

1. Κα κοιτάξω τισ εικόνεσ ςε ζνα βιβλίο 
2. Κα δείξω και κα ονομάςω εικόνεσ ςε ζνα 
βιβλίο. 
3. Κα ςυηθτιςω για τθν ιςτορία ςε ζνα βιβλίο. 
4. Μου αρζςει να προςποιοφμαι ότι διαβάηω. 
5. Μπορϊ να διαβάςω ςτα αλικεια. 

 

10. Τι είδουσ, αν υπάρχουν, αςυνικιςτεσ 
ιςπάνιεσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ επιδεικνφω; 
   

Ρεριγράψτε τι κάνω:  

 

 

Μερικά από τα αγαπθμζνα μου παιχνίδια, υλικά και δραςτθριότθτεσ είναι:_______________________________________________________ ____ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Μερικά από τα πράγματα που δεν μου αρζςουν είναι:____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Σι μου χρειάηεται να αναπτφξω τουσ επόμενουσ 6 μινεσ: 

Ρεριςςότερθ αυτονομία ςε:_______________________________________________________________________________________________ __ 

Ρεριςςότερο ζλεγχο ςε:____________________________________________________________________________________________________  

Να γίνω καλφτεροσ/θ ςε:__________________________________________________________________________________________________  

Να αυξθκεί θ ικανότθτά μου ςε:_____________________________________________________________________________________________  

Άλλο:____________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 


