
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

                                                          Προσυμπτωματικό Eρωτηματολόγιο  
                                                                       Συμπεριφοράς     

                                  για νήπια  
                                                   22- 25 μηνών  

  
 
Το ερωτηματολόγιο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε μητέρες που υποψιάζονται ότι το 
παιδί τους μπορεί να έχει κάποια ανησυχητικά σημάδια που σχετίζονται με τις 
διαταραχές επικοινωνίας και το αυτιστικό φάσμα. Η συμπλήρωση του μπορεί να 
συμβάλει στην πρώιμη ανίχνευση. 

 
     Οδηγίες: Κυκλώστε όσες από τις ερωτήσεις ταιριάζουν στο παιδί σας. 

1. Απαντάει με λέξεις ή χειρονομία σε ερωτήσεις όπως, «πόσο αγαπάς τη 

μαμά σου;»; 

2. Ρωτάει συχνά για πράγματα γύρω του, π.χ. «τι είναι αυτό; » ; 

3. Μπορεί να κατανοεί σχεδόν όλες τις εντολές που του δίνουμε; 

4. Μπορεί να διατηρήσει συνεχόμενα την προσοχή του για 2 λεπτά 

παρατηρώντας τις λεπτομέρειες ενός βιβλίου (π.χ. το σπιτάκι του σκύλου);  

5. Το παιδί εκτός από μαμά- μπαμπά, μπορεί να ονομάσει τουλάχιστον 

5-10 αντικείμενα και 2-3 ρήματα (όχι απαραίτητα καθαρά) 

6. Διατηρεί τις ικανότητες που έχει κατακτήσει σε μικρότερη ηλικία 

(λεξιλόγιο, συμπεριφορά, χειρονομίες); 

7. Κοιτάζοντας μαζί του ένα οικογενειακό άλμπουμ μπορεί να 

αναγνωρίσει και να δείξει  τον εαυτό του, τη μαμά, τον μπαμπά ή 

άλλα συγγενικά πρόσωπα; 

8. Παρουσιάζει δυσκολίες σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: τη 

συγκέντρωση προσοχής-υπερκινητικότητα, τις συνήθειες στον ύπνο, 

το φαγητό και τις καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας εαυτού 
(μπάνιο, ντύσιμο;) 

 
Αν έχετε μέχρι και 5 ναι,  τότε συζητήστε τα αποτελέσματα με τον παιδίατρο σας ή 

απευθυνθείτε σε ένα αναπτυξιακό κέντρο και ζητήστε να εξεταστεί με το 

αναπτυξιακό Check up Plus. 

Το προτεινόμενο προσυμπτωματικό ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τις διαταραχές επικοινωνίας και τον αυτισμό 

σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο και δε δίνει διάγνωση. Τα παραπάνω αποτελούν 

αναμενόμενα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ενός νηπίου 25 μηνών. Ενημερωθείτε 

για εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις για παιδιά με ανησυχητικά σημάδια αυτισμού, δυσκολία στη 

συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, συναισθηματική αστάθεια και αναπτυξιακή καθυστέρηση.  Για περισσότερα άρθρα 

σχετικά με την ανάπτυξη παιδιών- εφήβων επισκεφτείτε το mandou.gr ή τη σελίδα μας mandou στο facebook και στο 

κανάλι youtube Stelios Mantoudis 

 

     


