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Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού Πρώιμων
Αναπτυξιακών Δυσκολιών

Ερωτηματολόγιο Εντοπισμού
Πρώιμων Αναπτυξιακών Δυσκολιών
Στηριγμένο στους Αναπτυξιακούς Δείκτες
Κονστρουκτιβιστικής Εξέλιξης 6-18.

6-18 μηνών

Για ηλικίες 6 μηνών
Δεν ισχύει

Ισχύει
σπάνια

Ισχύει μερ.
φορές

Ισχύει συχνά

6 μηνών. Σας απασχολούν κάποιες από τις παρακάτω συμπεριφορές;

Ισχύει
απόλυτα
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1. Απουσία κοινωνικού χαμόγελου προς τον ενήλικα; Δεν χαμογελάει στα παιχνιδίσματα, «χαριεντίσματα» και
σωματικά παιχνίδια του γονέα (κύρια της μητέρας αλλά πιθανά και του πατέρα);

2. Απουσία φωνητικού βαβίσματος (βαβουλίσματος); Δεν εμφανίζει πολλά λεκτικά βαβίσματα (bubblings)
«παίζοντας» με τη φωνή του όπως τυχαίους λαρυγγισμούς (πχ γκα-γκα), κλείσιμο χειλιών (πχ μπα-μπα) ή χτυπημάτων της
γλώσσας στο στόμα (πχ ντα-ντα);

3. Απουσία μίμησης ήχων φωνής και ανταπόδοσης αυτών στον ενήλικα; Απουσία μίμησης του απλού ήχου
που παράγετε, ιδίως όταν και εσείς μιμείστε αρχικά τις φωνούλες του σε θέση απέναντι ο ένας από τον άλλο;

4. Φτωχή αντίδραση ή αδιαφορία στο παιχνίδι «κουκουτσά»; Δείχνει να αδιαφορεί για παιχνίδι διαντίδρασης
«κουκουτσά» (ο ενήλικας κρύβετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας ή πίσω από αντικείμενο και ξαναεμφανίζεστε λέγοντας
«τσα»);

5. Φτωχή αντίδραση σε οπτικά ερεθίσματα (διερωτηθήκατε μήπως δεν βλέπει καλά); Δείχνει να μην
ερεθίζεται και να μην αντιδρά ενεργητικά σε οπτικά ερεθίσματα στέλνοντας και πιθανά στυλώνοντας το βλέμμα του σε αυτά
(κινήσεις δικές σας ή θεαματικά οπτικά ερεθίσματα – λαμπερά ή κινητά αντικείμενα);

6. Δείχνει σαν να μην ακούει (σας έχει απασχολήσει το ερώτημα μήπως δεν ακούει καλά); Δείχνει να
μην ανταποκρίνεται σε ήχους του περιβάλλοντος προσανατολιζόμενο σε αυτούς με το σώμα ή στρίβοντας το κεφάλι προς την
πηγή τους ήχου ή να αλλάζει η διέγερσή του εξαιτίας τους;

7. Απουσία ή πολύ φτωχή βλεμματική επαφή (στιγμιαία – τυχαία – άδεια); Δείχνει να μην να εμφανίζει
επίμονη βλεμματική επαφή προς εσάς, ιδίως όταν του χαμογελάτε ή κάνετε παράξενα πράγματα ή «χαριεντίζεστε» μαζί του και
να μην ξέρει πού να στείλει το βλέμμα του (πχ κοιτάζει το στόμα σας αντί για τα μάτια όταν του μιλάτε);
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"Ισχύει απόλυτα"

Όταν αυτή η δυσκολία του βρέφους υπάρχει μόνιμα

"Ισχύει συχνά"

Όταν το βρέφος εμφανίζει συχνά αυτή τη δυσκολία και σπάνια εμφανίζει καλή
εικόνα
Όταν το βρέφος εμφανίζει μερικές φορές αυτή τη δυσκολία αλλά συχνά εμφανίζει
καλή εικόνα
Όταν το βρέφος εμφανίζει λίγες φορές αυτή τη δυσκολία αλλά τις περισσότερες
εμφανίζει καλή εικόνα
Όταν το βρέφος δεν εμφανίζει κάποια δυσκολία σε αυτό τον τομέα

Οδηγίες
"Ισχύει μερικές φορές"
συμπλήρωσης

"Ισχύει σπάνια"
"Δεν ισχύει"

