
Εφκολο Τπό-αντίδραςθ Τπζρ-αντίδραςθ Αργό να «ηεςτακεί»

1. Διάκεςθ 
Το ποςόν τθσ παιχνιδιάρικθσ διάκεςθσ ςε 
ςχζςθ με το ποςό τθσ μθ φιλικισ εκδιλωςθσ

υνεχϊσ χαροφμενο, 
γελαςτό, κετικό

Δείχνει πακθτικό και 
εμφανϊσ αποτραβθγμζνο

Σαράηεται εφκολα, 
γκρινιάηει , ςπάνια 
βρίςκεται ςε καλι διάκεςθ

Ποικίλλει. Αργεί αλλά τελικά 
ανταποκρίνεται κετικά

2. Επιμονι 
Η εξακολοφκθςθ τθσ προςπάκειασ παρά τισ 
πικανζσ δυςκολίεσ που εμφανίηονται.

Βάηει τα δυνατά του 
να προςεγγίςει κάτι 
που κζλει και 
προςπακεί

Δεν επιμζνει ςτθν 
προςπάκεια να εμπλακεί ι 
κα μεταφζρει πολφ γριγορα  
το ενδιαφζρον του αλλοφ

Παραιτείται άμεςα 
νευριαςμζνο 

Διάκεςθ να τα παρατιςει 
εφκολα, αλλά με βοικεια κα 
εμπλακεί 

3. Προςοχι 
Η ικανότθτα επικζντρωςθσ ςε ζνα ερζκιςμα 
και ςυνζχιςθ χωρίσ διακοπι

Προςθλϊνει τθν 
προςοχι και διατθρεί 
τθν εμπλοκι του ςε 
αυτό που επικυμεί

Δεν ςτζλνει ενεργθτικά τθν 
προςοχι του δυναμικά και 
ενεργθτικά παρά ςε ελάχιςτα 
πράγματα

Μετατοπίηεται ςυνεχϊσ 
από το ζνα ερζκιςμα ςτο 
άλλο

Δυςκολεφεται να 
προςανατολιςτεί αλλά με 
βοικεια κα το καταφζρει

4. Ρουτίνα- Βιολογικοί 
Κφκλοι (Ρυκμιςτικότθτα)
Η προβλεψιμότθτα ι μθ του χρονιςμοφ 
(ρφκμιςθσ) των βιολογικϊν δράςεων 

Ζχει ςτακεροφσ 
βιολογικοφσ κφκλουσ, 
μπαίνει εφκολα ςε 
βιολογικι ρουτίνα 

Ζχει αςτακι ωράρια, δεν 
μπαίνει εφκολα ςε ρουτίνα

Αςτακι ωράρια ι επίμονεσ 
βιολογικζσ ρουτίνεσ

Ποικίλλει. Χρειάηεται χρόνο 
για να ςυνθκίςει νζεσ 
ρουτίνεσ (φαγθτοφ, φπνου 
κλπ)

5. Αντίδραςθ ε Νζουσ 
Ερεκιςμοφσ 
Εςωτερικι αντίδραςθ ςε μία νζο ερζκιςμα

Αποδζχεται εφκολα 
κάκε καινοφργιο μθ 
ενοχλθτικό ερεκιςμό 

Δείχνει να αδιαφορεί ςε 
νεωτεριςμοφσ
(απάκεια)

Τπζρ-αντιδρά και 
απορρίπτει καινοφργια 
ερεκίςματα

τθν αρχι δείχνει αρνθτικό ςε 
νζα ερεκίςματα. τθν πορεία 
του χρόνου προςαρμόηεται 

6. Προςαρμοςτικότθτα 
Αποκρίςεισ ςε νζεσ ι τροποποιθμζνεσ 
καταςτάςεισ

Όχι (ι μικρισ 
διάρκειασ) άγχοσ 

Δείχνει να μθν κατανοεί τισ 
αλλαγζσ ςτο πρόγραμμά του 

Αναςτατϊνεται ζντονα 
μόλισ αλλάξει το 
πρόγραμμά του 

Θζλει χρόνο και βοικεια για 
να προςαρμοςτεί ςε νζεσ 
καταςτάςεισ

7. Απουςία Άςκοπθσ 
Κινθτικότθτασ 
Η κινθτικι δραςτθριότθτα και θ 
αναλογικότθτα κινθτικά δραςτιριων και μθ 
δραςτιριων περιόδων

Εμπλζκεται ςε κίνθςθ 
όπου χρειαςτεί

Δείχνει περιςςότερο του 
αναμενόμενου ιρεμο και δεν 
εμπλζκεται ςε κίνθςθ ακόμα 
και αν χρειαςτεί 

χεδόν ποτζ δεν μζνει 
ακίνθτο

Αρχικά εμφανίηει αυξθμζνθ ι 
μειωμζνθ κινθτικότθτα αλλά 
ςτθν πορεία εμπλζκεται με 
αναμενόμενο τρόπο

8. Αντιδραςτικότθτα ε 
Ερεκίςματα 
Το ενεργειακό επίπεδο τθσ αντίδραςθσ ςε 
περιβαλλοντικά γνωςτά ερεκίςματα

Ενοχλείται μόνο ςε 
ζντονα ερεκίςματα, 
μετά από κοφραςθ και 
δζχεται τα ερεκίςματα 
που γνωρίηει

Απουςία ανθςυχίασ ι 
ενόχλθςθσ ακόμα και ςε 
ζντονο κόρυβο, ομιλία κλπ 

Ευερζκιςτο, ταράηεται με 
το παραμικρό 

Θζλει χρόνο για να 
αντιδράςει κατάλλθλα 
(αρχικά είτε αργι 
επεξεργαςία ι από τθν άλλθ 
μθ αναμενόμενα ζντονθ)

9. Ζνταςθ Αντίδραςθσ
Η ζνταςθ με τθν οποία προςπακεί το παιδί να 
αυτό-ρυκμιςτεί και να θρεμιςει

Κλαίει λίγο και ιπια, 
θρεμεί εφκολα

Κλαίει λιγότερο του 
αναμενόμενου, δεν είναι 
«απαιτθτικό» 

Ενοχλθτικό και ανιςυχο με 
ζντονεσ απαιτιςεισ 

τθν αρχι δυςκολίεσ αλλά με 
βοικεια μετριάηονται

Ιδιοςυγκραςιακά ςτυλ μωρϊν – μικρϊν παιδιϊν



-«Μζςθ 
αναμενόμενθ»

-«Μειωμζνθ εικόνα» -«Αυξθμζνθ εικόνα»
-«Κακυςτζρθςθ να 

ηεςτακεί»

1. Αποφυγι Κινδφνων
Αναγνϊριςθ καταςτάςεων που 
ενζχουν κινδφνουσ και προςπάκεια 
ανάπτυξθσ ςχεδίου αποφυγισ

Αναγνϊριςθ 
κινδφνων και ςκζψθ 
– ανάπτυξθ ςχεδίων 
/ πλάνων για τθν 
αποφυγι τουσ

Τπερ-αιςιοδοξία, παράλογθ 
ςιγουριά, ενεργθτικότθτα, 
άνω του αναμενόμενου 
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό 
του

Ανθςυχία και φόβοσ 
ακόμα και ςε 
καταςτάςεισ που δεν 
ενζχουν κίνδυνο, άγχοσ

Αρχικά άτολμο και 
φοβιςμζνο αλλά ςτθν 
πορεία μπορεί να εμπλακεί 
ςε περιβάλλοντα και 
καταςτάςεισ που μπορεί να 
ενζχουν πικανό κίνδυνο

2. Επιμονι
Συνζχιςθ τθσ προςπάκειασ παρά τισ 
δυςκολίεσ που εμφανίηονται

Λογικι χριςθ 
επιμονισ  και 
προςπάκεια 
επίλυςθσ του 
προβλιματοσ 

Πείςμα, υπερ-
ενκουςιαςμόσ, αυξθμζνθ 
φιλοδοξία, μειωμζνθ 
επίγνωςθ ποφ φτάνουν τα 
όριά του

Εφκολθ παραίτθςθ, 
αδιαφορία για 
επιτεφγματα, μειωμζνθ 
αίςκθςθ προςπάκειασ

Εφκολθ παραίτθςθ ι από 
τθν άλλθ άκαμπτθ επιμονι 
που ςτθν πορεία με τθ 
βοικεια του ενιλικα 
κάμπτεται 

3. Εξάρτθςθ Από 
Επιδοκιμαςία 
Η ανάγκθ αναγνϊριςθσ και 
αποδοχισ από τρίτουσ 
(ςυνομθλίκουσ ι ενθλίκουσ) τθσ 
προςπάκειασ που κατζβαλε ι τθσ 
ενζργειασ που παριγαγε.

Λογικι ανάγκθ 
επιδοκιμαςίασ. 
Κοινωνικό παιδί που 
θ επιδοκιμαςία του 
ενιλικα ι των 
παιδιϊν το 
χαροποιοφν

Αδιαφορία για τθν 
επιδοκιμαςία. Απουςία 
ουςιαςτικισ κοινωνικισ 
αναηιτθςθσ και 
ευαιςκθςίασ, κυνιςμόσ, 
αποςταςιοποίθςθ από τθν 
ομάδα, ανεξαρτθςία. υχνά 
δείχνει να ζχει –αν και δεν 
ιςχφει- υψθλι αυτοεικόνα

Μεγάλθ προςκόλλθςθ 
ςτθν επιδοκιμαςία και 
τθν ενκάρρυνςθ, 
ςυναιςκθματικό παιδί, 
ζντονθ προςκόλλθςθ 
ςτον ενιλικα (κφρια 
γονζα), ανάγκθ για 
ςυνεχι επιβράβευςθ 
ακόμα και για κάτι απλό. 
Χαμθλι αυτοεικόνα

Μεγάλθ ανάγκθ 
επιβράβευςθσ και 
επιδοκιμαςίασ ι από τθν 
άλλθ αποςταςιοποίθςθ ςτθν 
αρχι, όπου ςτθν πορεία 
όμωσ ρυκμίηεται ςε λογικι 
ανάγκθ επιδοκιμαςίασ από 
τα παιδιά ι τον ενιλικα

4. Επιδίωξθ Σου 
Καινοφργιου
Η φφςθ τθσ εςωτερικισ αντίδραςθσ 
ςε μία νζα κατάςταςθ ι ερζκιςμα.  

Ευζλικτο ςε 
καινοφργιεσ 
καταςτάςεισ, ανοιχτό 
για εξερεφνθςθ με 
καλό και οργανω-
μζνο τρόπο, καλι 
αυτοπεικαρχία

Αποφυγι καινοφργιων 
καταςτάςεων, ακαμψία, 
διςτακτικότθτα, φόβοσ, 
μεγάλθ αυτοςυγκράτθςθ, 
υπερβολικι αυτοπεικαρχία

υνεχισ εξερεφνθςθ, 
παρορμθτικότθτα, 
υπερβολι, απουςία τάξθσ 
και οργάνωςθσ, εμφανϊσ 
μειωμζνθ αυτοπεικαρχία

Αρχικά άκαμπτθ εικόνα, 
αλλά ςτθν πορεία, με το 
πζραςμα του χρόνου και με 
βοικεια εμπλζκεται και 
πικανά διαςκεδάηει

Ιδιοςυγκραςιακά ςτυλ μεγαλφτερων παιδιϊν - εφιβων


