
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               Προσυμπτωματικό Eρωτηματολόγιο 

                                                              Συμπεριφοράς     
                                   για νήπια  

                                                      18-  21 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. Το παιδί συνδυάζει ήχους ή λέξεις με ένα αντικείμενο, π.χ. λέει «τζιζ» για το 

ζεστό, «πάει» για το έφυγε; 

2. Εκφράζει συναισθήματα με χειρονομίες; (π.χ. κάνει καλό-καλό το αρκουδάκι 

ύστερα από παρότρυνση; Κυκλώνουμε αν το χαϊδέψει ή το αγκαλιάσει.) 

3. Μπορεί να πει 3-5 αντικείμενα αυθόρμητα; 

4. Γνωρίζει και λέει το όνομά του όταν ρωτηθεί; (Κυκλώνουμε ακόμα κι αν δε το λέει 

καθαρά) 

5. Μιμείται καταστάσεις της καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια 

του; (π.χ. να χτενίσει με τη χτένα μια κούκλα του ή να προσποιηθεί ότι πίνει 

από ένα φλιτζανάκι) ; 

6. Μπορεί να ακολουθήσει μαζί σας τα λόγια ή τις περισσότερες κινήσεις από 

ένα απλό τραγούδι π.χ. από το «Αχ κουνελάκι» (διατηρώντας την προσοχή 

του); 

7. Μπορεί πάντα να εκτελεί μια διπλή εντολή όπως «άνοιξε το συρτάρι και 

φέρε την μπλούζα σου» ; 

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

συγκέντρωση προσοχής, τις συνήθειες στον ύπνο, το φαγητό και τις 

καθημερινές δραστηριότητες φροντίδας εαυτού (μπάνιο, ντύσιμο;) 
 

Αν έχετε απαντήσει 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 21 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 

 


