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Κλείδα παπαηήπηζηρ για ανίσνεςζη αναπηςξιακών 

διαηαπασών ζηο Νηπιαγυγείο 
 

Πεπίλητη 
Ζ παξαηήξεζε είλαη από ηηο πξώηεο θαη πην γλσζηέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνύ. Σηα πξώηα ζηάδηα κηαο 

έξεπλαο ζπλήζσο αξρίδνπκε ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ καο ελδηαθέξεη κε κηα 

άκεζε, θπζηθή παξαηήξεζε γηα λα ζπλερίζνπκε αλ ρξεηαζηεί κε πεξηζζόηεξν 

ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο. Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ παηδηώλ ζην Νεπηαγσγείν ζπρλά 

απνθαιύπηνληαη ζε πξώηκν ζηάδην δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη όινη 

γλσξίδνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη απηό. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη θαηαγξαθήο ηεο 

παξαηήξεζεο όπσο π.ρ. ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηεο ηάμεο, ε θαηαγξαθή αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε θαηαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ή ηεο έληαζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο θ.η.ι. 

Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα κέζα όπσο π.ρ. νη θσηνγξαθίεο, νη 

καγλεηνθσλήζεηο, νη βηληενζθνπήζεηο ή ηα ζρέδηα. Καιό είλαη νη θαηαγξαθέο λα 

γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο  θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα έρνπκε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ. Σην θεθάιαην απηό ζα πξνηείλνπκε πεξηνρέο 

παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνύλ έγθαηξα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ζην 

Νεπηαγσγείν. 

1. Διζαγυγή  
Ζ παξαηήξεζε είλαη από ηηο πξώηεο θαη πην γλσζηέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνύ. Σηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα, 

γηαηξνί, παηδαγσγνί, ςπρνιόγνη ή απινί γνλείο θξαηνύζαλ εκεξνιόγηα ηεο αλάπηπμεο 

ησλ παηδηώλ ηνπο, ζηα νπνία πεξηέγξαθαλ κε ιεπηνκεξή ηξόπν ηηο αιιαγέο ζηε 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε (Βνζληάδνπ, 1995). Δίλαη γλσζηό όηη 

ηα πξόηππα αλάπηπμεο (αλαπηπμηαθά ρξνλνδηαγξάκκαηα) πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ‘ηππηθή’ 

ζπκπεξηθνξά ελόο παηδηνύ ζηηο δηάθνξεο ειηθίεο είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο 

παξαηήξεζεο κεγάινπ αξηζκνύ παηδηώλ πνπ έγηλε ζην πιαίζην πεξηγξαθηθώλ εξεπλώλ 

(π.ρ Gessel, Thompson, Amatruda, 1929). Δπίζεο είλαη γλσζηό όηη ν Διβεηόο ςπρνιόγνο 

Jean Piaget βάζηζε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζύλεο ζηε βξεθηθή ειηθία 

πάλσ ζε παξαηεξήζεηο ησλ ηξηώλ παηδηώλ ηνπ (Piaget, 1962). 
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 Σηα πξώηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο ζπλήζσο αξρίδνπκε ηελ παξαηήξεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ καο ελδηαθέξεη κε κηα άκεζε, θπζηθή παξαηήξεζε (Βνζληάδνπ, 2001) 

γηα λα ζπλερίζνπκε αλ ρξεηαζηεί κε πεξηζζόηεξν ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο. 

 Ζ παξαηήξεζε άκεζε ή ζπζηεκαηηθή παξόιν πνπ εκπεξηέρεη ζπρλά ην ξίζθν ηεο 

ππνθεηκεληθόηεηαο θαη δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία αηηηαθώλ ζρέζεσλ, εμεγήζεσλ θαη 

ζεσξηώλ, απνηειεί πεγή πνιύηηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο 

εξεπλεηέο. 

 Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ παηδηώλ ζην Νεπηαγσγείν ζπρλά απνθαιύπηνληαη ζε 

πξώηκν ζηάδην δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη όινη γλσξίδνπκε πόζν ζεκαληηθό 

είλαη απηό. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη θαηαγξαθήο ηεο παξαηήξεζεο όπσο π.ρ. ε 

ηήξεζε εκεξνινγίνπ ηεο ηάμεο, ε θαηαγξαθή αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε 

θαηαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ή ηεο έληαζεο κηαο ζπκπεξηθνξάο θ.η.ι. Δπίζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα κέζα όπσο π.ρ. νη θσηνγξαθίεο, νη καγλεηνθσλήζεηο, νη 

βηληενζθνπήζεηο ή ηα ζρέδηα. Καιό είλαη νη θαηαγξαθέο λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηόδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη ηελ ίδηα 

κέξα. Ζ θαηαγξαθή ζε δηαθνξεηηθέο ώξεο ηεο εκέξαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

ζα καο δώζεη πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ. Όηαλ 

παξαηεξνύκε νιόθιεξε νκάδα παηδηώλ κπνξνύκε θάζε θνξά λα επηιέγνπκε πνην παηδί 

ζα παξαηεξήζνπκε, πνηα ώξα ηεο εκέξαο θαη γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη ζύληνκα 

ζα έρνπκε θαηαγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά νιόθιεξεο ηεο νκάδαο. 

 Σηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε πεξηνρέο παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζνύλ έγθαηξα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ζην Νεπηαγσγείν. 

Οη πεξηνρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα πξνηείλακε λα παξαηεξνύλ νη λεπηαγσγνί είλαη 

νη αθόινπζεο: 

 Σσκαηηθή Λεηηνπξγία θαη εμέιημε (δεμηόηεηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο) 

 Σρέζεηο κε ηνπο αλζξώπνπο (ελήιηθεο θαη παηδηά) 

 Τξόπνη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ 

 Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

 Γιώζζα θαη νκηιία 

 Λεηηνπξγία ηνπ Δγώ 

 Γεληθή εηθόλα ηνπ παηδηνύ 
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2.   Κλείδα  παπαηήπηζηρ για ενηοπιζμό αναπηςξιακών διαηαπασών 

Α.  Γεξιόηηηερ αδπήρ κινηηικόηηηαρ και πποζαναηολιζμόρ υρ ππορ ηο σώπο. 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Οη δεμηόηεηεο ηεο αδξήο θηλεηηθόηεηαο θαίλεηαη λα 

θαζπζηεξνύλ  ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ παηδηώλ ηεο 

ειηθίαο ηνπ; 

 

2 Ζ  αδξή θηλεηηθόηεηα ηνπ παηδηνύ είλαη γεληθά αδέμηα θαη 

αζπληόληζηε ; 

 

3 Πέθηεη εύθνια ;  

4 Σθνληάθηεη πάλσ ζη’ άιια παηδηά θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ;  

5 Εεηάεη ζπρλά ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο ρσξίο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα λα ηε ρξεηάδεηαη ; 

 

6 Αλεβνθαηεβαίλεη ζθάια κε ελαιιαγή πνδηώλ ;  

7 Γπζθνιεύεηαη λα θινηζήζεη ηε κπάια ;  

8 Σπκκεηέρεη ζε παηρλίδηα πνπ απαηηνύλ θίλεζε;  

9 
Μπνξεί λα ζθαξθαιώζεη ; 

 

10 
Μπνξεί λα ρνξνπεδήζεη ; 

 

11 
Μπνξεί λα θάλεη θνπηζό γηα ιίγν ; 

 

12 
Μπνξεί λα ηξέμεη νκαιά ; 

 

13 
Δίλαη ην παηδί ππνθηλεηηθό; 

 

14 
Απνθεύγεη λα θηλεζεί αθόκα θη όηαλ ρξεηάδεηαη ; 

 

15 
Παξνπζηάδεη αζηάζεηα ζην βάδηζκά ηνπ ; 

 

16 
Κνπξάδεηαη εύθνια ; 

 

17 
Σηξηθνγπξίδεη δηαξθώο ζηε ζέζε ηνπ όηαλ θάζεηαη ; 

 

18 Κηλείηαη ππεξβνιηθά κέζα ζηελ ηάμε ;  

19 Γπζθνιεύεηαη λα θάλεη κηθξά πεδεκαηάθηα κε ηα δύν πόδηα ;  

20 Οη  θηλήζεηο ηνπ παηδηνύ είλαη απόηνκεο, θνθηέο θαη  
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πεξηνξηζκέλεο; 

21 Τν παηδί έρεη ηελ ηάζε λα πεξηνξίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε κηα 

κηθξή πεξηνρή, ρσξίο ιόγν; 

 

22 Τν παηδί έρεη ηελ ηάζε λα παξαβαίλεη ηα πξνθαζνξηζκέλα ή ηα 

θπζηθά όξηα; 

 

23 Δίλαη ην παηδί ηθαλό λα εθηηκήζεη ηε ζρέζε αληηθεηκέλσλ 

κεηαμύ ηνπο ή σο πξνο ηνλ εαπηό ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρώξν; 

 

24 Δίλαη ην παηδί ππεξβνιηθά πξνζερηηθό θαη δεηιό από θπζηθή 

άπνςε; 

 

25 Δίλαη  απξόζερην σο πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπ;  

26 Έρεη άγλνηα ησλ θπζηθώλ θηλδύλσλ;  

27 Τν  επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ παηδηνύ είλαη ζηαζεξά πνιύ πςειό ή 

πνιύ ρακειό; 

 

28 Τν  επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ παηδηνύ είλαη ζηαζεξά πνιύ πςειό ή 

πνιύ ρακειό; 

 

29 Υπάξρεη αθξαία ελαιιαγή ζην επίπεδν ελέξγεηαο ηνπ παηδηνύ;  

30 Τν παηδί πεξπαηά θπθιηθά, ή θηλείηαη κέζα ζην δσκάηην κε ηνλ 

ίδην ηξόπν επαλεηιεκκέλα, π.ρ. από ηνπο θύβνπο ζην θαβαιέην, 

ζην ηξαπέδη. 

 

31 Τν παηδί θηλεί ηα ρέξηα ηνπ, πάλσ – θάησ όηαλ πεξπαηά, ελώ δελ 

ππάξρεη πξνθαλήο ιόγνο (π.ρ. όηη θάλεη ην αεξνπιάλν ή 

παξηζηάλεη ην πνπιί). 

 

32 Τν παηδί κπνξεί λα αζρνιείηαη κε κηα ζεηξά ζσκαηηθώλ 

θηλήζεσλ ρσξίο πξνθαλέο λόεκα; 

 

 

Β.  ςνηονιζμόρ λεπηήρ κινηηικόηηηαρ 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Ζ  ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα εθηειέζεη δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύλ 

ζπληνληζκό ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο θαίλεηαη λα θαζπζηεξεί 

ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ; 

 



 5 

2 Τνπ πέθηνπλ ζπρλά αληηθείκελα από ηα ρέξηα ;  

3 Γπζθνιεύεηαη λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα;  

4 Αληηκεησπίδεη ην παηδί δπζθνιίεο ζην λα ζεθώζεη θαη λα 

θξαηήζεη αληηθείκελα κε ηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε; 

 

5 Δίλαη αλίθαλν λα ηζνξξνπήζεη δύν θύβνπο ηνλ έλα πάλσ ζηνλ 

άιιν; 

 

6 Αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζην λα ηνπνζεηεί έλα θνκκάηη ζ’ έλα 

παδι θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ; 

 

7 Γπζθνιεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ςαιίδη ;  

8 Εσγξαθίδεη ρσξίο πξνζπκία ;  

9 Γπζθνιεύεηαη λα ππνδερηεί κπάια ;  

10 Αληηκεησπίδεη δπζθνιία  λα πεηάμεη ηε κπάια πξνο ηα πάλσ ;  

11 
Μπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ ; 

 

12 
Μπνξεί λα πιάζεη πιαζηειίλε κε ηα ρέξηα ; 

 

13 
Γπζθνιεύεηαη ζε παηρλίδηα πνπ απαηηνύλ ιεπηό ρεηξηζκό ; (π.ρ. 

ράληξεο , πθαληηθή θ.η.ι.) 

 

14 
Δίλαη απξόζπκν λα δνθηκάζεη θαηλνύξγηα πξάγκαηα ; (πιηθά ή 

δξαζηεξηόηεηεο). 

 

15 
Μπνξεί λα ηαηξηάμεη δύν  όκνηα ζρήκαηα ; 

 

16 
Μπνξεί λα ηαηξηάμεη δύν  όκνηα ρξώκαηα ; 

 

 

Γ.  σέζειρ με ηοςρ ανθπώποςρ 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Αληηκεησπίδεη ην παηδί δπζθνιίεο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

ελειίθνπο;  

 

2 Αληηκεησπίδεη ην παηδί δπζθνιίεο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια 

παηδηά; 

 

3 Φαίλεηαη λα αηζζάλεηαη άβνια κε ηνπο αλζξώπνπο;  
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4 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα παίδεη κόλν ηνπ; (ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ηνπ;). 

 

5 Φαίλεηαη απνηξαβεγκέλν από ηελ ππόινηπε νκάδα;   

6 Κνηηάδεη ην παηδί ηνπο άιινπο ζηα κάηηα;  

7 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα κε ζπκκεηέρεη ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο; 

 

8 Τν  παηδί κηιά ζπάληα ζηα άιια παηδηά;  

9 Όηαλ ην παηδί ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα 

έρεη ηελ ηάζε λα είλαη ληξνπαιό; 

 

10 Δίλαη ην παηδί ππεξβνιηθά πξνζθνιιεκέλν ζ’ έλα άηνκν, ελώ 

θαίλεηαη λα ηξνκάδεη από ηα άιια άηνκα; 

 

11 Αληηζηέθεηαη ην παηδί ππεξβνιηθά ζηηο νδεγίεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο δαζθάιαο; 

 

12 Πξνζθνιιάηαη ην παηδί ζηνπο ελειίθνπο, ηνπο αγγίδεη ζπρλά;  

13 Δίλαη ην παηδί εμαξηεκέλν θαη απαηηεί ηε βνήζεηα ή ηελ έγθξηζε 

ησλ ελειίθσλ θ.η.ι.; 

 

14 Δίλαη ην παηδί ππεξβνιηθά αληεθδηθεηηθό - απαζέο;  

15 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα εγθαηαιείπεη πιηθά θ.η.ι. γηα ράξε 

άιισλ παηδηώλ, ρσξίο δηακαξηπξία, δίλεη ηε ζεηξά ηνπ εύθνια; 

 

16 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα εγθαηαιείπεη γξήγνξα αλ δελ πάξεη 

ακέζσο απάληεζε από ηνπο άιινπο; 

 

17 Δίλαη αλππάθνπν πξνο ηε δαζθάια;  

18 Καπγαδίδεη ζπρλά;  

19 Δίλαη ην παηδί επηζεηηθό ρσξίο λα ην πξνθαιεί θαλέλαο;  

20 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα εθδειώλεη ηελ επηζεηηθόηεηά ηνπ θαη 

ζηελ πξάμε; 

 

21 Δθθξάδεη ην παηδί ηελ επηζεηηθόηεηά ηνπ πξνθνξηθά; μεθσλίδεη, 

βξίδεη ή βιαζηεκά ; 
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Γ. Σπόποι Έκθπαζηρ ςναιζθημάηυν 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα ειέγρεη ην ζπκό ηνπ ;   

2 Απνηπγράλεη ζην λα εθθξάζεη ην ζπκό ηνπ, είηε ζσκαηηθά είηε 

πξνθνξηθά, αθόκα θη όηαλ ην εξέζηζκα ζα πξνθαινύζε ζπλήζσο 

ζπκό; 

 

3 Δίλαη ην παηδί ππεξβνιηθά θνβηζκέλν;  

4 Έρεη ην παηδί έκκνλεο θνβίεο (π.ρ. θόβνπο ησλ ζθύισλ  ή ησλ 

μέλσλ); 

 

5 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα είλαη παζεηηθό, δεηιό ή αλήζπρν;  

6 Κιαίεη πνιύ;  

7 Κιαίεη εύθνια θαη κε ην παξακηθξό;  

8 Δθθξάδεη ην παηδί ηνπο θόβνπο ηνπ ζπρλά ζην δξακαηηθό 

παηρλίδη; 

 

9 Έρεη ην παηδί ζπρλέο ή θαη αθξαίεο αιιαγέο δηάζεζεο;  

10 Έρεη ην παηδί μαθληθά θαη, πξνθαλώο, απξόθιεηα μεζπάζκαηα 

θιάκαηνο, ζπκνύ ή γέιηνπ, πνπ είλαη αλίθαλν λα ειέγμεη; 

 

11 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα μεθσλίδεη ζπρλά;  

12 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα αληηδξά αθαηάιιεια ζε θαηαζηάζεηο 

ή εξεζίζκαηα; 

 

13 Έρεη ην παηδί ζπρλέο εθξήμεηο ζπκνύ;  

14 Δθθξάδεη ην παηδί πξνζκνλή θαηαζηξνθώλ;  

15 
Δκθαλίδεηαη αβέβαην γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ; 

 

16 
Δκθαλίδεηαη ππεξβνιηθά ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηηο 

ηθαλόηεηέο ηνπ ; 

 

17 
Γπζαλαζρεηεί ηελ ώξα ηεο πξνζέιεπζεο;  

 

18 
Δγθαηαιείπεη γξήγνξα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ όηαλ δελ ηα 

θαηαθέξλεη θαιά ζε κηα δξαζηεξηόηεηα;  
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19 
Απνθεύγεη λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ; 

 

 

 

Δ.  Γνυζηική Λειηοςπγία. 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Έρεη ην παηδί πνιύ κηθξό δηάζηεκα πξνζνρήο;   

2 Παξακέλεη ζε κηα δξαζηεξηόηεηα πνιύ ιηγόηεξν απ’ ό,ηη ηα 

πεξηζζόηεξα παηδηά ηεο νκάδαο; 

 

3 Δγθαηαιείπεη γξήγνξα κηα δξαζηεξηόηεηα ρσξίο λα ηελ έρεη 

νινθιεξώζεη; 

 

4 Πεξηζπάηαη πνιύ εύθνια ην παηδί από ήρνπο, δξαζηεξηόηεηεο 

άιισλ παηδηώλ θ.ι.π.;  

 

5 Δίλαη αλίθαλν λα δεη νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο;  

6 Δίλαη αλίθαλν λα ηαηξηάμεη ρξώκαηα, ζρήκαηα;  

7 Γπζθνιεύεηαη λα θάλεη ηαμηλνκήζεηο ή νκαδνπνηήζεηο 

αληηθεηκέλσλ; 

 

8 Δίλαη αλίθαλν λ’ αθνινπζήζεη έλα αληηθείκελν, π.ρ. κηα κπάια ή 

έλα άηνκν, κε ηα κάηηα ηνπ; 

 

9 Έρεη ην παηδί θησρέο αθνπζηηθέο δεμηόηεηεο αθόκα θη όηαλ ε 

αθνή ηνπ είλαη θπζηνινγηθή;  

 

10 Γπζθνιεύεηαη ην παηδί λα θαηαιάβεη από πνύ έξρεηαη έλαο ήρνο;  

11 Δίλαη αλίθαλν λα ζπκεζεί πξνθνξηθέο νδεγίεο ή ηζηνξίεο πνπ 

ιέεη ε δαζθάια (όηαλ δελ ππάξρνπλ εηθόλεο πνπ βνεζνύλ ζηελ 

απνκλεκόλεπζε ηεο ηζηνξίαο) ; 

 

12 Γπζθνιεύεηαη ην παηδί λα μερσξίζεη ηνλ έλα ήρν από ηνλ άιιν , 

π.ρ ην ‘’κπ’’ από ην ‘’ρ’’ ή ην ‘’ι’’ από ην ‘’ξ’’; 

 

13 Έρεη ην παηδί ιίγα ελδηαθέξνληα; (Ωο απνηέιεζκα, αληί λα 

αζρνιείηαη κε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα όπσο ηα άιια παηδηά, 

κπνξεί λα βπδαίλεη ην δάρηπιό ηνπ, λα απλαλίδεηαη, λα 

ιηθλίδεηαη θ.η.ι.). 
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14 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα κελ αληηιακβάλεηαη  όζα ζπκβαίλνπλ 

γύξσ ηνπ; 

 

15 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε  λα αδηαθνξεί  γηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ 

ηνπ; 

 

16 Έρεη ηελ ηάζε λα ζπγρέεη ην ‘’εζύ’’ κε ην ‘’εγώ’’ ; ην ‘’απηόο’’ 

ή ην ‘’απηή’’ κε ην ‘’εγώ’’; 

 

17 Μπεξδεύεηαη ην παηδί από ηηο αιιαγέο (επίπισλ , ζρνιηθήο 

ξνπηίλαο θ.η.ι.) ; 

 

18 Δίλαη ην παηδί αλίθαλν λα κάζεη, όπσο ηα άιια παηδηά ηεο 

ειηθίαο ηνπ, βιέπνληαο θαη αθνύγνληαο; 

 

19 Σε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο , έρεη ην παηδί ιηγόηεξεο 

γεληθέο γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν θαη ηνλ εαπηό ηνπ; 

 

20 Έρεη ην παηδί θησρή κλήκε;  

21 Γείρλεη ην παηδί έιιεηςε ινγηθήο ηθαλόηεηαο;  

22 Έρεη ηελ ηάζε λα ιέεη αζπλαξηεζίεο;  

 

  

Σ.  Γλώζζα και Ομιλία 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Μηιά ζπάληα ην παηδί;   

2 Τν παηδί επηθνηλσλεί κε ιεθηηθά πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη ιεθηηθά;  

3 Δίλαη ην παηδί ερνιαιηθό; Δπαλαιακβάλεη ό,ηη ηνπ ιέλε αληί λα 

απαληά θαηάιιεια; 

 

4 Σπγρέεη ην παηδί ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο  π.ρ. ιέεη 

ηξαπέδη όηαλ ελλνεί θαξέθια; 

 

5 Έρεη δπζθνιία ζην λ’ αθνινπζήζεη απιέο νδεγίεο;   

6 Δίλαη αλίθαλν λα θαηαιάβεη απηό πνπ ηνπ ιέλε, αθόκα θη όηαλ 

δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα κε ηελ αθνή ηνπ; 

 

7 Καηαιαβαίλεη ην παηδί ην λόεκα ησλ επηξξεκάησλ όπσο : 

‘’κέζα’’ ή ‘’έμσ’’ , ‘’επάλσ’’ , ή  ‘’θάησ’’, ‘’κπξνζηά’’ ή 
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‘’πίζσ’’; 

8 Έρεη ην παηδί θησρή εθθξαζηηθή γιώζζα;  

9 Φξεζηκνπνηεί ην παηδί θπξηνιεθηηθέο πεξηγξαθέο αληί ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ γεληθώλ όξσλ; 

 

10 Έρεη ην παηδί δπζθνιία ζηε κάζεζε ηεο ζσζηήο γξακκαηηθήο 

θαη ζύληαμεο κηαο πξόηαζεο; (Αλάινγα κε ηελ ειηθία) 

 

11 Δίλαη ην παηδί αλίθαλν λα ζπκεζεί ιέμεηο πνπ μέξεη θαη ηηο 

αληηθαζηζηά κε νλνκαηνπνηεηηθνύο ήρνπο π.ρ. ‘’κπε – κπε , γηα 

ην πξόβαην (όπσο θάλεη πνιύ κηθξόηεξν παηδί); 

 

 

Ε.  Λειηοςπγία ηος Δγώ 

Α/Α ΔΡΩΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ 

1 Έρεη ην παηδί απηνεθηίκεζε;    

2 Τν παηδί έρεη ηελ ηάζε λα ππνηηκά ηνλ εαπηό ηνπ;  

3 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεην ζηελ 

θξηηηθή, λα θνβάηαη ηελ απνδνθηκαζία; 

 

4 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα απηνηηκσξείηαη;  

5 Γηζηάδεη ην παηδί λα δνθηκάζεη θαηλνύξγηα πιηθά ή 

δξαζηεξηόηεηεο; 

 

6 Δίλαη ην παηδί ππεξβνιηθά παξνξκεηηθό;   

7 Τν παηδί έρεη ηελ ηάζε λα ελεξγεί ρσξίο λα ζθέθηεηαη ηα πηζαλά 

επαθόινπζα ηεο πξάμεο ηνπ ; 

 

8 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα ειέγρεη ππεξβνιηθά ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ; 

 

9 Γείρλεη ην παηδί έιιεηςε αλεθηηθόηεηαο ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ δπζθνξία; 

 

10 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα επηδηώθεη ηελ ηειεηόηεηα;  

11 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα 

δξαζηεξηόηεηα γηα αζπλήζηζηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα; 

 

12 Έρεη ην παηδί ηελ ηάζε λα κηιά ζηνλ εαπηό ηνπ δπλαηά ή  
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ρακειόθσλα; 

13 Έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί θαληαζηηθνύο ζπληξόθνπο ζην 

παηρλίδη ηνπ θαη λα ζπλνκηιεί καδί ηνπο; 

 

14 Έρεη ην παηδί δπζθνιία ζην δηαρσξηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ από 

ην θαληαζηηθό; 

 

 

 

Ππυηόκολλο καηαγπαθήρ ηηρ παπαηήπηζηρ  

 

Μαζεηήο …………………………………… Ζκεξ. Γελλ………………  

Δπίπεδν ή ηάμε…………………... 

Σρνιείν …………………  Πεξηνρή………………….. 

Γάζθαινο ……………………………… 

Γεληθή Δθηίκεζε  Γεδνκέλσλ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Τσξηλό Δπίπεδν  

Γεμηόηεηεο αδξήο θηλεηηθόηεηαο 

…………………………………………………………………………………………. 

Γεμηόηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο 

………………………………………………………………………………………… 

Σρέζεηο κε ηνπο αλζξώπνπο  

………………………………………………………………………………………… 

Τξόπνη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ 

………………………………………………………………………………………….. 

Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

………………………………………………………………………………………… 

Γιώζζα θαη νκηιία 

………………………………………………………………………………………… 

Λεηηνπξγία ηνπ Δγώ 

………………………………………………………………………………………… 
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Παξνρή Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο 

………………………………………………………………………................................. 

Άξρηζε …………………………………………….. Μέρξη 

…………………………………………. 

Έθηαζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεζηζκέλν πξόγξακκα 

……………………………………………………………………………………………. 

Δηήζηνη Σηόρνη Μαζεηή 

Ζκεξνκελία : 

Σηόρνο : 

Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο & παξαηεξήζεηο. 

Ζκεξνκελία : 

Σηόρνο : 

Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο & παξαηεξήζεηο. 

Ζκεξνκελία : 

Σηόρνο : 

Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο & παξαηεξήζεηο. 
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Παξαηήξεζε 

 

Παξαδείγκαηα  

 

1) Ο Γηώξγνο, έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρ. έηνπο, κπαίλεη θαζεκεξηλά 

ζηελ αίζνπζα ηνπ λεπηαγσγείνπ, ηελ ώξα ηεο πξνζέιεπζεο ζεξλόκελνο από 

ηε κεηέξα ηνπ, θξαηώληαο ζθηρηά ην ρέξη ηεο. Κιαίεη θαη θσλάδεη πσο ζέιεη 

θαη ηε κακά ηνπ κέζα ζην ζρνιείν (ππεξβνιηθή πξνζθόιιεζε ζηε κεηέξα). 

2) Ο Άγγεινο δελ κπνξεί λα θαζίζεη ζηε ζέζε ηνπ γηα αξθεηή ώξα θαη λα 

αζρνιεζεί κε ηελ εξγαζία ηνπ. Σηα δέθα ιεπηά πνπ ηνλ παξαηεξήζακε 

ζεθώζεθε 10 θνξέο από ηε ζέζε ηνπ γηα λα αλαδεηήζεη θάηη άιιν πέξαλ ησλ 

πιηθώλ κε ηα νπνία δνύιεπε (ππεξθηλεηηθόηεηα, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο). 

3) Ο Λεσλίδαο ζηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο ζθαξθάισζε πάλσ ζην πεξβάδη ηεο 

ζθάιαο ηνπ ζρνιείνπ έμσ από ηα θάγθεια θαη θξαηώληαο κε ην έλα κόλν ρέξη 

ηελ θνππαζηή πεξπαηνύζε πάλσ- θάησ (άγλνηα θηλδύλνπ). 

4) Ζ Μαίξε απνθεύγεη λα εθθξάδεηαη κε ιόγηα. Σηηο εξσηήζεηο ηεο δαζθάιαο 

απαληά γλέθνληαο κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ θαη όρη πξνο ηα πάλσ. Δθθξάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο κε έλα ρακόγειν θαη ηελ απνγνήηεπζή ηεο 

ζνπθξώλνληαο ηα ρείιε ηεο (απνθπγή ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο). 

 

Αζθήζεηο 

 

1) Πνηεο κεζόδνπο θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο γλσξίδεηε ; 

2) Πνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πξνηείλεηε γηα παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε ηελ 

ώξα ηεο πξνζέιεπζεο ; 

3) Πνηεο κνξθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνηείλεηε γηα παξαηήξεζε ηελ ώξα ηνπ 

δηαιείκκαηνο ; 

4) Πνηεο κνξθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξνηείλεηε γηα παξαηήξεζε ηελ ώξα ηνπ 

θαγεηνύ ; 
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Δξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ 

 

1) Έλα παηδί πνπ είλαη ππνθηλεηηθό : 

 α. Τξέρεη όιε ηελ ώξα πάλσ –θάησ ; 

 β. Έρεη θηλήζεηο αξγέο θαη λσζξέο ; 

 γ. Σηξηθνγπξίδεη ζηε ζέζε ηνπ αθόκα θαη όηαλ θάζεηαη ; 

 

2) Ζ Ναηάζζα ηξέρεη κε ην πνδήιαηό ηεο θαη πέθηεη θάησ, ρηππάεη θαη καηώλνπλ ηα 

ρείιε ηεο. Φσξίο λα πεη θνπβέληα θαη ρσξίο λα θιάςεη, ζεθώλεηαη μαλαλεβαίλεη ζην 

πνδήιαηό ηεο θαη ζπλερίδεη ηε βόιηα ηεο . Πηζηεύεηε  όηη : 

 α. Δθθξάδεη κε επθνιία ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ; 

 β.  Δίλαη αδηάθνξε ; 

 γ. Γπζθνιεύεηαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ; 

 

3) Έλα παηδί ήζπρν γεληθά κε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε δελ αθνινπζεί θαζεκεξηλέο 

απιέο εληνιέο ηεο δαζθάιαο αλ δελ θσλάμεη δπλαηά. Τη είλαη πην πηζαλό λα ηνπ 

ζπκβαίλεη ;     

 α. Αξλείηαη λα ππαθνύζεη ; 

 β. Γπζθνιεύεηαη ζηελ εθηέιεζε απιώλ εληνιώλ ; 

 γ. Έρεη πξόβιεκα ζηελ αθνή ηνπ ; 

 

4) Όηαλ ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ελόο παηδηνύ γηα λα 

ζρεκαηίζνπκε κηα πιήξε εηθόλα ηεο : 

 α. Παξαηεξνύκε ην παηδί πάληα ηελ ίδηα ώξα ; 

 β. Παξαηεξνύκε ην παηδί ηελ ώξα πνπ παίδεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ; 

 γ. Παξαηεξνύκε ην παηδί ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηαθνξεηηθέο 

ώξεο ηεο εκέξαο θάζε θνξά ; 
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Γισζζάξην 

1. Αδπή κινηηικόηηηα: Ζ θηλεηηθόηεηα πνπ αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ζώκαηνο θαη 

ππνζηεξίδεηαη από πνιύ επξεία δηάρπζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ 

2. Λεπηή κινηηικόηηηα: Ζ θηλεηηθόηεηα πνπ αθνξά έλα κέξνο ηνπ ζώκαηνο, θαηά θύξην 

ιόγν ην ρέξη από ηνλ θαξπό θαη θάησ θαη ε νπνία ππνζηεξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα 

εζηηαζκνύ ηνπ κπτθνύ ηόλνπ. 

3. Φοβία: Παζνινγηθόο θόβνο γηα έλα αληηθείκελν ή κηα θαηάζηαζε. Τν άηνκν αλ θαη 

αληηιακβάλεηαη όηη ν θόβνο ηνπ είλαη παξάινγνο, δελ κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη θαη 

απνθεύγεη ην αληηθείκελν ή ηελ θαηάζηαζε.  

4. Γνυζηικέρ λειηοςπγίερ: Οη λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληίιεςε, 

πξνζνρή, κάζεζε, ζθέςε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

Χπήζιμα site 

1.Διιεληθή επηζηεκνληθή εηαηξία εηδηθήο αγσγήο-πξνζέγγηζε, Greek Scientific of 

Special education-Proseggisi : www.proseggisi.gr/news.php 
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2. Γλσζηαθή  :http://ibrt.gr/kids.htm 

3. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Νεπηαγσγείσλ : http://1grpe-

vthess.sch.gr/PD200.html 

4. <Teach.gr> : The gate to knowledge . Παλειιήληνο επηζηεκνληθόο Σύιινγνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ζύιινγνο κεηεθπαηδεπνκέλσλ : 

www.teach.gr/show.ctm?page=hmerides/hm_09.htm 

 

http://www.ibrt.gr/kids.htm
http://1grpe-vthess.sch.gr/PD200.html
http://1grpe-vthess.sch.gr/PD200.html
http://www.teach.gr/show.ctm?page=hmerides/hm_09.htm

