ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα
το παιδί σας ώστε να έχει καλύτερη προσαρμογή. Δεν είναι ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφορά και των χαρακτηριστικών του παιδιού σας.
Οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από παιδαγωγούς και
ειδικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με το παιδί.
Βάλτε ένα «τικ» τις καταλληλότερες για σας απαντήσεις 一√
1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από :
□ Μητέρα

□ Πατέρα

2. Με ποιο τρόπο εσείς ή οι άλλοι συγγενείς επικοινωνείτε με το παιδί σας;
□ Μόνο με ήχους
□ Με συλλαβές
□ Με μεμονωμένες λέξεις
□ Με προτάσεις
□ Με χειρονομίες
□ Με εικόνες
3. Κατά τη γνώμη σας, ο καλύτερος τρόπος κατανόησης του παιδιού σας είναι :
□ Να μιλάτε με λέξεις □ Να δείχνετε με κίνηση □ Από τις εκφράσεις του προσώπου □ Από τη
συμπεριφορά, συγκεκριμένες αντιδράσεις
4. Επιλέξτε απαντήσεις στους ισχυρισμούς.
Μπορεί το παιδί σας να κάνει Ναι
μόνο του τα παρακάτω
Να ντυθεί
Να βάλει τις μπότες του
Να πλυθεί
Να βουρτσίσει τα δόντια του
Να φάει

Εν μέρει
(παρακαλώ διευκρινίστε)

Όχι

5. Δώστε απάντηση.
Οι ιδιαιτερότητες του παιδιού σας κατά την Συγκεκριμένος
διάρκεια του ύπνου

Όχι αδιάφορος

Κανονικός ρυθμός ύπνου (χωρίς δυσκολίες)
Άστατος ύπνος τη νύχτα (ξυπνάει συχνά, δεν
κοιμάται, κοιμάται ελαφριά, όχι για πολλή ώρα)
Άστατος ύπνος κατά τη διάρκειας της μέρας
(κοιμάται βαριά, κοιμάται ελαφριά, ξυπνάει
εύκολα)
Ασυνήθιστος κύκλος ύπνου

6. Πως εκφράζει συνήθως το παιδί σας τις επιθυμίες του;
□ Δείχνει αυτό που θέλει □ Λέει αυτό που θέλει □ Κάνει αμέσως αυτό που θέλει □ Δεν εκφράζει τις
επιθυμίες του
7. Τρόποι ελέγχου της κακής συμπεριφοράς στην οικογένεια :
Τρόπος
Αγνόηση

Συχνά

Μερικές

Ποτέ

Θυμός
Κραυγή
Απειλή
Απαγόρευση ασχολίας με μια
αγαπημένη δραστηριότητα
Χρήση διαλλειμάτων χαλάρωσης
Χρήση εικόνων για διαμόρφωση της
συμπεριφοράς
άλλο (παρακαλώ, διευκρινίστε)...........................................................................................................
8. Διαμόρφωση καλής συμπεριφοράς με επαίνους και ενθάρρυνση. Όταν το παιδί
συμπεριφέρεται σωστά, το ενθαρρύνεται να :
Τρόπος
Ήρεμα,
εκφράζετε
ικανοποίηση και ζεστασιά
Με έπαινο
Με χάδι
Με φιλί

Συχνά

Μερικές Φορές

Ποτέ

Στο
παιδί
αρέσει (+)
Δεν αρέσει (-)

Με αγκαλιά
Δείχνετε ενδιαφέρον
Του δίνετε άδεια να
ασχοληθεί
με
την
αγαπημένη
του
δραστηριότητα
Με το αγαπημένο
φαγητό (λιχουδιές)

του

άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)............................................................................................................
9. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη συμπεριφορά του παιδιού σας και απρόβλεπτες
αντιδράσεις όταν έρχονται επισκέπτες στο σπίτι σας;
□ Ναι

□ Όχι

Εάν αντιμετωπίζετε – παρακαλώ διευκρινίστε τι είδους,.....................................................................
10. Πηγαίνετε μαζί με το παιδί σας :
Επισκέψεις

□ Ναι

□ Όχι

Στο θέατρο

□ Ναι

□ Όχι

Σε καφετέριες

□ Ναι

□ Όχι

Μια βόλτα στη φύση

□ Ναι

□ Όχι

Μια βόλτα στη πόλη

□ Ναι

□ Όχι

Ποια είναι η συμπεριφορά του παιδιού σας σε αυτές τις περιπτώσεις (παρακαλώ διευκρινίστε);
...................................................................................................................................................
11. Ποιο είδος δραστηριοτήτων αρέσει στο παιδί σας; (παρακαλώ διευκρινίστε) ......................
………………………………………………………………………………………………………..
12. Το παιδί σας αυτοτραυματίζεται;
□ Ναι

□ Όχι

Εάν ναι, με ποιο τρόπο (παρακαλώ διευκρινίστε)..............................................................................
Τι θα ήταν αποτελεσματικό στο να προφυλάξει τον εαυτό του από τραυματισμό (παρακαλώ
διευρινίστε)
1).............................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................
13. Το παιδί σας τραυματίζει άλλους;
□ Ναι

□ Όχι

Εάν ναι, με ποιο τρόπο(παρακαλώ διευκρινίστε)................................................................................
Πως το αντιμετωπίζετε αυτό (παρακαλώ διευκρινίστε)

1).............................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................

14. Το παιδί σας έχει κρίσεις θυμού;
□ Ναι

□ Όχι

Εάν ναι, ποιος είναι συνήθως ο λόγος; ..............................................................................
Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; ..............................................................................................................
Ποια μέτρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά και σας βοηθούν να καλμάρετε το θυμό του παιδιού
σας (παρακαλώ διευκρινίστε)
1)...........................................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................................

15. Έχει το παιδί σας υπερευαισθησία;
Σε συγκεκριμένους ήχους

□ Ναι (Ποιούς;)

Στο φως

□ Ναι (Ποιό;)

Στο άγγιγμα

□ Ναι (Ποιό;)

Σε μερικά ρούχα

□ Ναι (Ποια;)

Σε άλλα ερεθίσματα

□ Ναι (Ποια;)

16. Είναι το παιδί σας επιλεκτικό στο φαγητό;:
□ Ναι

□ Εν μέρει

□ Όχι

Παρακαλώ, επισημάνετε τις πιο συνηθισμένες ιδιαιτερότητες της διατροφής
................................................................................
17. Το παιδί σας νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο;
□ Ναι

□ Όχι

Εάν
ναι,
πως
φαίνεται
αυτό;
(παρακαλώ
διευκρινίστε)……………………………..............................................................................................
.........................................................................................................................................................
18. Το παιδί σας νιώθει την επιθυμία να έχει μια σταθερότητα, την ανάγκη να τηρεί μια
συνηθισμένη ρουτίνα;
□ Ναι

□ Όχι

Εαν ναι, τι είδους (παρακαλώ διευκρινίστε) ........................................................................................

................................................................................................................................................

19. Δημιουργεί πρόβλημα ο φόβος της αλλαγής :
□ Ναι

□ Όχι

Εάν ναι, τι είδους (παρακαλώ διευκρινίστε) ........................................................................................
............................................................................................................................................................

20. Τι θα μεταφέρετε στους ειδικούς ( στο σχολείο και αλλού) όταν θα επικοινωνήσετε μαζί
τους, όταν θα εκπαιδεύσετε παιδιά;
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

21. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τους εκπαιδευτές (εκπαιδευτές. Ειδικοί εκπαιδευτές,
λογοθεραπευτές, κλπ); (παρακαλώ διευκρινίστε)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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