Ερωτηματολόγιο παιδικής ηλικίας Συνδρόμου Asperger
Scott,F.J., Baron-Cohen,S., Bolton, P., Brayne, C.,
Μετάφραση και προσαρμογή στην Ελληνική Γλώσσα
Βογινδρούκας Ι., Γιαξόγλου Κ., Καλέ νζτη Ε., Μάντακα Ε., Ρούσσου Β.,
Σταθόπουλος Π.
Επιτροπή Ειδικού Ενδιαφέροντος (Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών) του
Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών
Όνομα παιδιού:

Ηλικία:

Σειρά Παιδιού στην Οικογένεια:

Φύλο: Α / Θ
Δίδυμο: Ν / Ο

Γονείς/Κηδεμόνες:
Επάγγελμα γονέων:
Ηλικία αποφοίτησης γονέων από σχολείο/πανεπιστήμιο:
Διεύθυνση:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Σχολείο:
Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες ερωτήσεις προσεκτικά και κυκλώστε τις
κατάλληλες απαντήσεις. Όλες ο ι απαντήσεις είναι απόρρητες .
1. Συμμετέχει εύκολα στα παι χνίδια με τα άλλα παιδιά;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2. Σας πλησιάζει αυθόρμητα για κουβέντα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3. Μιλούσε ως τα δύο του χρόνια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Του αρέσουν τα αθλήματα και τα κινητικά παιχνίδια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Συμμετέχει σε παρέες συνομηλίκων;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6. Παρατηρεί λεπτομέρειες πο υ οι άλλοι δεν βλέπουν;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

7. Κατανοεί κυριολεκτικά φράσεις και καταστάσεις;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

8. Στην ηλικία των 3 ετών περνούσε για αρκετό χρόνο με
παιχνίδια προσποίησης; (έπαιζε παίρνοντας ρόλους (π.χ.
σούπερμαν) ή αναπαριστώντας καθημερινές καταστάσεις (π.χ. ΝΑΙ
κουζινικά, σπιτάκι, κ.ά.)
9. Του αρέσει να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματ α συνεχώς και
με τον ίδιο τρόπο;
ΝΑΙ
10. Του είναι εύκολο να αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά ;
ΝΑΙ
11. Μπορεί να συζητήσει άνετα με τα άλλα παιδιά;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

1

12. Μπορεί να διαβάζει άνετα για την ηλικία του;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

13. Έχει τα ίδια ενδιαφέροντα με τους συνομηλίκους του;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

14. Έχει κάποιο ενδιαφέρον το οποίο του/της παίρνει τόσο πολύ
χρόνο που ασχολείται πολύ λίγο με κάτι άλλο;
ΝΑΙ
15. Έχει φίλους ή απλά γνωστούς;
ΝΑΙ
16. Σας φέρνει και σας δείχνει συχνά πράγματα που τον
ενδιαφέρουν;
ΝΑΙ
17. Του αρέσει να αστειεύεται;
ΝΑΙ
18. Του είναι δύσκολο να κατανοήσει κανόνες καλής
συμπεριφοράς;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

19. Θυμάται ασυνήθιστα πολλές λεπτομέρειες;
ΝΑΙ
20. Είναι η φωνή του ασυνήθιστη ( πολύ χαμηλή , δυνατή ή
μονότονη);
ΝΑΙ
21. Είναι σημαντικοί οι άλλοι για εκείνο ν/εκείνη;
ΝΑΙ
22. Μπορεί να ντυθεί μόνος του;
ΝΑΙ
23. Μπορεί να περιμένει τη σειρά του σε μία συζήτηση;
ΝΑΙ
24. Μπορεί να κάνει φανταστικό παιχνίδι με άλλα παιδιά και να
πάρει μέρος σε παιχνίδια ρόλων;
ΝΑΙ
25. Κάνει ή λέει πράγματα με αγενή ή μη κοινωνικά αποδεκτό
τρόπο;
ΝΑΙ
26. Μπορεί να μετρήσει ως το 50 χωρίς να ξεχάσει κανένα
νούμερο;
ΝΑΙ
27. Έχει καλή βλεμματική επαφή;
ΝΑΙ
28. Κάνει ασυνήθιστες επαναλαμβανόμενες κινήσεις;
ΝΑΙ
29. Έχει η κοινωνική του συμπεριφορά επίκεντρο τον εαυτό του
και προσπαθεί να βάζει τους δικούς του κανόνες ή όρους στις ΝΑΙ
κοινωνικές καταστάσεις;
30. Λέει κάποιες φορές «εσύ» ή «αυτός/αυτή» αντί για εγώ;
ΝΑΙ
31. Προτιμάει δημιουργικές ή φανταστικές δραστηριότητες όπως
δραματοποίηση ή αφήγηση παραμυθιών αντί για ενασχόληση ΝΑΙ
με αριθμούς ή πολύ συγκεκριμένα πράγματα;
32. Είναι δύσκολο μερικές φορές να καταλάβουμε το νόημα αυτών
που λέει;
ΝΑΙ
33. Μπορεί να κάνει ποδήλατο (ακόμα και με βοηθητικές ρόδες);
ΝΑΙ
34. Προσπαθεί να επιβάλλει ρουτίνες στον εαυτό του ή σε άλλους
σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί προβλήματα στους γύρω ΝΑΙ
του και στην καθημερινότητα;
35. Ενδιαφέρεται για το αν οι γύρω του τον καταλαβαίνουν;
ΝΑΙ
36. Οδηγεί την συζήτηση στο αγαπη μένο του θέμα αντί να
ακολουθεί αυτό για το οποίο θέλει να μιλήσει ο άλλος;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
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37. Χρησιμοποιεί παράξενες φράσεις;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τομέας Ειδικών Αναγκών
38. Οι δάσκαλοί του/της έχουν ποτέ εκφράσει ανησυχίες σχετικά
με την ανάπτυξή του;
Αν
ναι,
πείτε
συγκριμένα..........................................................................
........................................................................ .........................................
.................................................................................................................
39. Έχει διαγνωσθεί με κάποιο από τα ακόλουθα;
1. Καθυστέρηση Ομιλίας
2. Υπερκινητικότητα/Διάσπαση προσοχής
3. Βαρηκοΐα ή Δυσκολίες με την όραση
4. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, συμπεριλαμβανομένου
και Σύνδρομο Asperger
5. Κινητικές δυσκολίες
6. Άλλο ......................................................................................
Ευχαριστούμε την Κλειώ Αζαριάδη για την πολύτιμη βοήθειά της.
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