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ΣτάδιαΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι περισσότεροι γονείς συνήθως ανησυχούν όταν το παιδί 
τους αργεί να μιλήσει ή να περπατήσει, όταν επιδεικνύει 
συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ηλικία του, όταν χάσει 
ικανότητες που είχε ήδη αποκτήσει ή όταν αντιμετωπίζει αποτυχίες 
στο σχολείο. Η παιδίατρος–αναπτυξιολόγος Κωνσταντίνα Γκόλτσιου 

λύνει όλες μας τις απορίες σχετικά με τη σωστή ψυχοκινητική ανάπτυξη των 
παιδιών τονίζοντας ταυτόχρονα πως οι αναπτυξιακοί σταθμοί είναι κατά 
προσέγγιση και τα ηλικιακά όρια δεν ισχύουν απόλυτα για όλα τα παιδιά.

Αναπτύσσεται σωστά;
Η ανάπτυξη ενός παιδιού είναι μια 
δυναμική διαδικασία που εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες. Έχουν δι-
αμορφωθεί έτσι οι ηλικίες «κλειδιά» 
ή «σταθμοί» της ανάπτυξης, εκείνες 
δηλαδή κατά τις οποίες αναμένεται 
να κατακτήσει κάποιες κινητικές, 
γνωστικές ή κοινωνικές δεξιότητες 
ένα παιδί «μέσου όρου». Όλοι όμως 
γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί είναι μο-
ναδικό και διαγράφει τη δική του πο-
ρεία, με αποτέλεσμα συχνά οι ικανό-

τητες των παιδιών να μη συμβαδί-
ζουν με όσα αναφέρουν τα ιατρικά 
συγγράμματα. Έτσι, άλλα παιδιά κά-
νουν μικρά βηματάκια καθημερινά, 
άλλα αργούν αρκετά και είναι διστα-
κτικά, μόλις όμως νιώσουν σίγουρα 
κάνουν ένα μεγάλο άλμα και άλλα εί-
ναι πολύ ριψοκίνδυνα και παρορμη-
τικά και πολλές φορές τολμούν και 
πράγματα πιο πέρα από την ηλικία 
τους, αλλά αργούν να αποκτήσουν 
ωριμότητα και αυτοπεποίθηση στις 
νέες δεξιότητες. 

Παίζει ρόλο η σειρά γέννησης; 
Είναι όντως αλήθεια ότι σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού παί-
ζει και η σειρά γέννησης. Οι περισ-
σότεροι γονείς θα συμφωνήσουν ότι 
διαφορετικό ρυθμό έχει το πρωτότο-
κο από το δευτερότοκο παιδί, ενώ τα 
δίδυμα ακολουθούν πολλές φορές ένα 
δικό τους κώδικα εξέλιξης. Διαφορε-
τικά αναπτύσσονται τα αγόρια από 
τα κορίτσια, κάτι που δεν είναι μό-
νο θέμα χρωμοσωμάτων, αλλά και 
κοινωνικών στερεοτύπων.

«Αναπτυξιακές
ανησυχίες»
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Πότε θα πρέπει να επισκεφτώ 
τον αναπτυξιολόγο;
Εάν οι γονΕις πιστεύουν ότι το παι-
δί τους είναι «πίσω» ή βλέπουν ση-
μεία στην ανάπτυξή του που τους 
ανησυχούν.
Εάν ο πάιδιάτρος συμβουλεύσει 
τους γονείς να ζητήσουν ειδική 
βοήθεια.
Εάν υπάρχΕι κάποιο διαγνωσμένο 
πρόβλημα ή αναπηρία.
✰ Αν το παιδί ανήκει σε ομάδα «υψη-
λού κινδύνου» π.χ. έχει γεννηθεί 
πρόωρα, είχε χαμηλό βάρος γέννη-
σης ή υπάρχει κάποιος κληρονομι-
κός παράγοντας ή οικογενειακό ιστο-
ρικό, όπως π.χ. προηγούμενο παιδί 
με παρόμοιο πρόβλημα.

9-11 μηνών
δΕν πάιζΕι «κου-κου-τσα».
δΕν κοιτά τις εικόνες ενός βιβλίου.
δΕν πιάνΕι με αντίχειρα και λοιπά 
δάχτυλα. 
✰ Μπορείτε να φτιάξετε ασφαλείς 
«παιδότοπους» μέσα και έξω από το 
σπίτι, να παίξετε παιχνίδια αλληλε-
πίδρασης όπως «κου-κου-τσα» ή να 
γεμίσετε ένα καλάθι με αντικείμενα 
διαφορετικών υλικών για να το εξε-
ρευνήσει, πάντα με επίβλεψη.

Ενός έτους-15 μηνών
δΕν γυριζΕι να κοιτάξει όταν φωνά-
ζουν το όνομά του. 
δΕν πάιζΕι με τον εαυτό του στον 
καθρέφτη.
δΕν άνάγνωριζΕι αντικείμενα όταν 
τα ονομάσουμε.
δΕν δΕιχνΕι με τον δείκτη.
δΕν χρηςιμοποιΕι απλά νεύματα, για 
παράδειγμα δεν σας μιμείται όταν το 
χαιρετάτε κουνώντας το χέρι σας.
✰ Τα παιδικά τραγούδια και βιβλία 
αλλά και μεγάλα συναρμολογούμενα 
κυβάκια ή ενσφηνώματα είναι αγαπη-
μένα παιχνίδια αυτής της ηλικίας.

17-19 μηνών
δΕν πΕρπάτά μόνο του.
δΕν κάτάλάβάινΕι απλές εντολές 
π.χ.«δώσε μου αυτό». 
δΕν φτιάχνΕι πυργο με 3-4 κύβους.
δΕν ΕχΕι λΕξιλογιο τουλάχιστον 10 
λέξεων.
✰ Εξοπλίστε το δωμάτιο του με παι-
χνίδια που σπρώχνει, τραβά, τσουλά, 
πηδά από πάνω τους ή τα καβαλι-
κεύει. Η παιδική χαρά γίνεται πλέ-
ον συχνός τόπος επίσκεψης. 

Διαφορετικά αναπτύσσονται τα αγόρια από τα κορίτσια όχι μόνο 
λόγω χρωμοσωμάτων αλλά και κοινωνικών στερεοτύπων.

6-8 μηνών
Δεν γυρίζεί προς καμία κατεύθυνση το σώμα του 
είτε είναι ξαπλωμένο μπρούμυτα είτε ανάσκελα. 
Δεν μπορεί να καθίσει. 
Δεν κραταεί κουτάλι.
Δεν «μπαμπαλίζεί».
καταλληλα είναι παιχνίδια με διαφορετική 
σύνθεση και υφή (πάντα με προσοχή στην 
ασφάλειά του) και μουσικά παιχνίδια.

άν οι νηπιάγωγοι/δάςκάλοι του παι-
διού εκφράζουν ανησυχίες.

Πιο αναλυτικά αν
3-5 μηνών 
δΕν ςτηριζΕι το κεφαλάκι του.
δΕν χάμογΕλά όταν του χαμογε-
λάμε. 
δΕν βγάζΕι φωνουλΕς διαφορετικών 
συχνοτήτων. 
δΕν κοιτάζΕι προς τον ήχο. 
δΕν μΕτάφΕρΕι τη ματιά του από το 
ένα αντικείμενο στο άλλο.
δΕν γράπωνΕι αντικείμενα.
✰ Κατάλληλες δραστηριότητες για 
αυτή την ηλικία είναι τα παιχνίδια 
με ζωντανά χρώματα και ήχους και 
πολλές βόλτες. 
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2 ετών
δΕν πηδά, δεν κλωτσάει μπάλα.  
δΕν άνάγνωριζΕι τα μέρη του σώ-
ματος.
δΕν βοηθά σε ντύσιμο ξεντύσιμο, 
δεν παρακολουθεί ιστορίες στα βι-
βλία.
δΕν φτιάχνΕι προτασούλες (συνδυ-
ασμούς δύο λέξεων).
δΕν μουτζουρωνΕι στο χαρτί.
✰ Παίξτε μαζί του παιχνίδια με 
αντίθετες έννοιες, τακτοποιήστε 
μαζί τα παιχνίδια ανά σχήμα ή ανά 
μέγεθος ή ανά χρώμα και ζωγραφί-
στε πολύ.

3 ετών 
δΕν άνΕβοκάτΕβάινΕι σκάλες.
δΕν πάιζΕι συμβολικό παιχνίδι. 

δΕν λΕΕι το όνομά του.
✰ Χρήσιμα είναι παιχνίδια με οδη-
γίες να κινηθεί μπρος-πίσω, δεξιά-
αριστερά, πάνω-κάτω, αργά ή γρή-
γορα (χωροχρονικές έννοιες) αλλά 
και τραγουδάκια ή στιχάκια.

4 ετών 
δΕν κάνΕι ποδήλατο με τρεις ρό-
δες.
δΕν τρΕχΕι και δεν κλωτσάει μπά-
λα.
δΕν οριζΕι τη χρήση απλών καθημε-
ρινών πραγμάτων.
δΕν γνωριζΕι χρώματα.
✰ Οι πλαστελίνες, τα δαχτυλοκου-
κλάκια και οι κατασκευές με χάντρες 
είναι αγαπημένα παιχνίδια σ’ αυτή 
την ηλικία.

5 ετών 
δΕν ντυνΕτάι μόνο του. 
δΕν κάνΕι συγκρίσεις μεγεθών. 
δΕν ξΕρΕι πόσο χρόνων είναι.
δΕν προςπάθΕι να κόψει με το ψα-
λίδι.
δΕν πλΕνΕι τα χέρια του και το πρό-
σωπό του με κάποια βοήθεια.
δΕν ΕπιλΕγΕι φίλους για να παίξει.

Ένα παιδί που δεν έχει ακόμα κατακτήσει τους 
«σταθμούς» που αντιστοιχούν στην ηλικία του δεν έχει 
απαραίτητα κάποιο αναπτυξιακό πρόβλημα, αλλά 
χρειάζεται αξιολόγηση η οποία μπορεί να γίνει μόνο 
από τον ειδικό παιδίατρο-αναπτυξιολόγο.  

7 ετών
δΕν ξΕρΕι πού μένει ή πότε έχει γε-
νέθλια.
δΕν ξΕχωριζΕι δεξί από αριστερό.
δΕν μπορΕι να αφηγηθεί μια ιστο-
ρία που διάβασε.

8 ετών
δΕν Εινάι άυτονομο σε καθαριότη-
τα και υγιεινή.
δΕν ξΕρΕι τι πρέπει να κάνει αν χα-
θεί.
πάρουςιάζΕι προβλήματα σε προφο-
ρικό και γραπτό λόγο. 
✰ Μπορεί πλέον να συμμετέχει σε 
αθλήματα που περιλαμβάνουν σω-
ματική επαφή π.χ. χάντμπολ, πο-
δόσφαιρο.

6 ετών 
Δεν εχεί «κολλητό φίλο». 
Δεν γραφεί το όνομά του.

Δεν μπορεί να κάνει διάλογο.
Δεν μπορεί να περιγράψει από ποιο 

υλικό είναι φτιαγμένα απλά καθημερινά 
πράγματα.

Δεν αντίγραφεί γράμματα, δεν επαναλαμ-
          βάνει αριθμούς ούτε μετρά μέχρι το 20.

✰ Μπορεί να ξεκινήσει 
               δραστηριότητες όπως κολύμβηση

          και ξένη γλώσσα, εφόσον 
      του αρέσει και υπάρχει ο  
          κατάλληλος δάσκαλος.


