
Άδειες: 

Το ερωτηματολόγιο PARCA προσαρμόστηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα (Johnson et al., 
Dev Med Child Neurol 2004, 46;389-397) με άδεια από Saudino, Dale, Oliver, Petrill, Richardson, Rutter, Simonoff, 
Stevenson & Plomin (1998). Οι γλωσσικές ερωτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται 
έπειτα από την άδεια του MacArthur-Bates CDI Advisory Board, Chair: Larry Fenson (2016). 

Για περισσότερες πληροφορίες: Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PARCA-R στο www.parca-r.info 

Parent Report of Children’s Abilities – Revised 

(To Ερωτηματολόγιο PARCA-R) 

Η υγεία και η ανάπτυξη του παιδιού σας στα 2 χρόνια 

 
Σε αυτή τη φόρμα σας ζητάμε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το παιδί σας. 

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς αναπτύσσεται το παιδί σας τώρα 
που είναι δύο ετών. 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερα. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ή έχετε απορίες σχετικά με τις 
ερωτήσεις, μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σχετικά με αυτές στο ραντεβού σας. 

Όνομα παιδιού: ………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία γέννησης του παιδιού: …………………………………………………………. 

Ημερομηνία συμπλήρωσης: ……………………………………………………………………… 

 

  



 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου PARCA-R, επικοινωνήστε στο email: 

parca-r@leicester.ac.uk 

Το παιχνίδι του παιδιού σας 

 

 

 

 

 

Ως γονέας, σίγουρα γνωρίζετε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το παιδί σας. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με 
διάφορες δραστηριότητες. Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε εάν το παδί σας μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει τη 
δραστηριότητα που περιγράφεται. Αναλυτικά, εάν έχετε δει το παιδί σας να κάνει τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα (ή κάτι αντίστοιχο) τότε επιλέξετε το πεδίο κάτω από την επιλογή «ΝΑΙ». Εάν γνωρίζετε ότι το 
παιδί σας δεν μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη δραστηρίοτητα τότε επιλέξετε το πεδίο κάτω από την επιλογή 
«ΟΧΙ». Εάν δεν είστε βέβαιος/η ότι το παιδί σας μπορεί να κάνει τη δραστηριότητα, τότε επιλέξετε το πεδίο «ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ». Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι ερωτήσεις απευθύνονται σε παιδιά 
ηλικίας 18 μηνών εώς 4 ετών. Κάποιες από τις δραστηριότητες ενδέχεται να είναι πιο εύκολες για το παιδί σας, 
κάποιες άλλες πιο δύσκολες. Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του παιδιού σας δεν μπορούν να κάνουν κάποιες 
από αυτές τις δραστηριότητες. 

 

        ΔΕΝ 
  

ΝΑΙ ΟΧΙ ΓΝΩΡΙΖΩ 

1 Το παιδί σας αντιγράφει πράγματα που κάνετε, όπως να αγκαλιάσετε ένα αρκουδάκι; 
(Εάν δεν είστε σίγουρος/η δοκιμάσετε να αγκαλιάσετε ένα αρκουδάκι, και στη συνέχεια 
να το δώσετε στο παιδί σας λέγοντας «Τώρα αγκάλιασε εσύ το αρκουδάκι») 

   

2 Όταν κρύβετε ένα παιχνίδι από τη θέα του παιδιού σας το αναζητάει και το βρίσκει; 
(Δοκιμάστε να καλύψετε ένα παιχνίδι με κάποιο ύφασμα ή φλυτζάνι και δείτε έαν το 
παιδί σας ξεσκεπάζει το παιχνίδι) 

   

3 Τοποθετεί το παιδί σας ένα απλό κομμάτι, όπως ένα τετράγωνο ή ζώο, στη σωστή κενή 
θέση ενός παζλ; 

   

4 Μερικά παιχνίδια έχουν τρύπες ή ανοίγματα σε διάφορα σχήματα, όπως κύκλος, 
τρίγωνο, αστέρι. Τοποθετεί το παιδί σας τα σωστά σχήματα στα κατάλληλα ανοίγματα; 

   

5 Τοποθετεί (στιβάζει) το παιδί σας από μόνο του δύο μικρούς κύβους ή παιχνίδα, το ένα 
στην κορυφή του άλλου; 

   

6 Συναρμολογεί το παιδί σας μόνο του ένα παζλ ή κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι που τα 
κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους; 

   

7 Εάν ναι, μπορεί να το κάνει για ένα παζλ με δέκα ή περισσότερα κομμάτια;    

8 Ζωγραφίζει (μουτζουρώνει) το παιδί σας ένα κομμάτι χαρτί χρησιμοποιώντας μολύβι, 
μαρκαδόρο, κηρομπογιά ή κιμωλία; 

   

9 Ζωγραφίζει το παιδί σας, λίγο-πολύ, μια ευθεία γραμμή σε ένα χαρτί;    

10 Γυρίζει, ή προσπαθεί να γυρίσει, το παιδί σας σελίδες σε ένα βιβλίο από μία κάθε φορά;    



 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου PARCA-R, επικοινωνήστε στο email: 

parca-r@leicester.ac.uk 

        ΔΕΝ 
  

ΝΑΙ ΟΧΙ ΓΝΩΡΙΖΩ 

11 Προσποιείται ποτέ το παιδί σας ότι ένα αντικειμένο, π.χ. ένας κύβος, είναι ένα άλλο 
αντικείμενο, π.χ. αυτοκίνητο ή τηλέφωνο; 

   

12 Τοποθετεί (στιβάζει) το παιδί σας από μόνο του τρεις μικρούς κύβους ή άλλα παιχνίδια 
το ένα πάνω στο άλλο;  

   

13 Προσποιείται ποτέ το παιδί σας ότι κάνει πράγματα; Για παράδειγμα, καβαλάει άλογο ή 
φτιάχνει τσάι/καφέ; 

   

14 Μπορεί το παιδί σας να σπρώξει ένα αυτοκινητάκι στο πάτωμα, με τις ρόδες στο 
πάτωμα; 

   

15 Κοιτάει το παιδί σας με ενδιαφέρον τις εικόνες σε ένα βιβλίο;    

16 Δείχνει το παιδί σας τις φωτογραφίες σε ένα βιβλίο;    

17 Προσπαθεί το παιδί σας να αντιγράψει πράγματα που κάνετε εσείς, όπως να 
ανακατεύετε το φλυτζάνι με ένα κουταλάκι; 

   

18 Τοποθετεί (στιβάζει) το παιδί σας από μόνο του επτά μικρούς κύβους ή άλλα παιχνίδια 
το ένα πάνω στο άλλο; 

   

19 Σας δείχνει το παιδί σας που βρίσκονται άνθρωποι ή αντικείμενα όταν το ρωτάτε: «Που 
είναι το φως;», «Που είναι ο μπαμπάς/ η μαμά;», «Που είναι το αρκουδάκι;»; 

   

20 Προσποιείται ποτέ το παιδί σας ότι δύο κούκλες/ παιχνίδια παίζουν μαζί, ή ότι μιλάει το 
ένα στο άλλο, ή ότι το ένα ταΐζει το άλλο; 

   

21 Προσποιείται το παιδί σας ότι είναι κάποιος άλλος, όπως η μαμά, ο μπαμπάς, (ο/η) 
αστυνόμος, νοσοκόμος/α, όταν παίζει με άλλο παιδί; 

   

22 Παίζει το παιδί σας με άλλο παιδί παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνουν την αλλαγή σειράς 
μεταξύ τους; 

   

23 Αντιγράφει το παιδί σας κάποια δραστηριότητα/ πράξη αμέσως (εντός λίγων λεπτών) 
μόλις τη δει; 

   

24 Μπορεί το παιδί σας να φέρει κάποιο αντικείμενο, όπως ένα παιχνίδι, από ένα άλλο 
δωμάτιο μόλις του το ζητήσετε; 

   

25 Γνωρίζει το παιδί σας το μέρος που ανήκουν κάποια αντικείμενα, όπως για παράδειγμα 
ότι τα παιχνίδια του μπαίνουν στο κουτί; 

   

26 Βάζει το παιδί σας στην άκρη ή φυλάει για αργότερα ένα σνακ/ μπισκότο, από μόνο του;    

27 Έχετε δει ποτέ το παιδί σας να συγκεντρώνει τρία ή περισσότερα παιχνίδια προτού 
αρχίσει να παίζει μαζί τους; 

   

28 Έχετε δει ποτέ το παιδί σας να ταξινομεί αντικείμενα (κύβους ή άλλα παιχνίδια) σε 
όμοιες ομάδες, από μόνο του; 

   

  



 
Για περαιτέρω πληροφορίες για την Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου PARCA-R, επικοινωνήστε στο email: 

parca-r@leicester.ac.uk 

        ΔΕΝ 
  

ΝΑΙ ΟΧΙ ΓΝΩΡΙΖΩ 

29 Εάν το παιδί σας θέλει κάτι το οποίο δεν μπορεί να φτάσει, πηγαίνει να βρει μια 
καρέκλα/ κουτί ώστε να ανεβεί πάνω του; 

   

30 Όταν το παιδί σας χρησιμοποιεί ή παίζει με το τηλέφωνο, μιλάει στο μικρόφωνο και όχι 
στο ακουστικό; 

   

31 Όταν το παιδί σας πίνει από ένα φλυτζάνι προσέχει όταν το τοποθετεί κάτω 
προσπαθώντας να μη το χύσει; 

   

32 Προσπαθεί το παιδί σας να γυρίσει τα πόμολα στις πόρτες ή να βιδώσει/ ξεβιδώσει τα 
καπάκια από τα βάζα; 

   

33 Αναγνωρίζει το παιδί σας τον εαυτό του όταν κοιτάει στον καθρέφτη;    

34 Χρησιμοποιεί το παιδί σας τον δείκτη του χεριού του για να δείξει ενδιαφέρον για κάτι;    

 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας 
 


