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Τα παιδιά και η ανάπτυξή 
τους 

Πληροφορίες σχετικά με την 
Εξέταση Μαθητών κατά την 
Εισαγωγή τους στο Δημοτικό

Πώς θα διαβιβαστεί το 
αποτέλεσμα της έρευνας;

Θα λάβετε από εμάς μία γραπτή διάγνωση, την 
οποία πρέπει να διαβιβάσετε στον/στην 
παιδίατρο.
Εφόσον συμφωνείτε, θα ενημερωθεί το ίδρυμα 
του παιδικού σταθμού για τα αποτελέσματα της 
εξέτασης ώστε να είναι σε θέση να 
προγραμματίσει τα παιδαγωγικά μέτρα 
υποστήριξης που τυχόν θα κριθούν απαραίτητα.

Επιπλέον θα λάβετε το συμβουλευτικό μας 
έντυπο για γονείς με συμβουλές για την 
περεταίρω στήριξη του παιδιού σας. 

Γιατί είναι απαραίτητη η 
συναίνεση των γονέων και 
κηδεμόνων;

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι 
ύψιστης σημασίας για την καλύτερη στήριξη του 
παιδιού σας.

Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με 
ειδικούς παιδαγωγούς, χρειαζόμαστε τη 
συγκατάθεσή σας. 
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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Ένας σημαντικός στόχος της εξέτασης μαθητών 
πριν την εισαγωγή στο δημοτικό είναι:

«Χρήση του χρόνου για βέλτιστη 
υποστήριξη»  

a)  Η εξέταση μαθητών κατά την εισαγωγή στο 
δημοτικό είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά 
και πραγματοποιείται σε δύο βήματα. 

●● Βήμα 1
τον προτελευταίο χρόνο στον παιδικό σταθμό 
πριν το δημοτικό ανάλογα με την προθεσμία 
που καθορίζεται, οι ιατρικοί βοηθοί εξετάζουν 
όλα τα παιδιά στην πόλη και στην επαρχία 
(βασική εξέταση).  

b)  Τα παιδιά, τα οποία χρήζουν ιατρικής εξέτασης 
ή διάγνωσης του γλωσσικού τους επιπέδου, 
προσκαλούνται σε μία συμπληρωματική 
εξέταση.

●●  Βήμα 2
 τον τελευταίο χρόνο στον παιδικό σταθμό 

ενδέχεται να ακολουθήσει μία περαιτέρω 
εξέταση, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

c) Ο γιατρός δεσμεύεται να τηρεί όλα τα 
αποτελέσματα της εξέτασης απόρρητα.  

Τι γίνεται όσον αφορά τη βασική 
εξέταση;

Στη βασική εξέταση πρέπει να εξακριβωθεί η 
κατάσταση της υγείας και ανάπτυξης του παιδιού. 
Σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζεται η σχολική 
ικανότητα του παιδιού.
Το χρονικό διάστημα που απομένει είναι αρκετό 
ώστε το παιδί να λάβει στήριξη, αν τελικά 
αποδειχτεί ότι είναι απαραίτητη.

Πώς πραγματοποιείται η 
εξέταση;

Η βασική εξέταση λαμβάνει χώρα κατά κανόνα 
στο ίδρυμα του παιδικού σταθμού και διαρκεί 
περίπου 45 λεπτά. Μπορείτε να συνοδεύσετε το 
παιδί σας στην εξέταση. Ακόμα και αν δεν είστε 
παρόν στην εξέταση, λαμβάνετε λεπτομερείς 
πληροφορίες.

Τι εξετάζεται;

Η ιατρική βοηθός ελέγχει τους εξής τομείς 
ανάπτυξης:
– Όραση και ακοή
– Γλώσσα 
– Παρατηρητικότητα
– Ικανότητα κίνησης
– Εξέλιξη στη ζωγραφική 
– Κατανόηση αριθμών και ποσοτήτων 
– Ύψος και βάρος

Ποια έγγραφα απαιτούνται; 

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε κατά 
την εξέταση είναι τα εξής:
– Τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 

δήλωση συναίνεσης 
– Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για 

τους κηδεμόνες 
– Το βιβλιάριο έγκαιρης διάγνωσης για 

παιδιά και τη κάρτα συμμετοχής 
(υποχρεωτικό)

– Το βιβλιάριο 
εμβολίων καθώς 
και μία γραπτή 
δήλωση, ότι το 
παιδί σας δεν είναι 
εμβολιασμένο 
(υποχρεωτικό)

– Σημαντικές ιατρικές γνωματεύσεις για 
παθήσεις του παιδιού σας όσον αφορά την 
όρασή του, σε περίπτωση που υπάρχουν. 
Μην ξεχάσετε τα γυαλιά

Οι Ιατρικοί Βοηθοί θα καταγράψουν τις 
πληροφορίες και θα σας συμβουλέψουν σχετικά 
με τον εμβολιασμό.
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