
Αναπτυξιακά ορόσημα  

 

 

 

Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

. Γίνεται περισσότερο ανεξάρτητο από τους γονείς και την οικογένεια 

. Οι φιλίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Επιλέγει φίλους από το ίδιο φίλο και 

χαίρεται τη συντροφιά τους. Οι γνώμες των φίλων του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 

για το ίδιο 

. Αναγνωρίζει και ευαισθητοποιείται περισσότερο απέναντι στα συναισθήματα των 

άλλων (εν συναίσθηση) 

. Ξεπερνάει τους φίλους που είχε όταν ήταν μικρότερο, αλλά ακόμα μπορεί να το 

τρομάζει το άγνωστο 

. Συμμορφώνεται με τις οδηγίες και αναγνωρίζει απόλυτα τη διαφορά μεταξύ 

σωστού και λάθους 

. Αρχίζει να αισθάνεται ενοχή και ντροπή 

. Επιθυμεί να εκτελεί σωστά ότι του ανατίθεται και μπορεί να απογοητευθεί αν δεν 

τα καταφέρει, αν και μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα την ήττα 

 

Γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη 

. Βρίσκεται στο στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης και κατακτά τη λογική 

σκέψη. Λαμβάνει υπόψη τους άλλους – κατάργηση της εγωκεντρικής επικοινωνίας – 

ενώ εμφανίζει ακόμη ελλείμματα στην αφηρημένη σκέψη 

. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο μερικών χιλιάδων λέξεων, αφηγείται, διηγείται 

οργανώνοντας άρτια τον λόγο 

. Είναι ικανό να καταλάβει την αιτιολόγηση και να πάρει σωστές αποφάσεις 

. Γνωρίζει την ώρα, τις μέρες, τους μήνες και τις εποχές  

. Συγκεντρώνεται ικανοποιητικά στις σχολικές εργασίες 

. Αναγνωρίζει σταθερά το δεξί και το αριστερό 

. Μπορεί να διαβάζει, να γράφει και να επιλύσει πιο σύνθετα προβλήματα 

. Ο προσωπικός τρόπος μάθησης γίνεται εμφανής 

 

6- 7 ετών  



Κινητική ανάπτυξη 

Αδρή κινητικότητα 

. Κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες 

. Αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες, όπως να κάνει σχοινάκι, να τρέχει γρήγορα, να 

πιάνει την μπάλα, να κάνει τούμπες 

. Κολυμπάει 

. Σκαρφαλώνει 

 

Λεπτή κινητικότητα 

. Γράφει καλά και με μεγαλύτερη ταχύτητα 

. Αντιγράφει ρόμβο κάθετα και οριζόντια 

. Δένει τα κορδόνια του 

 

Καθώς το παιδί προχωρά στη Β’ δημοτικού, θέματα προσοχής, παρορμητικότητας και 

υπερκινητικότητας μπορεί να παρεμβαίνουν στη μάθηση σύνθετων εννοιών, αλλά 

και στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. 

Η μέση παιδική ηλικία είναι συχνά η περίοδος που εμφανίζονται για πρώτη φορά 

προβλήματα ψυχικής υγείας(κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, διαταραχή διάθεσης, 

διαταραχή διαγωγής κα). Επιθετικές εναντιωματικές συμπεριφορές μπορεί να 

δυσκολέψουν την προσαρμογή ως προς τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του 

σχολείου, ενώ μια αγχώδη διαταραχή ή μια ήπια κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθούν 

με σχολική άρνηση. Καθώς οι απαιτήσεις στο σχολείο αυξάνουν γίνονται εμφανείς 

και οι μαθησιακές δυσκολίες. 

Ανησυχητικά Σημάδια  

Ειδοποιήστε το γιατρό του παιδιού σας , εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο 

από τα παρακάτω σημάδια κατ΄ εξακολούθηση για αυτήν την ηλικιακή περίοδο 

 

 

 

 

 

 

 

. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή απότομη πτώση στη σχολική επίδοση 

. Παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης με ή χωρίς υπερκινητικότητα, εφόσον 

επηρεάζεται η μαθησιακή ικανότητα και η κοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού 

. Παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει σχέσεις με συνομήλικους ή είναι κοινωνικά 

απομονωμένα 

. Παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας 

 


