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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «∆ιερεύνηση της ανάπτυξης  των 

σηµασιολογικών κατηγοριών σε ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 

3,6 ετών » πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών 

µε τίτλο «Ειδική Αγωγή» του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

 Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση 

της παρούσας έρευνας. Αναλυτικότερα, ευχαριστώ  όλους τους γονείς που συµπλήρωσαν 

τη λίστα  λέξεων, αλλά και τις νηπιαγωγούς που βοήθησαν στη διανοµή της στους 

γονείς. Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Ταµουρίδου Ελένη,  γραµµατέα της 

Ένωσης Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών Βορείου Ελλάδoς για τη βοήθεια που 

προσέφερε σε πρακτικό επίπεδο, µέσω της διασύνδεσής µου µε βρεφονηπιακούς 

σταθµούς, τόσο στο νοµό Θεσσαλονίκης, όσο και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στις κ. Οκαλίδου Αρετή και Πλατσίδου Μαρία, 

αναπληρώτριες καθηγήτριες του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για την προσωπική βοήθεια και το χρόνο που διέθεσαν για 

την παρούσα εργασία. Επιπροσθέτως, η συµµετοχή των εποπτών κ. Γουδήρα ∆ηµήτρη 

και κ. Αγαλιώτη Γιάννη ήταν πολύτιµη για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ακόµη, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω και τη συνερευνήτριά µου Παρίζη Σοφία για τη βοήθεια που µου 

προσέφερε σε όλα τα επίπεδα. 
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 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου και τους φίλους µου, για 

την πρακτική βοήθεια και συναισθηµατική στήριξη που µου προσέφεραν κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής του ερευνητικού, αλλά και του συγγραφικού µέρους της 

εργασίας.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη του λεξιλογίου ελληνόπουλων τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3,6 ετών. Ειδικότερα µελετάται η διαµόρφωση της 

κατανόησης και της έκφρασης 16 σηµασιολογικών κατηγοριών που συµπεριλαµβάνονται 

στο ερωτηµατολόγιο CYLEX σε σχέση µε την ηλικία και το  φύλο των παιδιών.  Το 

δείγµα της έρευνας αποτελείται από 186 νήπια, τα οποία προέρχονται από διάφορες 

περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είναι χωρισµένα σε 6 ηλικιακές οµάδες.  Απώτερος 

στόχος  είναι η  προσαρµογή του ερωτηµατολογίου CYLEX στον ελληνικό πληθυσµό, 

προκειµένου να επιτευχθεί η πρώιµη ανίχνευση προβληµάτων λόγου και οµιλίας και η 

αποκατάστασή τους πριν την έναρξη της σχολικής φοίτησης. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας καταδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στην ανάπτυξη των επιµέρους 

κατηγοριών ανάµεσα στα δύο φύλα, στις 14 από τις 16 κατηγορίες του 

ερωτηµατολογίου. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι σηµασιολογικές 

κατηγορίες αναπτύσσονται διαφορετικά στα δύο είδη λεξιλογίων (δεκτικό και 

εκφραστικό), καθώς επίσης και ότι συναντώνται  διαφοροποιήσεις µεταξύ των ηλικιακών 

οµάδων ακόµη και στο ίδιο είδος λεξιλογίου. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.1 Γλώσσα 
 

Η γλώσσα είναι µια από τις σηµαντικότερες  δεξιότητες που αναπτύσσει ο 

άνθρωπος και η κατάκτηση της από το µικρό παιδί γίνεται µε ταχύ ρυθµό και χωρίς 

ιδιαίτερη διδασκαλία. Πολλές είναι οι αλλαγές που γίνονται στη γλώσσα  για την 

επίτευξη των γλωσσικών αναπτυξιακών ορόσηµων. Αυτές οι αλλαγές λαµβάνουν χώρα  

στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού σε µια σειρά από τοµείς.  

Όπως αναφέρει η Κατή (2001) ο όρος γλωσσική «ανάπτυξη» χρησιµοποιείται 

είτε µε αυστηρά περιορισµένη έννοια, για να περιγράψει τη σταδιακή κατάκτηση του 

συστήµατος της γλώσσας από το παιδί, είτε µε την ευρύτερη έννοια της κατάκτησης  της 

γλωσσικής επικοινωνίας. 

Σύµφωνα µε τη γλωσσολογία γλώσσα είναι ένας κώδικας σηµείων, που 

αποτελείται από τρεις διαστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Η πρώτη 

διάσταση αφορά το περιεχόµενο, το οποίο αποτελείται από κατηγορίες θεµάτων που 

περιέχουν παρόµοια γλωσσικά µηνύµατα, τη σηµασιολογία. ∆εύτερη είναι η  µορφή, που 

περιλαµβάνει τη φωνολογία, τη µορφολογία και το συντακτικό και τρίτη είναι η χρήση, η 

οποία αναφέρεται στην πραγµατολογία (Bloom & Lahey, 1978). 

Με την εκφορά της πρώτης λέξης του παιδιού αρχίζει η γλωσσική του ανάπτυξη, 

ωστόσο το παιδί καταλαβαίνει αρκετές λέξεις πριν προφέρει την πρώτη δική του λέξη. 

Αν και ο ρυθµός ανάπτυξης της γλώσσας διαφέρει σε κάθε παιδί, η ανάπτυξη του 

λεξιλογίου συνήθως είναι αργή τους πρώτους µήνες. Έτσι, κατά µέσο όρο τα παιδιά 

κατακτούν µια µε δύο λέξεις το µήνα, ο ρυθµός όµως αρχίζει να επιταχύνεται τους 

επόµενους µήνες (Papaeliou & Rescorla, 2011). Το σύνολο των λέξεων που γίνονται 
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κατανοητές από ένα άτοµο, αποτελεί το δεκτικό ή παθητικό λεξιλόγιό του, ενώ το 

σύνολο των λέξεων που είναι σε θέση να παράγει αποτελεί το εκφραστικό ή ενεργητικό 

του λεξιλόγιο.  

 Υπάρχουν κάποια στάδια  γλωσσικής ανάπτυξης (∆ράκος, 1999), τα οποία έχουν 

διασταυρωθεί γλωσσικά και µέσα από αυτά ο γλωσσικός κώδικας µαθαίνεται πριν το 

τέλος της προσχολικής ηλικίας.  

Το παιδί από τη στιγµή που έρχεται στον κόσµο αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσει 

την ικανότητα οµιλίας. Μέχρι την ηλικία των τριών µηνών παράγονται οι πρώτοι ήχοι, οι 

άναρθρες κραυγές. Το παιδί επικοινωνεί µε το περιβάλλον του µέσω του κλάµατος. Σε 

αυτή την περίοδο το παιδί είναι σε θέση να αρθρώσει κάποια φωνήεντα, είναι η περίοδος 

που επαναλαµβάνει «αγκου». 

Κατά την περίοδο του 4ου - 6ου µήνα, όπου πραγµατοποιείται το φωνητικό 

παιχνίδι ή βάβισµα, το παιδί παράγει ήχους στη σειρά, επαναλαµβάνοντας συλλαβές 

χωρίς νόηµα. Στην περίοδο που βρίσκεται µεταξύ 6ου και 11ου µήνα, το παιδί µιµείται την 

οµιλία των ενηλίκων και παράγει ήχους που λειτουργούν σαν προσωπικό λεξιλόγιο, 

ηχολαλεί. Μέχρι την περίοδο των 12 µηνών αρχίζουν  να παράγονται οι πρώτες λέξεις σε 

µωρουδιακή γλώσσα καθώς και οι λέξεις «µαµά, µπαµπάς». Οι πρώτες λέξεις είναι 

κυρίως µονοσύλλαβες και κοινές για όλες τις γλώσσες.  

Η περίοδος των 12 µε 18 µηνών είναι εκείνη κατά την οποία το παιδί εκφέρει τις 

πρώτες του λέξεις. Σε αυτή την περίοδο τα µωρά παράγουν αλυσίδες ήχων µε διαφόρους 

συνδυασµούς συλλαβών, όπως «µπα- ντα- να», οι οποίες παράγονται µε το υπόδειγµα 

οµιλίας των ενηλίκων γύρω του.  
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Όταν το παιδί φτάσει στους 18 µήνες αναπτύσσεται ο τηλεγραφικός λόγος.  Σε 

αυτή την περίοδο απλές εντολές και ερωτήσεις γίνονται κατανοητές. Στα 2 χρόνια το 

λεξιλόγιο του παιδιού εµπλουτίζεται και µπορεί να κατανοεί µερικές εκατοντάδες λέξεις, 

να ακολουθεί σύνθετες οδηγίες και να συντάσσει σύνθετες προτάσεις. Το παιδί 

καταλαβαίνει τα περισσότερα απ’ όσα ακούει εφόσον λέγονται στο αντίστοιχο γλωσσικό 

επίπεδο.  

Στην ηλικία των 3 ετών το παιδί σχηµατίζει προτάσεις, χρησιµοποιεί αντωνυµίες 

και συχνά γίνεται σωστή χρήση των καταλήξεων των ρηµάτων και της θέση τους στην 

πρόταση. Το παιδί προφέρει µε µικρά λάθη δύσκολα συµπλέγµατα συµφώνων της 

µητρικής γλώσσας. Είναι η περίοδος ερωτήσεων όπως: γιατί, πότε, πως, που, ποιος.  

Αναλυτικότερα, παρατηρείται µια σταδιακά αυξανόµενη τάση ως προς την 

κατανόηση των λέξεων από τον 9ο 
ως το 18ο µήνα της ηλικίας, όπου γίνονται κατανοητές 

γύρω στις 50 λέξεις στους 8 µήνες, σκορ που αυξάνεται σταθερά και στους 17-18 µήνες 

το παιδί κατανοεί περισσότερες από 200 λέξεις (Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick, 

Bates, 2008). 

Περνώντας στην έκφραση, αυξανόµενη τάση σηµειώνεται από τον 8ο ως το 18ο 

µήνα. Μέχρι τους 14 µήνες η παραγωγή των λέξεων δεν ξεπερνάει τις 20 λέξεις, στους 

16 -18 µήνες το παιδί παράγει γύρω στις 60 λέξεις. Προχωρώντας στους 24 µήνες η 

παραγωγή φτάνει τις 300 λέξεις, ενώ στους 30 ξεπερνά τις 500 λέξεις. Όπως και µε τον 

αριθµό των λέξεων που κατανοούν υπάρχει σηµαντική αύξηση και στον αριθµό των 

λέξεων που παράγουν από τον 10ο – 18ο µήνα (Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick, 

Bates, 2008). 
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1.2 Το φαινόµενο της λεξιλογικής έκρηξης 

 

Σε πληθώρα ερευνών (Rescorla, 1989; Woodward, Markman, & Fitzsimmons, 

1994; Bornstein & Haynes, 2008; D’ Odorico, Carubbi, Salerni, Calvo,  2001) 

παρατηρείται µια ραγδαία αύξηση στο ρυθµό εκµάθησης των νέων λέξεων γύρω στην 

ηλικία των δύο, συνήθως µεταξύ 17ου - 22ου µήνα. Αυτή η λεξιλογική έκρηξη 

(vocabulary spurt), όπως συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία, θεωρήθηκε καίριας 

σηµασίας γιατί «αντανακλά µια αναδιοργάνωση γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων 

που σχετίζονται µε τη φύση του λεξιλογίου και του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνονται οι 

λέξεις» (Παπαηλιού, 2005 αναφορά από Bloom, 1973; Dromi, 1987). Υποστηρίζεται πως 

εκείνη την περίοδο τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι οι λέξεις αναφέρονται σε πράγµατα, 

τα οποία έχουν κάποιο νόηµα.  

Ακόµη και µελέτες που βασίζονται σε ηµερολόγια (Diary studies) κάνουν λόγο 

για την εµφάνιση µιας λεξιλογικής έκρηξης κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους. Στη 

βιβλιογραφία συναντάται µια ασυµφωνία ως προς την ηλικία εµφάνισης της λεξιλογικής 

έκρηξης. Πολλές είναι οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η λεξιλογική έκρηξη εµφανίζεται 

όταν το λεξιλόγιο των παιδιών φτάνει τις 50 λέξεις (Casseli, Bates, Casadio, Fenson, 

Sanderl, Weir, 1995; Stolt, Haataja, Lepinleimu, Lehtonen, 2008). Ωστόσο, οι Mervis & 

Bertrand (1995) ισχυρίζονται ότι µερικά παιδιά µπορεί να παρουσιάσουν αργότερα το 

φαινόµενο αυτό, όταν είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι τα αντικείµενα  ταξινοµούνται, 

δηλαδή την περίοδο που το παραγωγικό τους λεξιλόγιο ξεπερνά τις 112 λέξεις. Έτσι 

λοιπόν καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όλα τα τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά 

εµφανίζουν λεξιλογική έκρηξη, έστω και καθυστερηµένα. 
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Σε έρευνα των D’ Odorico et al. (2001) διαπιστώθηκε ότι η λεξιλογική έκρηξη 

εµφανίστηκε σε όλα τα παιδιά, αλλά σε διαφορετικές ηλικίες, ενώ τα παιδιά που 

εµφάνισαν νωρίτερα τη λεξιλογική έκρηξη είχαν µεγαλύτερη ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Ο αριθµός των νέων λέξεων που τα παιδιά µάθαιναν κάθε µήνα µετά την έκρηξη ήταν 

πέντε φορές ο αριθµός των λέξεων που συγκαταλέγονταν στο λεξιλόγιο τους µινιαίως 

πριν την έκρηξη. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα παιδιά που εµφάνισαν την 

έκρηξη µετά την κατάκτηση µεγάλου αριθµού λέξεων είχαν πιο αναπτυγµένη την 

κατηγορία «Ενέργειες λέξεων». 

Οι Woodward et al. (1994) διαπίστωσαν την ύπαρξη λεξιλογικής έκρηξης και στο 

επίπεδο της κατανόησης, η οποία όµως παρατηρείται νωρίτερα γύρω στο 13ο µήνα, διότι 

όπως υποστηρίζεται τα βρέφη έχουν τη δυνατότητα να µάθουν µια λέξη, ακόµη κι αν 

τους παρουσιάζεται λίγες φορές, αλλά και ότι κάποια παιδιά υφίστανται µια 

«καθυστερηµένη εκτόξευση λεξιλογίου» τόσο στο δεκτικό, όσο και στο εκφραστικό 

λεξιλόγιο. H διαφορά στην εκδήλωση της λεξιλογικής έκρηξης στο δεκτικό και 

εκφραστικό λεξιλόγιο είναι πιθανό να οφείλεται στη µετάβαση σε έναν διαφορετικό 

τρόπο επεξεργασίας της γλώσσας (Παπαηλιού, 2005).  

Ωστόσο δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η λεξιλογική έκρηξη 

δεν υφίσταται. Συγκεκριµένα οι Ganger & Brent (2004) διαπίστωσαν ότι µόνο 1 στα 5 

παιδιά παρουσιάζει έκρηξη.  Πιστεύεται  λοιπόν ότι το λεξιλόγιο των παιδιών ακολουθεί 

µια σταδιακά αυξανόµενη πορεία και ότι ο γρηγορότερος ρυθµός ανάπτυξης του 

λεξιλογίου αφορά µόνο τα ουσιαστικά και όχι το σύνολο των λέξεων.  
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1.3 Σηµασιολογικός τοµέας 

 

Η σηµασιολογία αφορά το περιεχόµενο του λόγου, είναι το σύνολο των λέξεων 

που αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη περιοχή της πραγµατικότητας  (Παυλίδου,1995). 

Αναφέρεται στο νόηµα, τη γλωσσική αναπαράσταση των γνώσεων που το άτοµο έχει για 

τα αντικείµενα, τα γεγονότα, τα φαινόµενα αλλά και τις µεταξύ τους σχέσεις.  

Όσον αφορά το σηµασιολογικό σύστηµα της γλώσσας η σωστή και 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη του περιλαµβάνει την ανάπτυξη επιµέρους τοµέων όπως : 1) 

εµπλουτισµός λεξιλογίου 2) απόκτηση της έννοιας που αντιστοιχεί στην κάθε λέξη, 3) 

απόκτηση της γνώσης που αναφέρεται στη συσχέτιση εννοιών και λέξεων, 4) απόκτηση 

µιας σύνθετης διαδικασίας που καθορίζει τη δοµή των εννοιών των λέξεων στην 

πρόταση (Πόρποδας, 1996). 

Ακόµη, ο όρος σηµασιολογία αναφέρεται τόσο στη λεξική (lexical meaning), όσο 

και τη γραµµατική σηµασία (grammatical meaning). Η λεξική σηµασία αφορά τη 

σηµασία των λέξεων, ενώ η γραµµατική τη σχέση των λέξεων µέσα σε προτάσεις, 

δηλαδή το υποκείµενο, το ρήµα και το αντικείµενο (Παυλίδου,1995). Μέσα από το 

γνωστό λεξιλόγιο, τους τρόπους που τα αντικείµενα και τα γεγονότα συσχετίζονται 

µεταξύ τους και συνδυάζονται οι λέξεις επιτυγχάνεται η µετάδοση του σωστού 

µηνύµατος. 

Η ερµηνεία των λέξεων µέσα από το φακό της σηµασιολογίας δίνει µια εικόνα 

της γλωσσικής συνέχειας του παιδιού από την προγλωσσική περίοδο των λέξεων στην 

περίοδο του σχηµατισµού των πρώτων φράσεων (McCune, 2006). Η απόκτηση των 

σηµασιών της λέξης δε σταµατούν ωστόσο στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζονται σε 
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όλη τη διάρκεια της ζωής και όσο περισσότερες λέξεις µαθαίνει κάποιος τόσο πιο 

περίπλοκα οργανώνονται αυτές σε σηµασιολογικές κατηγορίες (Κατή, 1992).  

 

 

1.4 Αναπαράσταση και ταξινόµηση σηµασιολογικών κατηγοριών 

 

Σύµφωνα µε τους Caramazza & Shelton (1998) οι σηµασιολογικές κατηγορίες 

αναπαρίστανται µε διαφορετικό τρόπο στο γνωστικό σύστηµα του εγκεφάλου. 

Αναλυτικότερα, οι έµψυχες και οι άψυχες εννοιολογικές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν 

προσαρµοσµένους αναπτυξιακούς τοµείς συστηµάτων εξειδικευµένης γνώσης, που 

εξυπηρετούνται από διαφορετικούς νευρωνικούς µηχανισµούς, επιτρέποντας έτσι τη 

µερική δυσλειτουργία σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης. Οι αισθητηριακές και οι 

λειτουργικές διαστάσεις των λέξεων αποτελούν την αρχή της οργάνωσης. Η 

αισθητηριακή διάσταση αφορά τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα έµψυχα και 

άψυχα όντα µέσω των αισθήσεων, ενώ η λειτουργική σχετίζεται µε τις λειτουργίες που 

αυτές επιτελούν. Το σηµασιολογικό σύστηµα οργανώνεται µε βάση τις αισθητηριακές 

και τις λειτουργικές ιδιότητες των αντικειµένων. Τόσο οι αισθητηριακές, όσο και οι 

λειτουργικές ιδιότητες λοιπόν συµβάλλουν στον καθορισµό της έννοιας των µελών 

διαφορετικών σηµασιολογικών κατηγοριών. 

Οι McGregor, Friedman, Reilly, Newman (2002) υποστηρίζουν ότι οι 

λειτουργικές και οι φυσικές ιδιότητες αποτελούν βασικά στοιχεία της αναπαράστασης 

του αντικειµένου στο σηµασιολογικό επίπεδο του λεξιλογίου. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως 

ο βαθµός της σηµασιολογικής γνώσης είναι προγνωστικός παράγοντας για τη γνώση της 
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ακρίβειας των λέξεων. Ειδικότερα, οι σηµασιολογικές αναπαραστάσεις των λέξεων, που 

πραγµατοποιούνται από τα παιδιά, γίνονται µε βάση την ταξινόµησή τους στις 

σηµασιολογικές κατηγορίες. Επίσης, οι Bloom & Lahey (1978) ισχυρίζονται ότι τα µικρά 

παιδιά πρέπει να διαθέτουν κάποια γνώση της πιθανής σηµασίας της εισερχόµενης 

πληροφορίας, προκειµένου να µπορέσουν να µάθουν το συγκεκριµένο γλωσσολογικό 

νόηµα. 

Όσον αφορά τη λεξιλογική αναπαράσταση  υποστηρίζεται ότι η υπάρχουσα 

διαθέσιµη γνώση επηρεάζει την ταχύτητα µε την οποία αποκτώνται οι νέες έννοιες. Έτσι, 

µια νέα λέξη µαθαίνεται νωρίτερα όταν ήδη γνωρίζει κανείς άλλες λέξεις που είναι 

παρόµοιες µε αυτή (Storkel & Adlof, 2009). Η οµοιότητα µιας νέας λέξης µε τις ήδη 

γνωστές επηρεάζει την εκµάθηση ως προς την ονοµασία, καθώς επίσης την τοποθετεί 

σε µια σηµασιολογική κατηγορία µε τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Για παράδειγµα η 

εκµάθηση της γενικής έννοιας/ λέξης «ζώα» είναι πιο εύκολη αν γνωρίζουµε ειδικές 

λέξεις της κατηγορίας, όπως σκύλος, γάτα. Με αυτό τον τρόπο το παιδί µεταβιβάζει 

προηγούµενη σε νέα λεξιλογική γνώση, γεγονός που µπορεί να εξηγεί τη γρήγορη 

απόκτηση λεξιλογίου (Πρώιου, 2008).  

 Η οµοιότητα µιας νέας λέξης  µε γνωστές αναπαραστάσεις είναι δυνατό να αφορά 

λεξιλογικές ή σηµασιολογικές αναπαραστάσεις. Εφόσον τα φωνήµατα της νέας λέξης 

είναι γνωστά ενεργοποιείται η αναπαράσταση των επιµέρους φωνηµάτων της λέξης. Με 

αυτό τον τρόπο ενεργοποιούνται γνωστές λεξιλογικές αναπαραστάσεις. Ταυτόχρονα 

ενεργοποιούνται γνωστές σηµασιολογικές αναπαραστάσεις µε νοητική αναπαράσταση 

των χαρακτηριστικών της νέας λέξης (Storkel & Adlof, 2009). Την εκµάθηση νέων 
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λέξεων βοηθά το σχήµα του αντικειµένου, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από µια κατάλληλη 

χειρονοµία. 

Πρόκειται για την ακόλουθη διαδικασία, όταν γίνεται ορατή µια νέα λέξη 

ενεργοποιείται στον εγκέφαλο ο σχηµατισµός µιας νέας λεξιλογικής αναπαράστασης, ο 

οποίος συνδέεται µε ήδη γνωστές παραστάσεις. Μετά τη συνεχόµενη έκθεση στη νέα 

λέξη, η λεξιλογική αναπαράσταση ενεργοποιείται και εξαπλώνεται στη γνωστή 

φωνολογική αναπαράσταση, η οποία µε τη σειρά της θα εξαπλωθεί σχηµατίζοντας τη νέα 

λεξιλογική εκπροσώπηση. Με τη διαδικασία αυτή ενισχύεται η σύνδεση µεταξύ της νέας 

παράστασης και της ήδη γνωστής λεξιλογικής φωνολογικής αναπαράστασης (Storkel & 

Adlof, 2009). 

Η αντίληψη είναι αυτή που επηρεάζει την εννοιολογική ανάπτυξη στη βρεφική 

και παιδική ηλικία. Όµως και η µνήµη εµπλέκεται στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. 

Προκειµένου να  πραγµατοποιηθεί η ταξινόµηση των αντικειµένων αντλούνται 

πληροφορίες από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων (σχήµα) αλλά  

και από γλωσσολογικούς παράγοντες (ουσιαστικό, ρήµα). 

 Η ανάπτυξη εννοιών συνδέεται µε την  ικανότητα ταξινόµησης σε κατηγορίες ή 

οµάδες.  Η ταξινόµηση σε κατηγορίες είναι «η ικανότητα του χειρισµού ενός συνόλου 

αντικειµένων σαν να είναι κατά κάποιον τρόπο ισοδύναµα, η χρησιµοποίηση του ίδιου 

όρου για την κατονοµασία τους ή την αντίδραση απέναντι στα αντικείµενα του συνόλου 

µε παρόµοιο τρόπο» (Neisser 1987, αναφορά από Πρώιου, 2008). 

Οι κατηγορίες έχουν κάποια ιεραρχική δοµή. Το ανώτερο επίπεδο,  που 

περιλαµβάνει τις γενικές κατηγορίες, το βασικό επίπεδο, που περιλαµβάνει τις επιµέρους 

κατηγορίες- έννοιες της γενικής κατηγορίας και το κατώτερο επίπεδο, που περιλαµβάνει 
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τις υποκατηγορίες των εννοιών. Για παράδειγµα το ανώτερο επίπεδο περιλαµβάνει την 

κατηγορία «Φαγητά», το βασικό επίπεδο περιλαµβάνει τις κατηγορίες «Φρούτα», 

«Λαχανικά», «Όσπρια» και το κατώτερο επίπεδο περιέχει τις κατηγορίες «Μήλο», 

«Μαρούλι», «Φασόλια». 

Τα παιδιά έχουν µια ισχυρή ικανότητα να ταξινοµούν αντικείµενα σε διάφορα 

ιεραρχικά επίπεδα. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των αντικειµένων, οι λειτουργίες αλλά 

και οι ενέργειες των λέξεων βρέθηκε ότι είναι τα κοινά χαρακτηριστικά του βασικού 

επιπέδου, που είναι εκείνο που επικρατεί στα πρώτα λεξιλόγια. Αυτός ο πρώιµος 

εννοιολογικός πυρήνας παραµένει µια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική πτυχή της 

σηµασιολογικής αναπαράστασης στα τέλη της προσχολικής ηλικίας και στα πρώτα 

χρόνια του σχολείου. 

 Η ταξινόµηση των αντικειµένων στο βασικό επίπεδο πραγµατοποιείται µε βάση 

τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων που αντιλαµβάνονται τα παιδιά ενώ στο ανώτερο 

επίπεδο µε βάση τις απόψεις που έχουν για τον κόσµο. 

  Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά µπορούν να κάνουν σαφή διάκριση των 

κατηγοριών βασικού επιπέδου που προέρχονται από διαφορετικές ανώτερες κατηγορίες 

(πχ. Φασόλια και παντελόνια), ενώ αντιµετωπίζουν πρόβληµα στις βασικές κατηγορίες 

που προέρχονταν από την ίδια ανώτερη κατηγορία (φασόλια, φακές). Ωστόσο, οι Nelson 

& Nelson (1990) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά οργανώνουν µε βάση το περιεχόµενο τις 

κατηγορίες των «Φαγητών» και των «Ρούχων», ενώ δεν οργανώνουν µε βάση το 

περιεχόµενο την κατηγορία των «Ζώων».  

 Περνώντας στην εσωτερική δοµή των σηµασιολογικών κατηγοριών αυτή αλλάζει 

κατά τη διαδικασία της χρήσης των κατηγοριών, ενώ εµφανίζεται ως µέρος των 
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γνωστικών αναπαραστάσεων τους που προκαλείται πριν την παρουσίαση του 

ερεθίσµατος και επηρεάζει την αντίληψη του ατόµου για το ερέθισµα (Rosch, 1975). 

Η γνωστική αναπαράσταση που παράγεται από το όνοµα της κατηγορίας και 

εξαρτάται από την αντίληψη του ερεθίσµατος, δηλαδή οι λέξεις και οι εικόνες, είναι 

µέρος της πραγµατικής αντίληψης των ερεθισµάτων. Το γεγονός ότι χρειάζεται λιγότερος 

χρόνος για την αναπαράσταση των εικόνων από αυτή των λέξεων µας δείχνει ότι οι 

εικόνες είναι πιο κοντά στη φύση των υποκειµένων από τις λέξεις. Τα ονόµατα των 

κατηγοριών συντονίζουν, δεν παράγουν φυσικά χαρακτηριστικά (Rosch, 1975). 

Έτσι οι γνωστικές αναπαραστάσεις των κατηγοριών περιέχουν περισσότερες απ’ 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στα µέλη των κατηγοριών που 

έχουν θετική έννοια από εκείνα που έχουν αρνητική έννοια. Οι γνωστικές 

αναπαραστάσεις των κατηγοριών φαίνεται να µοιάζουν περισσότερο µε τα καλά 

παραδείγµατα παρά µε τα κακά. (Γι’ αυτό συνήθως ρωτάµε πόσο µεγάλο είναι κάτι και 

όχι πόσο µικρό). 

Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει και η θεωρία των σηµασιολογικών χαρακτηριστικών 

της Clark (1973), που ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση που έχουµε ένα ζεύγος αντιθετικών 

λέξεων µια από αυτές θα προηγηθεί χρονικά επειδή έχει λιγότερα χαρακτηριστικά. 

∆ηλαδή τα επίθετα µεγέθους (µεγάλος-µικρός) είναι πιο απλά σηµασιολογικά, γιατί 

αναφέρονται στον προσδιορισµό του µεγέθους συνολικά και όχι µόνο του µεγάλου 

µεγέθους (Κατή, 1992). 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των εννοιών από τα παιδιά είναι 

πιθανό να εµφανιστούν κάποιες παρεκκλίσεις.  Οι παρεκκλίσεις αυτές συνήθως 

αναφέρονται στην υποέκταση, την υπερέκταση ή την επικάλυψη µιας έννοιας. Όταν το 
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παιδί χρησιµοποιεί µια λέξη για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο  του είδους, όπως για 

παράδειγµα όταν χρησιµοποιεί τη λέξη «σκυλάκι» συγκεκριµένα για το δικό του 

σκυλάκι, αυτό είναι το φαινόµενο της «υποέκτασης». Ο όρος «υπερέκταση» 

χρησιµοποιείται όταν το παιδί γενικεύει τη λέξη, για παράδειγµα, χρησιµοποιεί τη λέξη 

µπότες για όλα τα παπούτσια. Τέλος, ο όρος «επικάλυψη» πραγµατοποιείται όταν 

συµβαίνει ταυτόχρονα «υποέκταση» και «υπερέκταση» µιας έννοιας. Για παράδειγµα, το 

παιδί αντιλαµβάνεται την έννοια της λέξης οµπρέλα µόνο όταν αυτή είναι ανοιχτή 

(Πρώιου, 2008). 

 

1.5 Γλωσσικές διαταραχές 

 

Αν και οι γλωσσικές διαταραχές στον παιδικό πληθυσµό συναντώνται συχνά ως 

αποτέλεσµα κάποιας οργανικής πάθησης (εγκεφαλική παράλυση, αυτισµός κ.ά.), 

ωστόσο, αρκετές είναι οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία χωρίς να εµφανίζουν καµία 

διαταραχή (τυπικής ανάπτυξης) παρουσιάζουν µια αργοπορία στο λόγο. Τα παιδιά αυτά 

συνήθως αναφέρονται ως αργοί-οµιλητές (LTS) ή παιδιά µε αργή γλωσσική ανάπτυξη 

(LLE) (Rescorla, 1989). Σύµφωνα µε τον ορισµό, που έχει δοθεί για αγγλόφωνο 

πληθυσµό, ένα παιδί µπορεί  να χαρακτηριστεί µε αργή εξέλιξη στο λόγο (ΑΕΛ) όταν σε 

ηλικία 24 µηνών το εκφραστικό του λεξιλόγιο είναι µικρότερο των 50 λέξεων ή/ και δε 

συνδυάζει δύο τουλάχιστον λέξεις ανά φράση (Rescorla, 1989). 

 Έχει διαπιστωθεί ότι η ανάπτυξη του εκφραστικού και δεκτικού λεξιλογίου 

σχετίζεται µε την αναγνωστική ικανότητα (Wise, Sevcik, Morris,  Lovvet,  Wolf,  2007), 

καθώς επίσης και ότι παιδιά µε ελλιπή ανάπτυξη του λεξιλογίου αντιµετωπίζουν 
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δυσκολίες στον σηµασιολογικό τοµέα κατά τη διαδικασία εκµάθησης µιας λέξης (Nash, 

Donaldson, 2005). Η γλωσσική αργοπορία λοιπόν µπορεί  να είναι προγνωστικός 

παράγοντας µαθησιακών δυσκολιών και ακαδηµαϊκής αποτυχίας.  

 Σύµφωνα µε έρευνα της Rescorla που πραγµατοποιήθηκε το 2009, αποδείχτηκε 

ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας όταν το παιδί βρίσκεται στους 24-31 

µήνες συνδέεται µε αδυναµία στη χρήση της και συγκεκριµένα µε τις γλωσσικές 

δεξιότητες του παιδιού στην εφηβεία. Ακόµη, συγκρινόµενα µε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης τα παιδιά µε γλωσσική καθυστέρηση στην ηλικία των 5 ετών αντιµετώπιζαν 

πρόβληµα στην αφήγηση ιστοριών, ενώ στην ηλικία των 13 ετών βρέθηκε να 

υπολείπονται στο λεξιλόγιο, τη γραµµατική, τη λεκτική µνήµη και την κατανόηση 

κειµένου.  

Ειδικότερα, η Rescorla (1989) στις Η.Π.Α. διαπίστωσε ότι το 15% των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας παρουσιάζει καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου. Σε ανάλογα 

αποτελέσµατα της τάξης του 19% κατέληξαν και µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην 

Αυστραλία (Zubrick, Taylor, Rice, 2007) και την Αγγλία (Roulstone, Loader, 

Northstoneet, 2002).  

Για την πρόληψη τέτοιων προβληµάτων είναι απαραίτητη η πρώιµη ανίχνευση 

της καθυστέρησης ή ανεπάρκειας λόγου προκειµένου µε την έγκαιρη παρέµβαση και 

αγωγή λόγου να µπορέσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν το πρόβληµα και να ενταχθούν στο 

σχολείο οµαλά. Τέτοια προγράµµατα πρόληψης υπάρχουν σε πολλά µέρη του κόσµου. 

 Στις Η.Π.Α. έχει αναπτυχθεί το «Πρόγραµµα 0-3». Ως αποτέλεσµα, υπάρχει η 

δυνατότητα αξιολόγησης του παιδιού σε αρχικό στάδιο µε στόχο να αποτραπούν τα 

προβλήµατα που διαφορετικά θα το ακολουθούσαν σε όλη του τη ζωή. Το οικονοµικό 
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όφελος που προκύπτει απ’ αυτά τα προγράµµατα είναι σηµαντικό, τόσο για το άτοµο όσο 

και για την κρατική πρόνοια (Colvard & Schmit,  2012). 

Η  σηµασία της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού έγινε αντιληπτή αρκετά χρόνια 

πριν, έτσι πολλοί γονείς κατέγραφαν σε ηµερολόγια την ηµερήσια γλωσσική πρόοδο του 

παιδιού τους στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του (Benedict, 1979;  Fenson, Marchman, 

Thal, Dale, Reznick, Bates, 1992). Αυτός ήταν ο αρχαιότερος τύπος γονικής αναφοράς.  

Ήδη από το 1979 η Benedict πραγµατοποίησε έρευνα για την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου των παιδιών. Αρχικά οι µητέρες κατέγραφαν σε ηµερολόγιο τις λέξεις των 

παιδιών τους για την κατανόηση και την παραγωγή, µέχρι που η παραγωγή των λέξεων 

έφτανε τις 50. Στα ηµερολόγια γινόταν περιγραφή της κατάστασης στην οποία το παιδί  

κατανοούσε µια λέξη και έπειτα συµπληρωνόταν µια λίστα λέξεων. Η παρατήρηση των 

παιδιών γινόταν τόσο µε γραπτές σηµειώσεις, όσο και µε  κασέτα ήχου.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιούνταν επισκέψεις των ερευνητριών στα σπίτια και 

παρατηρούνταν η κατανόηση και η παραγωγή των λέξεων από τα παιδιά. Τέλος 

λάµβαναν χώρα συνεδριάσεις µε ανεπίσηµες συνεντεύξεις για την τρέχουσα χρήση της 

γλώσσας του παιδιού, την αξιολόγηση της καταχώρησης του ηµερολογίου και την 

παρατήρηση των καταστάσεων κάτω από τις οποίες συµπληρώθηκε η λίστα (Benedict, 

1979). 

Η πρώιµη γλωσσική καθυστέρηση δε µπορεί να ελεγχθεί  µε την παρατήρηση της 

γλωσσικής ικανότητας και της συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς 

αυτή η µέθοδος είναι δύσκολα πραγµατοποιήσιµη και χρονοβόρα. Επιπλέον, η παρουσία 

ενός τρίτου προσώπου θα ήταν πιθανό να διαταράξει το παιδί από το καθηµερινό του 

πρόγραµµα και να µη µπορεί να ενεργήσει αυθόρµητα.  



21 

 

. Για να ανιχνευθεί η γλωσσική καθυστέρηση των παιδιών κάτω των τριών ετών 

είναι απαραίτητη η χρήση ενός αξιόπιστου, έγκυρου και ανέξοδου εργαλείου ελέγχου. 

Έτσι λοιπόν, οι λίστες καταγραφής λέξεων των γονέων για την πρώιµη ανάπτυξη της 

γλώσσας του παιδιού είναι ιδανικές για τον έλεγχο, επειδή µπορεί να διανεµηθούν και να 

χορηγηθούν ανέξοδα. 

Γι’ αυτούς τους λόγους τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές χρησιµοποιούν λίστες 

γονικής καταγραφής, για την ανίχνευση προβληµάτων λόγου σε παιδιά κάτω των τριών 

ετών. ∆υο από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε πολλές έρευνες στο εξωτερικό είναι 

το MacArthur Communicative Development Inventory: Words and Sentences (CDI:WS, 

Fenson et al., 1992)  και το Language Development Survey (LDS, Rescorla, 1989). 

� Το MacArthur Communicative Development Inventory: Words and Sentences 

(CDI) -Ερωτηµατολόγιο Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Ικανοτήτων (Fenson et al., 

1992)   

 

Το CDI σχεδιάστηκε για να ενηµερώνει τους γονείς για την ανάπτυξη του 

δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου, αλλά και της σύνταξης των παιδιών τους. Η λίστα 

του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει 680 λέξεις και αποτελείται από 22 σηµασιολογικές 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαµβάνουν λέξεις που αναφέρονται σε κοινά 

ουσιαστικά,  ζώα, οχήµατα, παιχνίδια, φαγητά και ποτά, ρούχα, µέρη σώµατος, µικρά 

αντικείµενα σπιτιού, έπιπλα και δωµάτια, άτοµα, παιχνίδια και ρουτίνες, ενέργειες 

λέξεων και στερεοτυπικές λέξεις (γεια, άντε). Ακόµη, υπάρχει µια ερώτηση για το αν το 

παιδί µπορεί να πραγµατοποιήσει συνδυασµό λέξεων και στο τέλος υπάρχει ένα τµήµα 
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στο οποίο οι γονείς µπορούν να γράψουν παραδείγµατα φράσεων και σύντοµων 

προτάσεων που χρησιµοποιούνται από το παιδί τους. 

 

� Το LDS Language Development Survey (LDS: Rescorla, 1989) 

 

Το LDS εξετάζει αποκλειστικά το εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών και 

περιλαµβάνει 310 λέξεις, οι οποίες τοποθετούνται µε αλφαβητική σειρά µέσα σε 

σηµασιολογικές κατηγορίες. Με το LDS γίνεται κατονοµασία αντικειµένων, αλλά και 

εικόνων. Επιπροσθέτως, ζητά από τις µητέρες να καταγράψουν παραδείγµατα φράσεων, 

αν το παιδί τους συνδυάζει δύο λέξεις..  

Το LDS περιλαµβάνει λέξεις από ένα ευρύ φάσµα σηµασιολογικών κατηγοριών 

που αναφέρονται σε φαγητά, παιχνίδια, ζώα, µέρη σώµατος, προσωπικά αντικείµενα, 

γεγονότα, δράσεις, ιδιότητες, αναφορικά µε τα µικρά παιδιά που έχουν µεγάλη 

χρησιµότητα στην καθηµερινή τους ζωή και που συναντώνται συχνά στις αναφορές των 

γονέων (όπως µπισκότο, µήλο, µπάλα, βιβλίο, σκύλος, γάτα, µάτια, µύτη, κουτάλι, 

κρεβάτι, κύπελλο, µπαµπάς, µαµά, µωρό, παπούτσια, κάλτσες, αυτοκίνητο, µπάνιο, όχι, 

γεια, ναι, σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ, ζεστό). 

 

1.6 Ερευνητικά δεδοµένα  στο εξωτερικό 

 

Πληθώρα ερευνών πραγµατοποιήθηκε στο εξωτερικό, κυρίως µε λίστες γονικής 

καταγραφής προκειµένου να ελέγξει την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, αλλά και 
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να διαπιστώσει τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι πρώτες λέξεις που κατακτώνται 

από τα παιδιά. Στη βιβλιογραφία συναντάται µια ποικιλοµορφία ως προς τη λεξιλογική 

απόκτηση. 

Στην πρώιµη περίοδο της ανάπτυξης του λεξιλογίου τα ουσιαστικά µαθαίνονται 

γρηγορότερα από τα ρήµατα και αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία λέξεων. 

Στην αρχή του εκφραστικού λεξιλογίου τα παιδιά χρησιµοποιούν την ονοµασία 

αντικειµένων, ενεργειών και καταστάσεων που εµφανίζονται στο οικείο περιβάλλον τους 

αλλά και αυτών που χρησιµοποιούν τα ίδια (Παπαηλιού, 2005).  Οι ενέργειες των λέξεων 

δείχνουν να αυξάνονται όταν το λεξιλόγιο του παιδιού κυµαίνεται στις 100- 200 λέξεις, 

ενώ στις πρώτες 50 λέξεις κυριαρχούν τα ουσιαστικά (D’ Odorico, Carubbi, Salerni,  

Calvo,  2001). 

Σύµφωνα µε τη Nelson (1973) τα παιδιά ξεκινάνε µε την ονοµασία αντικειµένων 

που εξαρτώνται από τη δική τους δράση (π.χ. µπάλα), µαθαίνουν λέξεις απ’ όλες τις 

σηµασιολογικές κατηγορίες και τείνουν να διαφοροποιούν από την αρχή κατηγορίες που 

έχουν λίγες έννοιες. Στην αρχή  το δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών περιλαµβάνει µεγάλο 

µέρος λέξεων που συναντώνται στο περιβάλλον τους, δηλαδή κυρίως ουσιαστικά, κάποια 

ρήµατα, κύρια ονόµατα και επίθετα 

 Όσο όµως τα παιδιά µεγαλώνουν και αποκτούν περισσότερες εµπειρίες µιλούν 

πιο πολύ για κατηγορίες λέξεων που αφορούν «Εξωτερικούς χώρους» και «Ε ξωτερικά 

αντικείµενα», αλλά και «Οχήµατα». Ενώ οι κατηγορίες που περιλαµβάνουν λέξεις που 

αναφέρονται σε «Είδη οικιακής χρήσης», «Παιχνίδια», «Έπιπλα» και «∆ωµάτια» 

παραµένουν σταθερές (Hart, 2004).  
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Αξιοσηµείωτη είναι και η µετατόπιση του βάρους στις κατηγορίες των 

«Φαγητών», των «Μερών του σώµατος» και των «Ρούχων», που είναι πιθανό να είναι 

απόρροια της σταδιακής συµµετοχής των παιδιών στον πολιτισµό, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην ενασχόληση τους µε είδη διατροφής αλλά και φυσικής 

εµφάνισης. Ακόµη, υποστηρίζεται ότι οι διαφορές στην παραγωγή των ουσιαστικών 

είναι πιθανό να σχετίζονται µε τις συνήθειες του λόγου των γονέων (Hart,2004). 

Σύµφωνα µε τους Casseli et al. (1995) στην Ιταλία κατά την περίοδο που το 

εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών κυµαίνεται µεταξύ των 50-200 λέξεων η συντριπτική 

πλειοψηφία των λέξεων είναι ουσιαστικά. Μέχρι την παραγωγή 100 λέξεων τα ρήµατα 

και τα επίθετα δεν ξεπερνούν το 5% του συνόλου των λέξεων, ενώ µετά την παραγωγή 

100 λέξεων αυξάνονται σηµαντικά.  

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ανία  (Wehberg, Vach, Bleses, Thomsen, 

Madsen, Basboll, 2007) συµµετείχαν 183 παιδιά ηλικίας 8-30 µηνών. Οι πρώτες λέξεις 

που παράγουν τα παιδιά ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ουσιαστικών και 

περιλαµβάνουν τις κατηγορίες: «0νόµατα ζώων», «Οχήµατα», «Παιχνίδια», «Φαγητά και 

Ποτά», «Ρούχα», «Μέρη σώµατος», «Αντικείµενα σπιτιού», «Έπιπλα» και «∆ωµάτια».  

Επιπροσθέτως, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Φινλανδία (Stolt et al., 

2008) σε 35 παιδιά, εξετάστηκε το δεκτικό λεξιλόγιο τους στις ηλικίες 0;9, 1;0 και 1;3 

και το εκφραστικό στις ηλικίες 0;9, 1;0, 1;3, 1;6 και 2;0. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

οι ενέργειες των λέξεων αναπτύσσονται νωρίτερα στο δεκτικό λεξιλόγιο απ’ ότι στο 

εκφραστικό, καθώς επίσης και ότι η κατηγορία των κοινών ουσιαστικών ήταν 

υψηλότερη στις µεγαλύτερες ηλικίες.  
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Παρόµοια έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία το 2007, όπου εξετάστηκε η 

ανάπτυξη του λεξιλογίου 548 παιδιών ηλικίας 8-16 µηνών. Η κατηγορία των 

ουσιαστικών έδειξε µια υπεροχή και στα δύο είδη λεξιλογίου από τους 8 στους 16 µήνες. 

Στα παιδιά που το λεξιλόγιό τους υπολογίστηκε κάτω από 50 λέξεις, οι πιο αναπτυγµένες 

κατηγορίες βρέθηκαν τόσο για την παραγωγή, όσο και για την κατανόηση οι εξής: 

«Παιχνίδια και ρουτίνες», «Άνθρωποι» και «Ήχοι ζώων». Ενώ σύµφωνα µε την Kern, 

(2007), όταν το λεξιλόγιο των παιδιών ξεπερνά τις 50 λέξεις τότε η µεγαλύτερη 

κατηγορία είναι αυτή των ενεργειών των λέξεων  

 

1.7 Ερευνητικά δεδοµένα  στην Ελλάδα 

 

 Στον ελλαδικό χώρο πραγµατοποιήθηκε προσαρµογή του εργαλείου LDS 

(Rescorla, 1989) από τις Papaeliou & Rescorla (2011), σε 273 νήπια ηλικίας 1;6-2;11 

ετών, που προέρχονταν από µονόγλωσσες οικογένειες και η πλειοψηφία τους κατοικούσε 

σε αστικές περιοχές (77%). Συγκρινόµενα µε τα παιδιά από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τα 

ελληνόπουλα φάνηκε να εµφανίζουν πιο αργό ξεκίνηµα της λεξιλογικής ανάπτυξης, αν 

και στις δύο χώρες η λεξιλογική απόκτηση των παιδιών προήλθε από µια πληθώρα 

σηµασιολογικών κατηγοριών. Η κατηγορία των κοινών ουσιαστικών φαίνεται να 

υπερέχει στις 50 πρώτες λέξεις των παιδιών και στις δύο χώρες, ενώ ο αριθµός των 

επιθέτων και των ρηµάτων είναι παρόµοιος και στα δύο δείγµατα. 

Ακόµη, οι Peteinou & Okalidou (2006) συνέκριναν την ανάπτυξη του 

εκφραστικού λεξιλογίου επτά παιδιών από την Κύπρο, που χαρακτηρίζονταν ως «αργοί 
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οµιλητές», µε επτά παιδιά τυπικής ανάπτυξης στις ηλικίες των 2;06, 2;09 και 3;00. Το 

εκφραστικό λεξιλόγιο των «αργών οµιλητών» κυµαινόταν µεταξύ 39-150 λέξεων, ενώ 

των συνοµηλίκων τους µεταξύ 290-500 λέξεων. 

 

 

1.8 Λεξιλογική ανάπτυξη και φύλο 

 

Είναι γεγονός ότι τα κορίτσια αποκτούν σηµαντικά µεγαλύτερο λεξιλόγιο από τα 

αγόρια, όπως µαρτυρά πληθώρα ερευνών (Rescorla, 1989; Rescorla & Alley, 2001; 

Bauer, Goldfield, Reznick, 2002). Μια απόδειξη γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι τα αγόρια 

αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα στα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί ως άτοµα µε 

αργοπορία στο λόγο στο LDS (Rescorla, 1989. αναφορά στο Rescorla & Alley, 2001). 

Οι Huttenlocher (1991) διαπίστωσαν ότι οι διαφορές των δύο φύλων στην 

λεξιλογική ανάπτυξη αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς συντελεστές στην ανάπτυξη, µε 

τα κορίτσια να κατακτούν νέες λέξεις σε ένα γρηγορότερο ρυθµό απ’ ότι τα αγόρια. Τα 

ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται, διότι τα παιδιά ακολουθούν διαφορετικές αναπτυξιακές 

πορείες. 

Επιπροσθέτως έχει διαπιστωθεί υπεροχή των γυναικών σε σύγκριση µε τους 

άνδρες από την παιδική ηλικία µέχρι την ενηλικίωση ως προς την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου, την ορθογραφία και  πολλές άλλες περιοχές που σχετίζονται µε τη γλώσσα. 

Η αιτία φαίνεται να είναι ένας συνδυασµός βιολογικών, περιβαλλοντικών και 

ψυχολογικών παραγόντων.  Οι γυναίκες αναπτύσσουν νωρίτερα τη γλώσσα και αυτή η 
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υπεροχή τους γίνεται φανερή ακόµη και στην ενηλικίωση (Kane, 2004). Αυτό λαµβάνει 

χώρα στην παιδική ηλικία και εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως την ηλικία 

έκφρασης της πρώτης λέξης,  την καθαρότητα  της  προφοράς, αλλά  και  το µήκος των 

προτάσεων που σχηµατίζουν τα παιδιά. 

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει γρηγορότερη ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

κοριτσιών έναντι των αγοριών (Reznick & Goldsmith,1989; Reznick & Goldfield, 1994). 

Οι Ladegaard & Bleses  (2003) υποστήριξαν ότι η γρηγορότερη και νωρίτερη ανάπτυξη 

του λεξιλογίου των κοριτσιών οφείλεται στο γεγονός ότι τα αγόρια ακούνε συχνότερα 

προσταγές από τους ανθρώπους που τα προσέχουν, ενώ στα κορίτσια  χρησιµοποιείται 

περισσότερο η οµιλία. 

 Διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την ανάπτυξη των σημασιολογικών 

κατηγοριών συναντώνται  συχνά στη βιβλιογραφία. Η έρευνα του Laws (2004) έδειξε ότι και 

στους ενήλικες συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, εφόσον βρέθηκε ότι τα αρσενικά υπερτερούν στις 

κατηγορίες των εργαλείων και των οχημάτων, ενώ τα θηλυκά φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη 

ευχέρεια στην κατηγορία των φαγητών και των ζώων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα κοινωνικά 

στερεότυπα, που εμφανίζουν τα αγόρια να παίζουν συχνότερα με αυτοκίνητα και εργαλεία και 

τα κορίτσια να ασχολούνται περισσότερο με κούκλες αλλά και με την κουζίνα και τη μαγειρική.  
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1 Ορισµός του προβλήµατος 

 

 Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε παραπάνω, 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη αντίστοιχων ερευνών και στον ελλαδικό χώρο, όπου οι 

έρευνες στον τοµέα αυτόν είναι πολύ περιορισµένες.  

2.2 Σκοπός της έρευνας 
 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να µελετήσει την ανάπτυξη των 

σηµασιολογικών κατηγοριών του ερωτηµατολογίου CYLEX  σε ελληνόπουλα  τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3,6 ετών σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο. Απώτερος 

στόχος είναι η προσαρµογή του ερωτηµατολογίου σε ελληνικό πληθυσµό, ώστε να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο πρώιµης ανίχνευσης προβληµάτων λόγου, 

προκειµένου να αποκατασταθούν τα προβλήµατα αυτά πριν την έναρξη της σχολικής 

φοίτησης. Ακόµη, η εργασία µελετά την κατανόηση και την έκφραση 16 

σηµασιολογικών κατηγοριών σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο. Οι σηµασιολογικές 

κατηγορίες που µελετώνται είναι οι εξής: «Ονόµατα Ζώων», «Φαγητά και Ποτά», 

«Μέρη Σώµατος», «Εξωτερικά Αντικείµενα», «Αντικείµενα Σπιτιού», «∆ωµάτια», 

«Προσωπικά Αντικείµενα», «Ονόµατα Ατόµων», «Οχήµατα», «Ρούχα», «Εργαλεία», 

«Παιχνίδια», «Ενέργειες Λέξεων», «Έννοιες», «Άλλες Λέξεις». 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 
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� Ποιες είναι οι επιδράσεις της ηλικίας στην κατανόηση της κάθε 

σηµασιολογικής κατηγορίας; 

� Ποιες είναι οι επιδράσεις της ηλικίας στην έκφραση της κάθε 

σηµασιολογικής κατηγορίας; 

� Επηρεάζει το φύλο την κατανόηση της κάθε σηµασιολογικής κατηγορίας; 

� Επηρεάζει το φύλο την έκφραση της κάθε σηµασιολογικής κατηγορίας; 

� Πώς η κατανόηση των επιµέρους κατηγοριών µπορεί να προβλέψει το 

συνολικό σκορ κατανόησης; 

� Πώς  η έκφραση των επιµέρους κατηγοριών µπορεί να προβλέψει το  

συνολικό σκορ έκφρασης; 

 

2.3 ∆είγµα 
 

Από τα 200 ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν χρησιµοποιήθηκαν τα 186, αφού 

πρώτα εξαιρέθηκαν οι µαθητές που βρίσκονταν σε επικινδυνότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση. Όλα τα παιδιά είχαν φυσιολογική φυσική, κινητική και γνωστική 

ανάπτυξη σύµφωνα µε τις αναφορές των γονέων και των βρεφονηπιοκόµων/ 

νηπιαγωγών. Επίσης, όλα τα παιδιά του δείγµατος ήταν µονόγλωσσα µε µητρική γλώσσα 

την ελληνική. 

Το εύρος της ηλικίας του δείγµατος κυµαίνεται από 6 µήνες (0,06) ως 3,6 έτη 

(3,06). Το δείγµα µας είναι χωρισµένο σε 7 ηλικιακές οµάδες µε διαφορά 6 µηνών από τη 

µια ηλικιακή οµάδα στην επόµενη. Η ηλικιακή οµάδα «0,06-1,00» αποτελείται από 14 

παιδιά (7,5 %), η ηλικιακή οµάδα «1;00-1;06» απαρτίζεται από 39 παιδιά (21 %) και η 
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επόµενη «1;06-2;00» από 32 παιδιά (17,2 %). Η τέταρτη ηλικιακή οµάδα «2;00-2;06» 

περιλαµβάνει 26 παιδιά (14,0 %), η πέµπτη «2;06-3;00» 39 παιδιά (21,0 %), η έκτη 

«3;00-3,06» 35 παιδιά (18,8 %) και η τελευταία (3,06,01) µόνο 1 παιδί (0,5 %).Ο 

αριθµός της τελευταίας ηλικιακής οµάδας την αποκλείει από τη συµπερίληψή της στις 

αναλύσεις, καθώς τα αποτελέσµατα δε µπορούν να γενικευθούν. 

Η πρώτη ηλικιακή οµάδα «0;06-1;00» αποτελείται από 14 παιδιά εκ των οποίων 

τα 10 είναι αγόρια (5,4 %) και τα 4 κορίτσια (2,2 %). Η ηλικιακή οµάδα «1;00-1;06» 

απαρτίζεται από 39 παιδιά, εκ των οποίων τα 26 είναι αγόρια (14,0 %) και τα 13 

κορίτσια (15,7 %), η επόµενη ηλικιακή οµάδα «1;06-2;00» περιλαµβάνει 32 παιδιά, εκ 

των οποίων τα 18 είναι αγόρια (9,7 %) και τα 14 κορίτσια (16,9 %). Η τέταρτη ηλικιακή 

οµάδα «2;00-2;06» περιλαµβάνει 26 παιδιά εκ των οποίων τα 14 είναι αγόρια (7,5 %)  

και τα 12 κορίτσια (6,5 %) και τα  η πέµπτη «2;06-3;00» από 39 παιδιά εκ των οποίων 20 

αγόρια (10,8 %) και 19 κορίτσια (10,2 %), η έκτη οµάδα «3;00-3;06» έχει 35 παιδιά εκ 

των οποίων τα 15 είναι αγόρια (8,1 %)και τα 20 κορίτσια (10,8 %) και η τελευταία  

ηλικιακή οµάδα έχει µόνο 1 κορίτσι (1,2 %). 

Από το σύνολο του δείγµατός 175 παιδιά προέρχονταν από αστικές περιοχές 

Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Σέρρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και 11 από  

αγροτικές περιοχές Κολχικό, Αδάµ, Λιβάδι, Αγγελοχώρι, Νέα Ραιδεστός, Κυπρίνος 

Έβρου. Ακόµη, 138 άτοµα του δείγµατος προέρχονταν από Βρεφονηπιακούς σταθµούς 

και Νηπιαγωγεία (9 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 11 Ιδιωτικά) και τέλος, από  Οικία 

προέρχονταν 48 παιδιά. 
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2.4 Εργαλείο 
 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα είναι το ερωτηµατολόγιο 

CYLEX-Cypriot-Greek Lexical Acquisition List (CYLEX; Petinou, Hadzigeorgiou, & 

Minaidou, 1999), το οποίο βρίσκεται υπό στάθµιση στην Κύπρο. Πρόκειται για µια λίστα 

611 λέξεων, που συχνά συναντώνται στα πρώτα λεξιλόγια των παιδιών. Το εργαλείο 

είναι βασισµένο στο  MacArthur Communicative Development Inventory (Fenson, 

Marchman,  Thal, Dale, Reznick, Bates,1992).  

Πρόκειται για µια λίστα γονικής καταγραφής, η οποία µετρά την κατανόηση και 

την παραγωγή λέξεων. Αποτελείται από 18 κατηγορίες: ∆ώδεκα απ’ αυτές τις κατηγορίες 

περιλαµβάνουν µόνο ουσιαστικά (Ονόµατα Ζώων, Φαγητά και Ποτά, Μέρη Σώµατος, 

Εξωτερικοί Χώροι, Αντικείµενα Σπιτιού, ∆ωµάτια, Προσωπικά Αντικείµενα, Άνθρωποι, 

Οχήµατα, Ρούχα, Εργαλεία, Παιχνίδια). Οι πρόσθετες κατηγορίες περιέχουν 

Μωρουδίστικες Λέξεις, Ήχους Ζώων, Ενέργειες Λέξεων (ρήµατα), Έννοιες (ουσιαστικά, 

επίθετα επιρρήµατα), Ιδιότητες Αντικειµένων (επίθετα) και Άλλες Λέξεις (αντωνυµίες, 

συνδέσµους, επιρρήµατα). 

Αναλυτικότερα, η κατηγορία «Ζώα» περιλαµβάνει 41 λέξεις (π.χ. αγελάδα, 

αλεπού), η κατηγορία «Φαγητά και Ποτά» 57 λέξεις(π.χ. φρυγανιά, νερό), η κατηγορία 

«Μέρη Σώµατος» 24 λέξεις (π.χ. γλώσσα, δάχτυλα), η κατηγορία «Εξωτερικοί Χώροι» 

53 λέξεις(π.χ. κήπος, άµµος), η κατηγορία «Αντικείµενα Σπιτιού» 57 λέξεις (π.χ. βρύση, 

συρτάρι), η κατηγορία «∆ωµάτια» 14 λέξεις (π.χ. κουζίνα, αποθήκη), η κατηγορία 

«Προσωπικά Αντικείµενα» 22 λέξεις (π.χ. γυαλιά, κρέµα) και η κατηγορία «Άνθρωποι» 

40 λέξεις(µαµά, αδερφός). Συνεχίζοντας, η κατηγορία «Οχήµατα» απαρτίζεται από 16 

λέξεις (π.χ. αεροπλάνο, αστυνοµία), η κατηγορία «Ρούχα» από 29 λέξεις (µπλούζα, 
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παντελόνι), η κατηγορία «Εργαλεία» από 14 λέξεις (π.χ. πριόνι, κατσαβίδι) και η 

κατηγορία «Παιχνίδια» από 30 λέξεις (µπαλόνι, µπάλα). Τέλος, η κατηγορία «Ενέργειες 

Λέξεων» περιλαµβάνει 94 λέξεις (βλέπω, ανοίγω), η κατηγορία «Ιδιότητες 

Αντικειµένων» 12 λέξεις (π.χ. καλό, κακό), η κατηγορία «Έννοιες» 53 λέξεις, ενώ η 

κατηγορία «Άλλες Λέξεις» 15 λέξεις (π.χ. άλλο, πού). 

 Οι κατηγορίες Μωρουδίστικες Λέξεις και Ήχοι Ζώων δε συµπεριλήφθηκαν στις 

αναλύσεις, διότι διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που περνούσαν το 1,6 έτος, δηλαδή λίγο 

µετά την παραγωγή των πρώτων τους πραγµατικών λέξεων,  κατανοούν και λένε όλες τις 

λέξεις που υπάρχουν σ’ αυτές τις κατηγορίες.  

 Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχει και ένα τμήμα που ζητάει από τους γονείς να 

συμπληρώσουν ονόματα προσώπων, αριθμούς και επιπλέον λέξεις που κατανοεί ή/και λέει το 

παιδί τους και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα. Επιπροσθέτως, υπάρχει μια ερώτηση προς 

τους γονείς για το αν το παιδί τους είναι σε θέση να συνδυάσει 2 ή περισσότερες λέξεις. Έπειτα, 

οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν παραδείγματα τέτοιων συνδυασμών που 

πραγματοποιούν τα παιδιά τους (παραδείγματα φράσεων και μικρών προτάσεων). Ως προς τον 

τρόπο βαθμολόγησης του ερωτηματολογίου, κάθε λέξη η οποία επιλέγεται από τους γονείς 

παίρνει 1 μονάδα, ενώ αν δεν επιλεχθεί  παίρνει 0. 
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2.5 Αξιοπιστία Εργαλείου 
 

Από το αρχικό µας δείγµα, 20 γονείς παιδιών (10% του δείγµατος) κλήθηκαν και 

πάλι, δύο εβδοµάδες αργότερα, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας επαναληπτικών 

µετρήσεων (test-retest reliability), να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Ο συντελεστής 

συσχέτισης του Pearson ανάµεσα στην πρώτη και την επαναλαµβανόµενη µέτρηση για 

το συνολικό αριθµό των λέξεων που κατανοούν και παράγουν παίρνει την τιµή 

0,997.Οπότε εµφανίζεται ισχυρή θετική συσχέτιση, µεγάλη αξιοπιστία ανάµεσα στις δύο 

µετρήσεις. Ακόµη, η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας για τις 16 κατηγορίες τόσο για 

την κατανόηση, όσο και για την έκφραση ανέρχεται µε το δείκτη Cronbach a στο 0,966. 

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά υψηλό βαθµό αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας. 

Πίνακας 1. Συντελεστής  συσχέτισης  (Pearson r) µεταξύ της πρώτης και της 

επαναλαµβανόµενης µέτρησης για το συνολικό αριθµό των λέξεων κατανόησης και 

έκφρασης 

 
      

 

Κατανόηση 

Έκφραση 

 Pearson r 

,997** 

,997** 

 

 

   

Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο 

σηµαντικότητας p<. 001 
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2.6 ∆ιαδικασία Συλλογής ∆εδοµένων 
 

Στην περίπτωση των Βρεφονηπιακών σταθµών και των Νηπιαγωγείων που 

ανήκαν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης και Θερµαϊκού (9), αφού δίνονταν η άδεια από την 

εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία και η αίτηση έπαιρνε την έγκριση του συµβουλίου, 

χορηγούνταν και κοινοποιούνταν στους σταθµούς του αντίστοιχου δήµου η έγκριση 

διεξαγωγής της έρευνας. Μετέπειτα, ακολουθούσε επίσκεψη στους σταθµούς και τα 

νηπιαγωγεία, συζήτηση µε τους διευθυντές και τις βρεφονηπιοκόµους/ νηπιαγωγούς για 

το σκοπό της έρευνας και ενηµέρωση για τον τρόπο χορήγησης των ερωτηµατολογίων. 

Στη συνέχεια εκείνες το έδιναν στους γονείς. 

Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και τα νηπιαγωγεία που συµµετείχαν στην έρευνα 

επιλέχθηκαν µε βάση την ανταπόκριση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών στο 

αίτηµα της ερευνήτριας προς 20 περίπου Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και 

Νηπιαγωγεία για συµµετοχή στην έρευνα. Σχετικά µε τους ιδιωτικούς σταθµούς (11),  

για την εύρεση τους προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους ιδιωτικούς 

βρεφονηπιακούς σταθµούς του νοµού Θεσσαλονίκης και άλλων νοµών της Βόρειας 

Ελλάδας. Στην τηλεφωνική επικοινωνία πραγµατοποιούνταν ενηµέρωση του υπεύθυνου 

και αν η απάντηση ήταν θετική, τα σχετικά έντυπα ενηµέρωσης αποστέλλονταν 

ηλεκτρονικά και η διανοµή των ερωτηµατολογίων προσωπικά. Στους περισσότερους 

βρεφονηπιακούς σταθµούς, η διανοµή των ερωτηµατολογίων και η ενηµέρωση έγινε 

έπειτα από προσωπική συνάντηση µε τους υπεύθυνους και τις 
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βρεφονηπιοκόµους/νηπιαγωγούς. Σε περιοχές εκτός του νοµού Θεσσαλονίκης, γινόταν 

εκτενής τηλεφωνική πληροφόρηση των βρεφονηπιοκόµων/ νηπιαγωγών για τη χορήγηση 

των ερωτηµατολογίων. Σ’ αυτούς τους σταθµούς η διανοµή των ερωτηµατολογίων 

γινόταν ταχυδροµικά. 

Επιπλέον, κάποια από τα παιδιά που συλλέχθηκαν για την έρευνα δε φοιτούσαν 

σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθµό, αλλά απασχολούνταν στην οικία. Η συλλογή έγινε από 

το εγγύτερο και το ευρύτερο περιβάλλον της ερευνήτριας και από το περιβάλλον των 

βρεφονηπιοκόµων/ νηπιαγωγών. Η χορήγηση έλαβε χώρα έπειτα από συνάντηση µε τους 

γονείς και από εκτενή ενηµέρωση. 

Τα έντυπα που δίνονταν στους υπεύθυνους των Βρεφονηπιακών Σταθµών/ 

Νηπιαγωγείων ήταν τα εξής: Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού προγράµµατος, 

ενηµερωτικό έντυπο βρεφονηπιακών σταθµών, ενυπόγραφη έγκριση διεξαγωγής της 

έρευνας από τους ιδιωτικούς σταθµούς. Στους γονείς των παιδιών διανέµονταν: ένα 

δισέλιδο ενηµερωτικό έντυπο, το οποίο περιέγραφε τους σκοπούς συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου της έρευνας και αναγράφονταν στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας. 

Ακόµη, υπήρχε ένα ξεχωριστό τµήµα µε οδηγίες συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. 

Μαζί µε αυτά υπήρχε ένα έντυπο συγκατάθεσης γονέων, το οποίο ήταν ενυπόγραφο και 

προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή του παιδιού στην έρευνα. Υπήρχαν και δυο σελίδες 

που συµπληρώνονταν από το γονέα µε τα δηµογραφικά στοιχεία του ίδιου, όπως 

ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηλικία, βαθµίδα εκπαίδευσης, επάγγελµα, άτοµα µε τα οποία ζει 

στο σπίτι το παιδί.  

Σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία του παιδιού, αυτά περιελάµβαναν: 

ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 
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ερωτηµατολογίου, γλώσσα ή γλώσσες  που χρησιµοποιούνται στο σπίτι, ύπαρξη 

αδερφών, ηλικίες αδερφών, τόπος διαµονής, φοίτηση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό 

βρεφονηπιακό σταθµό/ νηπιαγωγείο ή παραµονή σε οικία, πιθανή ύπαρξη αναπηριών 

(πρόβληµα όρασης, ακοής, οµιλίας, κινητικά προβλήµατα ή οποιαδήποτε άλλη 

αναπηρία). Τέλος επισυνάπτονταν το ερωτηµατολόγιο CYLEX. 

Προτού η ερευνήτρια προχωρήσει στη χορήγηση του εργαλείου αξιολόγησης, το 

δοκίµασε πιλοτικά σε 8 παιδιά από το οικείο περιβάλλον (5 αγόρια και 3 κορίτσια), µε 

κύριο στόχο τον εντοπισµό τυχόν ασαφειών στις οδηγίες και τον έλεγχο της 

ανταπόκρισης των γονέων στην όλη διαδικασία. Μετά από την πιλοτική έρευνα, το 

εργαλείο αξιολόγησης πήρε την τελική του µορφή, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 

Β. 

Η διαδικασία διανοµής των ερωτηµατολογίων ξεκίνησε στις 10/10/11 και 

ολοκληρώθηκε στις 02/04/12. Από τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν, το ποσοστό 

επιστροφής ανέρχονταν κατά προσέγγιση στο 50%. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων 

έγινε µε δυο τρόπους, είτε προσωπικά είτε ταχυδροµικά, στις περιπτώσεις που το δείγµα  

προέρχονταν από µακρινές περιοχές. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας εξήχθησαν µε τη χρήση των 

προγραµµάτων Microsoft Office Excel  και SPSS for Windows v. 19, µε τα οποία 

πραγµατοποιήθηκε και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

3.1 Ηλικία και κατανόηση 
   

 Προκειµένου να γίνει φανερή η επίδραση  της ηλικίας στην κατανόηση  των 

λέξεων της κάθε κατηγορίας υπολογίστηκαν οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο) και οι Τυπικές 

Αποκλίσεις (Τ.Α) των παιδιών της κάθε ηλικιακής οµάδας για την καθεµία ξεχωριστά. 

Κατά τη διαδικασία υπολογισµού των Μέσων Όρων για να αποφευχθούν οι πολύ µικροί 

αριθµοί (κάτω από το 1) έχει γίνει αναγωγή στο 100. 

 

 

 

Πίνακας 2. Μ.Ο και  Τ.Α των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά σε κάθε κατηγορία 

λέξεων ανα ηλικιακή οµάδα 

Κατηγορίες              06;00-1;00  1;00-1;06  1;06-2;00  2;00-2;06  2;06-3;00  3;00-3;06 

1.Ονόµατα Ζώων 

 

3.48 

(5.21) 

20.51 

(21.12) 

43.75  

(28.67) 

67.63 

(26.12) 

87.74           93.37 

(11.40)        (9.76) 
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2.Φαγητά- Ποτά 

 

3.Μέρη Σώµατος 

 

4.Ενέργειες λέξεων 

 

5.Εξωτερικοί Χώροι 

 

6. Αντικείµενα Σπιτιού 

 

7. ∆ωµάτια 

 

8.Προσωπικά Α. 

 

9. Άνθρωποι 

 

10. Οχήµατα 

2.50 

(5.31) 

3.86 

(8.24) 

11.01 

(16.75) 

.94 

(3.02) 

4.13 

(6.93) 

2.55 

(6.01) 

6.49 

(8.30) 

5.17 

(8.51) 

.44 

18.93 

(15.58) 

32.47 

(20.23) 

39.30 

(25.00) 

13.25 

(15.36) 

27.21 

(23.01) 

18.86 

(17.68) 

32.05 

(21.47) 

17.82 

(15.04) 

13.94 

  49.78 

 (20.59) 

68.75 

(19.74) 

64.29 

(20.17) 

33.90 

(18.59) 

51.53 

(18.79) 

35.93 

(19.83) 

59.65 

(16.91) 

39.76 

(17.93) 

33.98 

69.09 

(18.02) 

81.73 

(14.77) 

82.44 

(15.40) 

55.15 

(18.26) 

70.10 

(14.95) 

51.09 

 (24.47) 

72.55 

(18.95) 

58.07 

(19.01) 

60.81 

84.34           88.02 

(10.79)        (7.54)     

90.92           91.42 

(5.64)         (5.43) 

92.00          95.71 

(8.88)         (4.61) 

76.20          82.96 

(15.68)       (11.86) 

82.86           87.57 

(10.83)        (8.57) 

67.03          76.12 

(21.40)        (19.82) 

86.71            92.20 

(11.86)         (7.92) 

80.70           88.71 

(16.23)        (12.37) 

75.48            86.96 
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11.Είδη Ρουχισµού 

 

12. Έννοιες 

 

13.Ιδιότητες Αντικ 

 

14. Εργαλεία 

 

15.Παιχνίδια 

 

16.Άλλες Λέξεις 

 

  Σύνολο Ν 

(1.67) 

1.97 

(3.50) 

3.23 

(7.84) 

3.57 

(7.09) 

.00 

(0.00) 

3.09 

(5.76) 

13.33 

(22.64) 

  14 

 

(17.05) 

19.71 

(14.65) 

15.33 

 (14.51) 

14.10 

(17.11) 

4.02 

(11.20) 

19.57 

(13.61) 

41.53 

(26.90) 

    39 

 

(29.00) 

40.62 

(19.24) 

40.97 

(22.77) 

36.45 

(24.84) 

10.04 

(19.61) 

34.27 

(18.55) 

72.70 

(26.95) 

    32 

    

(25.65) 

61.27 

(18.91) 

64.80 

(21.59) 

58.33 

(27.88) 

30.49 

(27.74) 

55.25 

(18.26) 

86.66 

(20.04) 

   26 

(21.38)         (13.92) 

75.95            81.08 

(15.27)         (12.27) 

84.61             90.73 

(13.80)          (11.07) 

80.55             89.05 

(20.88)          (15.75) 

51.65             63.06 

(27.64)          (30.23) 

74.96             83.24 

(16.39)          (12.99) 

95.04             96.76 

(12.11)          (6.33) 

    39                 35   

         Όπως γίνεται φανερό από τον παραπάνω πίνακα η κατηγορία που γίνεται 

περισσότερο κατανοητή από τα παιδιά της ηλικιακής οµάδας «06;00-1;00» είναι αυτή 

των Άλλων Λέξεων (Μ.Ο 13.33, Τ.Α 22,64). ∆εύτερη µε µικρή διαφορά είναι η 
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κατηγορία  Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 11.01, Τ.Α 16.75) και τρίτη µε πολύ µεγάλη διαφορά 

από τις προηγούµενες αυτή των Προσωπικών Αντικειµένων (Μ.Ο 6.49, Τ.Α 8.30). 

Επίσης µε ελάχιστη διαφορά έπεται η κατηγορία Άνθρωποι (Μ.Ο 5.18 , Τ.Α. 8.51) και 

ακολουθούν οι κατηγορίες: Αντικείµενα Σπιτιού (Μ.Ο 4.13, Τ.Α 6.93), Μέρη Σώµατος 

(Μ.Ο 3.87, Τ.Α 8.24), Ιδιότητες Αντικειµένων (Μ.Ο 3.57, Τ.Α 5.21), Ονόµατα Ζώων 

(Μ.Ο 3.48, Τ.Α. 5.21), Έννοιες (Μ.Ο 3.25, Τ.Α 7.84), Παιχνίδια (Μ.Ο 3.09, Τ.Α 5.76), 

∆ωµάτια (Μ.Ο 2.51, Τ.Α 6.01), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 2.51, Τ.Α 5.31) και Είδη Ρουχισµού 

(Μ.Ο 1.97, Τ.Α 3.50). Λιγότερο κατανοητές από τα παιδιά είναι οι κατηγορίες 

Εξωτερικοί Χώροι(Μ.Ο .94, Τ.Α 3.02) και Οχήµατα (Μ.Ο .45, Τ.Α 1.67). Αξιοπρόσεκτο 

είναι το γεγονός ότι δε γίνεται καταοητή καµία λέξη της κατηγορίας Εργαλεία.  

Προχωρώντας στη δεύτερη ηλικιακή οµάδα «1;00-1;06»  διαφαίνεται ότι οι δύο 

πιο κατανοητές κατηγορίες από τα παιδιά παραµένουν οι Άλλες λέξεις (Μ.Ο 41.54, Τ.Α 

26.90) και οι Ενέργειες των λέξεων (Μ.Ο 39.31, Τ.Α 25.00). Στη συνέχεια όµως 

διαφοροποιείται η κατανόηση των κατηγοριών. Συγκεκριµένα στην τρίτη θέση βρίσκεται 

η κατηγορία Μέρη σώµατος (Μ.Ο, 32.48, Τ.Α 20.23) και ακολουθεί µε ελάχιστη διαφορά 

η κατηγορία των Προσωπικών αντικειµένων (Μ.Ο 32.05, Τ.Α 21.47). Η διαβάθµιση των 

υπολοίπων κατηγοριών έχει την εξής σειρά: Αντικείµενα σπιτιού (Μ.Ο 27.22, Τ.Α 

23.01), Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 20.51, Τ.Α 21.12), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 19.72, Τ.Α 14.65), 

Παιχνίδια(Μ.Ο 19.57, Τ.Α 13.61), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 18.94, Τ.Α 15.58), ∆ωµάτια(Μ.Ο 

18.86, Τ.Α 17.68), Άνθρωποι (Μ.Ο 17.82, Τ.Α 15.04), Έννοιες(Μ.Ο 15.34, Τ.Α 14.51), 

Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 14.10,Τ.Α 17.11), Οχήµατα (Μ.Ο 13.94, Τ.Α 17.05), 

Εξωτερικοί Χώροι (Μ.Ο 13.26,Τ.Α 15.36). Τελευταία κατηγορία και σε αυτή την 

ηλικιακή οµάδα ανέρχεται αυτή των Εργαλείων (Μ.Ο 4.03, Τ.Α 11.20). 
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Στην τρίτη ηλικιακή οµάδα «1;06-2;00» η περισσότερο κατανοητή κατηγορία 

συνεχίζει να είναι αυτή των Άλλων λέξεων (Μ.Ο 72.71, Τ.Α 26.95). Ωστόσο, δεύτερη 

ανέρχεται η κατηγορία των Μερών Σώµατος (Μ.Ο 68.75, Τ.Α 19.74) και τρίτη αυτή των 

Ενεργειών των λέξεων (Μ.Ο 64.30, Τ.Α 20.17). Εν συνεχεία, την τέταρτη θέση 

καταλαµβάνει η κατηγορία Προσωπικά Αντικείµενα (Μ.Ο 59.56, Τ.Α 16.91) και 

ακολουθεί αυτή των Αντικειµένων σπιτιού (Μ.Ο 51.54, Τ.Α 18.79). Η σειρά των 

κατηγοριών που ακολουθεί είναι οι εξής: Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 49.48, Τ.Α 20.59), 

Ονόµατα Ζώων (Μ.Ο 43.75, Τ.Α 28.67), Έννοιες (Μ.Ο 40.98, Τ.Α 22.77), Είδη 

Ρουχισµού (Μ.Ο 40.63, Τ.Α 19.24), Άνθρωποι (Μ.Ο 39.77, Τ.Α 17.93), Ιδιότητες 

αντικειµένων (Μ.Ο 36.46, Τ.Α 24.84), ∆ωµάτια (Μ.Ο 35.94, Τ.Α 19.83), Παιχνίδια (Μ.Ο 

34.27, Τ.Α 18.55), Οχήµατα (Μ.Ο 33.98, Τ.Α 29.00). Προτελευταία είναι η κατηγορία 

Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 33.90, Τ.Α 18.59), ενώ λιγότερο κατανοητή µε µεγάλη διαφορά 

από τις υπόλοιπες είναι και σε αυτή την ηλικιακή οµάδα η κατηγορία Εργαλεία (Μ.Ο 

10.04, Τ.Α 19.61). 

Οµοίως, τα παιδιά της τέταρτης ηλικιακής οµάδας «2;00-2;06» κατανοούν κατά 

µέσο όρο  περισσότερες λέξεις των κατηγοριών Άλλες λέξεις (Μ.Ο 86.67, Τ.Α 20.04), 

Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 82.45, Τ.Α 15.40) και Μέρη σώµατος (Μ.Ο 81.73, Τ.Α 14.77). 

Με αρκετή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες Προσωπικά αντικείµενα (Μ.Ο 72.55, Τ.Α 

18.95), Αντικείµενα σπιτιού (Μ.Ο 70.11, Τ.Α 14.94), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 69.10, Τ.Α 

18.02), Ονόµατα ζώων (Μ.Ο, 67.64, Τ.Α 26.12), Έννοιες (Μ.Ο 64.80, Τ.Α 21.59), Είδη 

Ρουχισµού (Μ.Ο 61.27, Τ.Α 18.91), Οχήµατα (Μ.Ο 60.82, Τ.Α 25.65), Ιδιότητες 

αντικειµένων (Μ.Ο 58.33, Τ.Α 27.88),  Άνθρωποι (Μ.Ο 58.08, Τ.Α 19.01), Παιχνίδια 

(Μ.Ο 55.26, Τ.Α 18.26), Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 55.15, Τ.Α 18.26), ∆ωµάτια (Μ.Ο 
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51.10, Τ.Α 24.47). Τελευταία ανέρχεται και εδώ η κατηγορία των Εργαλείων (Μ.Ο 30.49, 

Τ.Α 27.74). 

Τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα «2;06-3;00» κατανοούν 

περισσότερες λέξεις της κατηγορίας Άλλες λέξεις (Μ.Ο 94.04, Τ.Α 12.11) µε µικρή 

διαφορά από τη δεύτερη κατηγορία, η οποία  είναι και σε αυτή την ηλικιακή οµάδα οι 

Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 92.01, Τ.Α 8.87). Τρίτη είναι η κατηγορία των Μερών σώµατος 

(Μ.Ο 90.92, Τ.Α 5.64). Στη συνέχεια η κατανόηση των κατηγοριών έχει ως εξής: 

Ονόµατα Ζώων (Μ.Ο 87.74, Τ.Α 11.40), Προσωπικά αντικείµενα (Μ.Ο 84.62, Τ.Α 

11.86), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 84.35, Τ.Α 10.79), Αντικείµενα σπιτιού (Μ.Ο 82.86, Τ.Α 

10.83), Άνθρωποι (Μ.Ο 80.71, Τ.Α 16.23), Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 80.56, Τ.Α 

20.88),  Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 76.20, Τ.Α 15.68), Είδη Ρουχισµού (Μ.Ο 75.95, Τ.Α 

15.27), Οχήµατα (Μ.Ο 75.48, Τ.Α 21.38), Παιχνίδια (Μ.Ο 74.96, Τ.Α 16.40), ∆ωµάτια 

(Μ.Ο 67.03, Τ.Α 21.40) και Εργαλεία (Μ.Ο 51.65, Τ.Α 27.64). 

Στην τελευταία ηλικιακή οµάδα «3;00-3;06» πρώτη είναι η κατηγορία των Άλλων 

λέξεων (Μ.Ο 96.76, Τ.Α 6.33) και δεύτερη είναι η κατηγορία των Ενεργειών των λέξεων 

(Μ.Ο 96.71, Τ.Α 4.61). Τρίτη ανέρχεται η κατηγορία είναι η κατηγορία Ονόµατα Ζώων 

(Μ.Ο 93.38, Τ.Α 9.76). Στη συνέχεια η κατανόηση των κατηγοριών έχει ως εξής: 

Προσωπικά αντικείµενα (Μ.Ο 92.21, Τ.Α 7.91), Μέρη σώµατος (Μ.Ο 91.43, Τ.Α 5.44), 

Έννοιες (Μ.Ο 90.73, Τ.Α 11.07), Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 89.05, Τ.Α 15.75), 

Άνθρωποι (Μ.Ο 88.71, Τ.Α 12.37), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 88.02, Τ.Α 7.55), Αντικείµενα 

σπιτιού (Μ.Ο 87.57, Τ.Α 8.57), Οχήµατα(Μ.Ο 86.96, Τ.Α 13.92), Παιχνίδια (Μ.Ο 83.24, 

Τ.Α 12.99), Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 82.96, Τ.Α 11.87), Είδη Ρουχισµού (Μ.Ο 81.08, Τ.Α 

12.27) , ∆ωµάτια (Μ.Ο 76.12, Τ.Α 19.82) και Εργαλεία (Μ.Ο 63.06, Τ.Α 30.22).  
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3.2 Γραφήµατα ανα ηλικιακή οµάδα ως προς την κατανόηση 
 

 Προκειµένου να γίνει πιο ξεκάθαρη η ανάπτυξη της κάθε σηµασιολογικής 

κατηγορίας σε σχέση µε την ηλικία ακολουθούν γραφήµατα που συγκρίνουν τον αριθµό 

των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 

 

Γράφηµα 1. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 06;00-01;00 
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Γράφηµα 2. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 1;00-1;06 

 

Γράφηµα 3. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 1;06-2;00 
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Γράφηµα 4. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 2;00-2;06 

 

Γράφηµα 5. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 2;06-3;00 
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Γράφηµα 6. Μέσος Όρος λέξεων κατανόησης στην ηλικιακή οµάδα 3;00-3;06 
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3.3  Ηλικία και έκφραση 
 

Πίνακας 3. Μ.Ο και  Τ.Α των λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά σε κάθε κατηγορία 

λέξεων ανα ηλικιακή οµάδα 

Κατηγορίες        06;00-1;00  1;00-1;06 1;06-2;00      2;00-2;06    2;06-3;00    3;00-3;06 

1.Ονόµατα Ζώων 

 

2.Φαγητά- Ποτά 

 

3.Μέρη Σώµατος 

 

4.Ενέργειες λέξεων 

 

5.Εξωτερικοί Χώροι 

 

6.Αντικείµενα Σπιτιού 

 

.00              .94 

(.00)           (3.52) 

.12              2.56 

(.46)          (4.22) 

.00             .85 

(.00)          (2.90) 

.00            .57 

(.00)          (1.26) 

.00            .19 

(.00)         (.72) 

.00           .13 

(.00)         (.62) 

16.08 

(21.64) 

24.01 

(24.58) 

23.04 

(29.04) 

15.62 

(22.29) 

9.72 

(13.92) 

13.32 

(18.75) 

55.16 

(36.96) 

61.20 

(24.76) 

63.46 

(32.71) 

54.75 

(37.96) 

41.29 

(29.18) 

47.91 

(32.06) 

   84.61 

  (17.45) 

  82.91 

  (11.55) 

  86.75 

  (10.20) 

  84.42 

  (14.56) 

  69.96 

  (19.89) 

  73.55 

  (18.31) 

     91.91 

    (10.59) 

     85.66 

     (9.28) 

     89.52 

    (6.73) 

    90.91 

    (9.32) 

    77.84 

   (14.69) 

    81.90 

   (13.15) 



48 

 

7.∆ωµάτια 

 

8.Προσωπικά Αντικείµενα 

 

9.Άνθρωποι 

 

10.Οχήµατα 

 

11.Είδη Ρουχισµού 

 

12.Έννοιες 

 

13.Ιδιότητες A 

 

14.Εργαλεία 

 

15.Παιχνίδια 

.00            .18 

(.00)         (1.14) 

.00            2.10 

(.00)         (3.88) 

1.25           3.91 

(2.54)        (4.82) 

.00             .48 

(.00)          (2.21) 

.00              .71 

(.00)          (1.80) 

.00              .63 

(.00)           (1.75) 

.00              1.49 

(.00)          (4.22) 

.00              .00 

(.00)           (.00) 

.00             1.20 

6.92 

(10.18) 

20.45 

(20.74) 

17.19 

(14.39) 

8.78 

(16.10) 

13.04 

(16.59) 

12.73 

(14.39) 

9.89 

(12.05) 

3.12 

(7.47) 

9.89 

31.59 

(28.93) 

54.54 

(28.66) 

45.67 

(28.63) 

43.51 

 (30.02) 

46.82 

(28.07) 

52.32 

(31.31) 

42.95 

(36.26) 

26.37 

(33.06) 

42.95 

  54.58 

  (25.52) 

  79.37 

  (17.10) 

  75.83 

  (21.16) 

  69.39 

  (22.84) 

  68.96 

  (21.59) 

  78.81 

  (17.67) 

  71.15 

  (26.20) 

  42.85 

  (28.57) 

  68.20 

    67.35 

   (22.15) 

   85.32 

   (13.86) 

   85.86 

  (13.18) 

   81.61 

  (15.75) 

   76.55 

  (15.39) 

   89.75 

  (11.99) 

   84.76 

  (18.90) 

   58.98 

  (31.53) 

  79.90 
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16.Άλλες Λέξεις 

 

Σύνολο Ν 

(.00)           (2.81) 

 .47             9.40 

(1.78)          (14.57) 

  14                  39 

   

 

(10.92) 

 38.96 

 (27.67) 

    32 

. 

 

 

(28.21) 

 76.67 

(28.61) 

   26 

  (19.55) 

  93.50 

  (13.63) 

     39 

 

   (14.27) 

   97.52 

   (5.13) 

    35 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι ευκρινές ότι τα παιδιά που ανήκουν στην πρώτη 

ηλικιακή οµάδα «06;00-1;00» δεν εκφράζουν λέξεις πολλών κατηγοριών. Πρώτη 

κατηγορία ανέρχεται  αυτή των Ανθρώπων (Μ.Ο 1.25, Τ.Α 2.55), δεύτερη οι ‘Άλλες 

λέξεις (Μ.Ο 0.47, Τ.Α 1.78) και τρίτη τα Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 0.12, Τ.Α 0.46). 

Περνώντας στη δεύτερη ηλικιακή οµάδα «1;00-1;06» αρχίζει και η σταδιακή 

ανάπτυξη των υπολοίπων κατηγοριών. Πρώτη αναπτύσσεται, µε αρκετή διαφορά από τη 

δεύτερη η κατηγορία Άλλες λέξεις (Μ.Ο 9.40, Τ.Α 14.57), δεύτερη ανέρχεται η 

κατηγορία των Ανθρώπων (Μ.Ο 3.91, Τ.Α 4.82) και τρίτη αυτή των Φαγητών- Ποτών 

(Μ.Ο 2.56, Τ.Α 4.22). Οι κατηγορίες που έπονται έχουν την ακόλουθη σειρά: Προσωπικά 

αντικείµενα (Μ.Ο 2.10, Τ.Α 3.88), Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 1.49, Τ.Α 4.22), 

Παιχνίδια (Μ.Ο 1.19, Τ.Α 2.81), Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 0.38, Τ.Α 3.52), Μέρη σώµατος 

(Μ.Ο 0.85, Τ.Α 2.89), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 0.71, Τ.Α 1.80), Έννοιες (Μ.Ο 0.63, Τ.Α 
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1.75),  Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 0.57, Τ.Α 1.26), Οχήµατα (Μ.Ο 0.48, Τ.Α 2.21), 

Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 0.19, Τ.Α 0.72), ∆ωµάτια (Μ.Ο 0.18, Τ.Α 1.14) και Αντικείµενα 

σπιτιού (Μ.Ο 0.13, Τ.Α 0.62). Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως δεν εκφράζουν καµία 

λέξη της κατηγορίας Εργαλεία. 

Στην τρίτη ηλικιακή οµάδα «1;06-2;00» η ανάπτυξη των κατηγοριών 

διαφοροποιείται αρκετά. Η κατηγορία από την οποία εκφράζονται οι περισσότερες λέξεις 

είναι πάλι οι Άλλες λέξεις (Μ.Ο 38.96, Τ.Α 27.67), ωστόσο στη δεύτερη θέση βρίσκεται 

η κατηγορία Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 24.01, Τ.Α 24.58) και στην τρίτη η κατηγορία Μέρη 

σώµατος (Μ.Ο 23.05,Τ.Α 29.04). Τέταρτη ανέρχεται η κατηγορία Προσωπικά 

αντικείµενα (Μ.Ο 20.45, Τ.Α 20.75) και πέµπτη αυτή των Ανθρώπων (Μ.Ο 17.19, Τ.Α 

14.39). Οι κατηγορίες που ακολουθούν αναπτύσσονται ως εξής: Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 

16.08, Τ.Α 21.64), Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 15.63, Τ.Α 22.29), Αντικείµανα σπιτιού (Μ.Ο 

13.32, Τ.Α 18.75), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 13.04, Τ.Α 16.59), Έννοιες (Μ.Ο 12.74, Τ.Α 

14.39). Εν συνεχεία ισοβαθµούν οι κατηγορίες Παιχνίδια (Μ.Ο 9.89, Τ.Α 10.92) και 

Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 9.89, Τ.Α 12.05) και ακολουθούν οι Εξωτερικοί χώροι 

(Μ.Ο 9.73, Τ.Α 13.92), τα Οχήµατα (Μ.Ο 8.79, Τ.Α 16.10), τα ∆ωµάτια (Μ.Ο 6.92, Τ.Α 

10.18) και λιγότερο αναπτυγµένη απ’ όλες µε µεγάλη διαφορά είναι η κατηγορία 

Εργαλεία (3.12, Τ.Α 10.92). 

Περνώντας στην ηλικιακή οµάδα «2;00- 2;06» διαπιστώνεται ότι την πρώτη θέση 

εξακολουθεί να καταλαµβάνει η κατηγορία Άλλες λέξεις (Μ.Ο 76.67, Τ.Α 28.61)  και τη 

δεύτερη αυτή των Μερών σώµατος (Μ.Ο 63.46, Τ.Α 32.71). Τρίτη ανέρχεται η 

κατηγορία Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 61.20, Τ.Α 24.76)  και τέταρτη τα Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 

55.16, Τ.Α 36.96). Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν ως εξής: Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 
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54.75, Τ.Α 37.96),  Προσωπικά αντικείµενα (Μ.Ο 54.55, Τ.Α 28.66), Έννοιες (Μ.Ο 

52.32, Τ.Α 31.31), Αντικείµενα σπιτιού (Μ.Ο 47.91, Τ.Α 32.06), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 

46.82, Τ.Α 28.07), Άνθρωποι (Μ.Ο 45.67, Τ.Α 28.63), Οχήµατα (Μ.Ο 43.51, Τ.Α 30.02), 

Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 42.95, Τ.Α 36.26) και Παιχνίδια (Μ.Ο 42.95, Τ.Α 28.21), 

Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 41.23, Τ.Α 29.18) ∆ωµάτια (Μ.Ο 31.59, Τ.Α 28.93) και στην 

τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία Εργαλεία (Μ.Ο 26.37, Τ.Α 33.06). 

Τα  παιδιά της ηλικιακής οµάδας «2;06- 3;00» εκφράζουν περισσότερες λέξεις 

της κατηγορίας Άλλες λέξεις (Μ.Ο 93.50, Τ.Α 13.63). ∆εύτερη ανέρχεται η κατηγορία 

των Μερών σώµατος (Μ.Ο 86.75, Τ.Α 10.20), τρίτη η κατηγορία Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 

84.62, Τ.Α 17.15) και τέταρτη Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 84.42, Τ.Α 14.56). Οι υπόλοιπες 

κατηγορίες έχουν ως εξής: Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 82.91, Τ.Α 11.56),  Προσωπικά 

αντικείµενα (Μ.Ο 79.37, Τ.Α 17.10), Έννοιες (Μ.Ο 78.81, Τ.Α 17.67), Άνθρωποι (Μ.Ο 

75.83, Τ.Α 21.16),  Αντικείµενα σπιτιού (Μ.Ο 73.55, Τ.Α 18.31), Ιδιότητες αντικειµένων 

(Μ.Ο 71.15, Τ.Α 26.20), Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 69.96, Τ.Α 19.89), Οχήµατα (Μ.Ο 

69.39, Τ.Α 22.84 ), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 68.97, Τ.Α 21.5), και Παιχνίδια (Μ.Ο 68.21, 

Τ.Α 19.55), ∆ωµάτια (Μ.Ο 54.58, Τ.Α 25.52) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η 

κατηγορία Εργαλεία (Μ.Ο 42.85, Τ.Α 28.57). 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη της έκφρασης των κατηγοριών στην τελευταία 

ηλικιακή οµάδα «3;00- 3;06» γίνεται φανερό  ότι πρώτη κατηγορία εξακολουθεί να είναι 

αυτή των Άλλων λέξεων (Μ.Ο 97.52, Τ.Α 5.13). ∆εύτερη ανέρχεται η κατηγορία 

Ονόµατα ζώων (Μ.Ο 91.92, Τ.Α 10.59), τρίτη η κατηγορία Ενέργειες λέξεων (Μ.Ο 

90.91, Τ.Α 9.31) και τέταρτη αυτή των Εννοιών (Μ.Ο 89.76, Τ.Α 11.99), Οι υπόλοιπες 

κατηγορίες έχουν ως εξής: Μέρη σώµατος (Μ.Ο 89.52, Τ.Α 6.73), Φαγητά-Ποτά (Μ.Ο 
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85.66, Τ.Α 9.28), Άνθρωποι (Μ.Ο 85.86, Τ.Α 13.18),  Προσωπικά αντικείµενα (Μ.Ο 

85.32, Τ.Α 13.86), Ιδιότητες αντικειµένων (Μ.Ο 84.76, Τ.Α 18.90),  Αντικείµενα σπιτιού 

(Μ.Ο 81.90, Τ.Α 13.14), Οχήµατα (Μ.Ο 81.61, Τ.Α 15.75), Παιχνίδια (Μ.Ο 79.90, Τ.Α 

14.27), Εξωτερικοί χώροι (Μ.Ο 77.84, Τ.Α 14.69), Είδη ρουχισµού (Μ.Ο 76.55, Τ.Α 

15.39), ∆ωµάτια (Μ.Ο 67.35, Τ.Α 22.14) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η κατηγορία 

Εργαλεία (Μ.Ο 58.97, Τ.Α 31.53). 
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3.4 Γραφήµατα ανα ηλικιακή οµάδα ως προς την έκφραση 
 

Οµοίως, προκειµένου να γίνει πιο ξεκάθαρη η ανάπτυξη της κάθε 

σηµασιολογικής κατηγορίας σε σχέση µε την ηλικία ακολουθούν γραφήµατα που 

συγκρίνουν τον αριθµό των λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 

 

 

 

Γράφηµα 7. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα 06;00-01;00 
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Γράφηµα 8. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα 1;00-1;06 

 

Γράφηµα 9. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα 1;06- 2;00 
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Γράφηµα 10. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα  2;00- 2;06 

 

Γράφηµα 11. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα  2;06- 3;00 
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Γράφηµα 12. Μέσος Όρος λέξεων έκφρασης στην ηλικιακή οµάδα  3;00- 3;06 
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3.5 Το φύλο σε σχέση µε την κατανόηση και την έκφραση 

 

 Προκειµένου να εξετάσουµε αν η κατανόηση και η έκφραση της κάθε 

σηµασιολογικής κατηγορίας επηρεάζεται από το φύλο συγρίθηκε ο µέσος αριθµός των 

λέξεων ανα φύλο σε κάθε κατηγορία. Όπως διαπιστώνεται από τα γραφήµατα που 

ακολουθούν τα κορίτσια προηγούνταν στην κατανόηση και την έκφραση έναντι των 

αγοριών σε όλες τις σηµασιολογικές κατηγορίες. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες των 

Εργαλειών και των Οχηµάτων στις οποίες η κατανόηση βρέθηκε να είναι ίδια ανάµεσα 

στα δύο φύλα. Με την ανάλυση των αποτελεσµάτων µέσω One- Way Anova  βρέθηκε 

στατιστικά σηµατική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων στις περισσότερες κατηγορίες, του 

εκφραστικού λεξιλογίου και σε λιγότερες του δεκτικού . 
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Γράφηµα 1. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν από την κατηγορία Άλλες λέξεις 

 

Όπως γίνεται φανερό από το παραπάνω γράφηµα στην κατηγορία «Άλλες λέξεις»  

παρουσιάζεται στατιστικά σηµατική διαφορά, µε τα κορίτσια να  υπερτερούν έναντι των 

αγοριών τόσο στην κατανόηση (f=10.64, p= 0.00), όσο και την έκφραση (f=8.50, p= 

0.00).
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Γράφηµα 2. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν από την κατηγορία Φαγητά- Ποτά 

 

 

Από το παραπάνω γράφηµα φαίνεται ότι στην κατηγορία «Φαγητά-Ποτά»  τα 

κορίτσια κατανοούν (f=6.45, p=0.01) και εκφράζουν (f=6.84, p=0.01) σηµαντικά 

περισσότερες λέξεις από τα αγόρια. 
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Γράφηµα 3. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Ιδιότητες Αντικειµένων 

 

Από το παραπάνω γράφηµα φαίνεται ότι στην κατηγορία «Ιδιότητες 

αντικειµένων» τα κορίτσια κατανοούν (f=7.42, p=0.07) και εκφράζουν (f=10.70, 

p=0.00) περισσότερες λέξεις από τα αγόρια. 
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Γράφηµα 4. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Ζώα 

 

Στην κατηγορία «Ονόµατα ζώων» δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των δύο φύλων στην κατανόηση, αλλά µόνο στην έκφραση (f=5.61, p= 0.02) µε 

τα κορίτσια να υπερτερούν και στην εν λόγω κατηγορία. 
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Γράφηµα 5. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Αντικείµενα σπιτιού 

 

Οµοίως και στην κατηγορία «Αντικείµενα Σπιτιού» δεν παρουσιάζεται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά στην κατανόηση, αλλά στην έκφραση (f=7.29, p=0.00). 
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Γράφηµα 6. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Άνθρωποι  

 

Στη συγκεκριµένη κατηγορία στατιστικά σηµατική διαφορά, µε τα κορίτσια να 

προηγούνται, συναντάται στην κατανόηση (f=5.08, p=0.02) αλλά και στην έκφραση 

(f=6.67, p=0.01). 
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Γράφηµα 7. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Παιχνίδια 

 

Προχωρώντας, στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τα δύο φύλα παρουσιαζει 

και η κατηγορία «Παιχνίδια» στην κατανόηση (f=4.24, p=0.04), αλλά και στην έκφραση 

(f=7.03, p=0.00), µε τα κορίτσια να προηγούνται. 
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Γράφηµα 8. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Ενέργειες Λέξεων 

 

Στην κατηγορία «Ενέργειες λέξεων» στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

δύο φύλα υπάρχει µόνο στην έκφραση (f=7.21 p=0.00), µε τα κορίτσια να υπερτερούν 

έναντι των αγοριών και σε αυτή την κατηγορία. 
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Γράφηµα 9. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού λέξεων 

που εκφράζουν απο την κατηγορία Εξωτερικοί χώροι 

 

  Συνεχίζοντας, η κατηγορία «Εξωτερικοί χώροι» διαφέρει σηµαντικά στην 

κατανόηση (f=4.28, p=0.04), αλλά και στην έκφραση (f=7.02, p=0.00). 
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Γράφηµα 10. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού 

λέξεων που εκφράζουν απο την κατηγορία Μέρη Σώµατος 

 

Στην κατηγορία «Μέρη σώµατος» στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 

δύο φίλα συναντάται µόνο στην έκφραση (f=7.03, p=0.00). 
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Γράφηµα 11. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού 

λέξεων που εκφράζουν απο την κατηγορία ∆ωµάτια 

 

Οµοίως στην κατηγορία «∆ωµάτια» στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

δύο φύλων υπάρχει µόνο στην έκφραση (f=6.28, p=0.01).
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Γράφηµα 12. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού 

λέξεων που εκφράζουν απο την κατηγορία Προσωπικά Αντικείµενα 

 

Στην κατηγορία των «Προσωπικών αντικειµένων» τα κορίτσια κατανοούν 

(f=11.53, p=0.00) και εκφράζουν (f=12.10, p=0.01) περισσότερες λέξεις από τα αγόρια. 
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Γράφηµα 13. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού 

λέξεων που εκφράζουν απο την κατηγορία Είδη ρουχισµού 

 

  Από το παραπάνω γράφηµα φαίνεται ότι στην κατηγορία «Είδη ρουχισµού» τα 

κορίτσια κατανοούν (f=9.86, p=0.00) και εκφράζουν (f=12.78, p=0.00) στατιστικά 

σηµαντικά περισσότερες λέξεις από τα αγόρια. 
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Γράφηµα 14. Σύγκριση µέσου αριθµού λέξεων που κατανοούν και µέσου αριθµού 

λέξεων που εκφράζουν απο την κατηγορία Έννοιες  

 

 Από το παραπάνω γράφηµα φαίνεται ότι στην κατηγορία «Έννοιες» συναντάται 

στατιστικά σηµαντική διαφορά τόσο στην κατανόηση (f=8.23, p=0.005), όσο και στην 

έκφραση (f=878, p=003) µε τα κορίτσια να προηγούνται. 
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3.6 Γραµµική Παλινδρόµηση 
 

 Για να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο πρόβλεψης του συνολικού σκορ κατανόησης 

επιλέχθηκαν τα σκορ κατανόησης 9 κατηγοριών που σηµείωσαν υψηλές, µέτριες και 

χαµηλές τιµές (Ονόµατα Ζώων, Φαγητά-Ποτά, Ενέργειες λέξεων, Αντικείµενα Σπιτιού, 

Άνθρωποι, Οχήµατα, Ιδιότητες Αντικειµένων, Παιχνίδια, Άλλες λέξεις) για να 

διαπιστωθεί αν µπορούν να προβλέψουν τα σκορ στις εναποµείναντες κατηγορίες. Γι’ 

αυτό το λόγο εφαρµόστηκε µια σειρά αναλύσεων πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

κατά βήµατα. Αρχικά συσχετίστηκαν τα σκορ κατανόησης των 9 κατηγοριών. Όλοι οι 

συντελεστές συσχέτισης του Pearson είναι >0.8, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Έτσι 

οι 9 κατηγορίες διέπονται από ισχυρή θετική γραµµική συσχέτιση. Στον παρακάτω 

πίνακα καθώς και στο συγκεκριµένο µοντέλο η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι το συνολικό 

σκορ κατανόησης και οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι οι 9 κατηγορίες. 
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Πίνακας 1.  Συντελεστές συσχέτισης του Pearson (r) των 9 κατηγοριών 

κατανόησης 

       

             

Κατηγορίες 

1. Συνολικό σκορ 

κατανόησης 

2.Ονόµατα Ζώων 

3.Φαγητά- Ποτά 

4.Ενέργειες Λ. 

5Αντικείµενα Σπ. 

6. Άνθρωποι 

7. Οχήµατα 

8.Ιδιότητες Α. 

9.Παιχνίδια 

10.Άλλες Λ. 

1 

- 

 

.943** 

.972** 

.951** 

.974** 

.954** 

.899** 

.926** 

.952** 

.872** 

2 

 

 

 

.936** 

.862** 

.897** 

.898** 

.865** 

.877** 

.891** 

.782** 

3 

 

 

 

 

.910** 

.943** 

.924** 

.861** 

.879** 

.906** 

.832** 

4 

 

 

 

 

 

.942** 

.866** 

.806** 

.845** 

.867** 

.878** 

 

5             

 

 

 

 

 

 

.909** 

.862**  

.888**  

.918** 

.848** 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

.870** 

.895** 

.917** 

.802** 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

.839** 

.880** 

.730** 

 

 8               9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.908** 

.792**   .796**
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Προχωρώντας στο επόµενο βήµα, όλες οι κατηγορίες που συµπεριλήφθηκαν στο 

µοντέλο κρίθηκαν στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, διότι όλα τα 

sig <0,05, όπως  φαίνεται από τον Πίνακα 2. 

 

 

 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις των µεταβλητών του µοντέλου γραµµικής παλινδόµησης. 

Coefficientsa

-5,185 1,639 -3,164 ,002

1,153 ,125 ,098 9,231 ,000

1,532 ,130 ,162 11,812 ,000

1,178 ,069 ,195 17,105 ,000

1,526 ,141 ,153 10,783 ,000

1,871 ,144 ,140 13,022 ,000

1,834 ,242 ,060 7,585 ,000

2,602 ,366 ,065 7,102 ,000

2,490 ,209 ,131 11,927 ,000

1,723 ,259 ,048 6,647 ,000

(Constant)

RV_AnimalNames

RV_FoodDrink

RV_Action

RV_Household

RV_People

RV_Vehicles

RV_Adjectives

RV_Toys

RV_OtherWords

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sum_ra. 
 

Το µοντέλο παλινδρόµησης κρίνεται πολύ καλό, διότι R2 =99,8% (όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1 του Παραρτήµατος). Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως σε πραγµατικό πληθυσµό  

θα είµαστε σε θέση να προβλέψουµε το σκορ κατανόησης των κατηγοριών Εργαλεία, 
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Εξωτερικοί Χώροι, Έννοιες, Εξωτερικοί Χώροι, Μέρη Σώµατος, ∆ωµάτια, Είδη 

Ρουχισµού, αν γνωρίζουµε το σκορ στις κατηγορίες Ονόµατα Ζώων, Φαγητά-Ποτά, 

Ενέργειες λέξεων, Αντικείµενα Σπιτιού, Άνθρωποι, Οχήµατα, Ιδιότητες Αντικειµένων, 

Παιχνίδια, Άλλες λέξεις.  

 

 Οµοίως, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για την πρόβλεψη του συνολικού σκορ 

έκφρασης. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει τις συσχετίσεις µεταξύ των 9 

κατηγοριών ως προς το συνολικό σκορ έκφρασης. 

 

  

Πίνακας 3.  Συντελεστές συσχέτισης του Pearson (r) των 9 κατηγοριών έκφρασης 

       

             

Κατηγορίες 

1.Συνολικό 

σκορ έκφρασης 

2.Ονόµατα 

Ζώων 

3.Φαγητά- 

Ποτά 

1 

- 

 

.985** 

 

.976** 

2 

 

 

 

 

.965** 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5             

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 

 

 9      
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4.Ενέργειες Λ. 

 

5Αντικείµενα Σ 

 

6. Άνθρωποι 

 

7. Οχήµατα 

 

8.Ιδιότητες Αν. 

 

9.Παιχνίδια 

 

10.Άλλες Λ. 

 

.991** 

 

.992** 

 

.977** 

 

.950** 

 

.952** 

 

.978** 

 

.921** 

 

.976** 

 

.973** 

 

.958** 

 

.940** 

 

.927** 

 

.961** 

 

.905** 

 

.969** 

 

.959** 

 

.943** 

 

.913** 

 

.902** 

 

.939** 

 

.935** 

 

 

 

.982** 

 

.959** 

 

.935** 

 

.933** 

 

.954** 

 

.916** 

 

 

 

 

 

 

.964** 

 

.939**  

 

.946**  

 

.968** 

 

.899** 

 

 

 

 

 

 

 

 

.925** 

 

.939** 

 

.960** 

 

.890** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.904** 

 

.941** 

 

.847** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.951** 

 

.856**.887**  



77 

 

 

 Πίνακας 4. Συσχετίσεις των µεταβλητών του µοντέλου γραµµικής παλινδόµησης 

 

Coefficientsa

-3,483 2,009 -1,734 ,085

1,441 ,236 ,116 6,097 ,000

1,826 ,170 ,184 10,747 ,000

,024 ,045 ,003 ,535 ,594

3,317 ,202 ,331 16,410 ,000

1,876 ,218 ,130 8,588 ,000

1,927 ,406 ,054 4,748 ,000

2,837 ,561 ,062 5,054 ,000

2,022 ,350 ,101 5,774 ,000

1,383 ,359 ,040 3,856 ,000

(Constant)

EV_AnimalNames

EV_FoodDrink

RV_Action

EV_Household

EV_People

EV_Vehicles

EV_Adjectives

EV_Toys

EV_OtherWords

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: sum_ea. 
 

 

Επίσης και σε αυτή την περίπτωση το µοντέλο παλινδρόµησης κρίνεται πολύ 

καλό, διότι R2 =99,8% (όπως φαίνεται στον πίνακα 2 του Παραρτήµατος). Κάτι τέτοιο 

σηµαίνει πως σε πραγµατικό πληθυσµό θα είµαστε σε θέση  να προβλέψουµε το σκορ 

έκφρασης των κατηγοριών Εργαλεία, Εξωτερικοί Χώροι, Έννοιες, Εξωτερικοί Χώροι, 

Μέρη Σώµατος, ∆ωµάτια, Είδη Ρουχισµού, αν γνωρίζουµε το σκορ στις κατηγορίες 

Ονόµατα Ζώων, Φαγητά-Ποτά, Ενέργειες λέξεων, Αντικείµενα Σπιτιού, Άνθρωποι, 

Οχήµατα, Ιδιότητες Αντικειµένων, Παιχνίδια, Άλλες λέξεις. Απώτερος στόχος είναι η 

δηµιουργία µιας συντοµευµένης διαδικασίας, η οποία θα συµπεριλαµβάνει µόνο τις 9 

κατηγορίες για την ύπαρξη ενός ανιχνευτικού τεστ. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η συνολική ανάπτυξη του 

λεξιλογίου αυξάνεται σταθερά σε όλες τις κατηγορίες σε αναλογία µε τη χρονολογική 

ηλικία. Πολλές είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο λεξιλόγιο των παιδιών µε την 

πάροδο του χρόνου, τόσο στην κατανόηση, όσο και στην έκφραση των σηµασιολογικών 

κατηγοριών. Από το ξεκίνηµα της λεξιλογικής ανάπτυξης βλέπουµε ότι συναντώνται 

λέξεις από διαφορετικές σηµασιολογικές κατηγορίες παρά από µία. Τα ευρήµατα αυτά 

είναι σύµφωνα µε πολλές έρευνες (Nelson, 1973; Benedict, 1979; Goldfield, 2000; 

Μπασλής, 2003; Hart, 2004; Wehberg et al., 2007; Stolt et al., 2008). Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν µια καθολική ακολουθία στην ανάπτυξη της σύστασης του λεξιλογίου. Οι 

σηµασιολογικές κατηγορίες αναπτύσσονται διαφορετικά στα δύο λεξιλόγια, γεγονός που 

έρχεται σε συµφωνία µε τα υπάρχοντα ευρήµατα. 

  Ειδικότερα, στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών παρουσιάζεται µια αυξανόµενη 

πορεία σε όλες τις σηµασιολογικές κατηγορίες µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις να 

λαµβάνουν χώρα στις  ηλικιακές οµάδες «1;06-2;00» και «2;00-2;06». Πρόκειται µάλλον 

για µια σταδιακή αύξηση του λεξιλογίου και όχι για «έκρηξη». Τα ευρήµατα αυτά 

έρχονται σε αντίθεση µε πληθώρα ερευνών που κάνουν λόγο για ύπαρξη του φαινοµένου 

µεταξύ 17ου -22ου µήνα (Woodward et al., 1994; Bornstein & Haynes, 2008; D’ Odorico 

et al., 2001). Ακόµη, τα δεδοµένα αυτά δε συµφωνούν και µε την έρευνα του Kotsakidis 

(2003), η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα και διαπίστωσε ότι η λεξιλογική έκρηξη 

εµφανίστηκε µετά από την ηλικία 1;08 και συνέβη νωρίτερα για την κατηγορία των 

Ενεργειών των λέξεων (Papaeliou  & Rescorla, 2011). 
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Η κατηγορία  η οποία είναι πρώτη µε µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, σε όλες 

τις ηλικιακές οµάδες, µε εξαίρεση την ηλικιακή οµάδα «06;00-1;00», τόσο στο δεκτικό, 

όσο και στο εκφραστικό λεξιλόγιο, είναι αυτή των Άλλων λέξεων. Η κατηγορία αυτή 

παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, καθώς περιλαµβάνει λέξεις (ναι, όχι, τι) που 

κατακτώνται από τη βρεφική ακόµη ηλικία και χρησιµοποιούνται από τους γονείς σε 

καθηµερινή βάση. 

Όσον αφορά το δεκτικό λεξιλόγιο τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει η κατηγορία 

«Ενέργειες λέξεων» (εκτός από την ηλικιακή οµάδα 1;06-2;00),την τρίτη θέση τα «Μέρη 

σώµατος» και την τέταρτη θέση τα «Προσωπικά αντικείµενα», η οποία αντικαθίσταται 

από την ηλικία των «2;06» από αυτήν των «Ονοµάτων Ζώων». Ωστόσο η Hart to 2004  

παρατήρησε ότι από την ηλικία των «1;06» η κατηγορία «Αντικείµενα σπιτιού»  

αντικατέστησε αυτή των «Ζώων». Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατηγορία η οποία είναι 

λιγότερο αναπτυγµένη σε όλες τις ηλικιακές οµάδες και δεν αναπτύσσεται καθόλου στην 

πρώτη, είναι αυτή των «Εργαλείων», επιβεβαιώνοντας το εύρηµα ότι τα παιδιά δεν 

κατακτούν τις λέξεις που δεν σχετίζονται άµεσα µε το περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά 

τους (Παπαηλιού, 2005). 

Περνώντας στο εκφραστικό λεξιλόγιο παρατηρείται µια ποικιλοµορφία στην 

ανάπτυξη των κατηγοριών. Αρχικά διακρίνουµε µια ελάχιστη παραγωγή λέξεων στην 

ηλικιακή οµάδα «0;6-1;0», κάτι που συµφωνεί απόλυτα µε τη βιβλιογραφία. Οι 

κατηγορίες οι οποίες συναντώνται εδώ είναι εκείνες των «Ανθρώπων», των «Άλλων 

λέξεων» και των «Φαγητών- Ποτών». Τα ευρήµατα αυτά φαίνεται να ενισχύουν τη 

θεωρία που υποστηρίζει ότι οι πρώτες λέξεις των παιδιών αφορούν τα οικεία τους 

πρόσωπα, αλλά και τα αντικείµενα που αφορούν τα ίδια (Nelson, 1973). Ωστόσο σε 
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έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία, βρέθηκε ότι τα παιδιά που το παραγωγικό 

τους λεξιλόγιο ήταν κάτω των 50 λέξεων είχαν πιο αναπτυγµένες τις κατηγορίες: 

«Παιχνίδια και Ρουτίνες», «Άνθρωποι και Ήχοι ζώων» (Kern, 2007). Η αντίστοιχη 

έρευνα στην Ολλανδία αναφέρει ότι οι πιο ανεπτυγµένες κατηγορίες είναι: «Ήχοι ζώων», 

«Παιχνίδια» και «Άνθρωποι» (Bornstein  & Haynes, 2008).  

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι µέχρι την ηλικία «1;06» οι λέξεις που 

παράγουν τα παιδιά αναφέρονται σε «Οικεία πρόσωπα», «Φαγητά-Ποτά» και «Άλλες 

λέξεις» (στερεοτυπικές εκφράσεις). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι την πρώτη θέση 

καταλαµβάνει η κατηγορία «Άλλες λέξεις», αφήνοντας σε δεύτερη θέση την κατηγορία 

«Άνθρωποι».  

Η έρευνα των Papaeliou & Rescorla (2011), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε 

ελληνικό πληθυσµό και αφορούσε παιδιά ηλικίας «1;06-2;11» αναφέρει ότι οι 

συγκεκριµένες κατηγορίες κυριαρχούν σε αυτές τις ηλικίες. Επιπροσθέτως, η έρευνα 

αυτή έδειξε ότι οι στις πρώτες 50 λέξεις που παράγει το παιδί συγκαταλέγονται ονόµατα 

οικείων του προσώπων, όπως «µαµά», «µπαµπάς», ονόµατα ζώων, όπως «σκύλος», 

«γάτα», µέρη σώµατος, όπως «µάτι», «χέρι» και στερεοτυπικές λέξεις όπως «ναι», «όχι» 

«γεια». 

 Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξε και η δική µας έρευνα για τη συγκεκριµένη 

ηλικία µε τις πρώτες θέσεις να καταλαµβάνονται από τις κατηγορίες των «Άλλων 

λέξεων» (στερεοτυπικές εκφράσεις), «Φαγητών-Ποτών», «Μερών σώµατος» και 

«Προσωπικών Αντικειµένων». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κατηγορία των 

«Ανθρώπων» καταλαµβάνει την πέµπτη θέση, εύρηµα που έρχεται σε αντίφαση µε την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η Ηart (2004) υποστηρίζει ότι η παραγωγή διαφορετικών 
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λέξεων από τα παιδιά είναι περισσότερο πιθανό να σχετίζεται µε την προσοχή του 

παιδιού, το ακροατήριο το οποίο έχει απέναντί του και την επιθυµία που θέλει να 

εκφραστεί για κάτι, παρά µε την ίδια τη γνώση. Παράλληλα υποστηρίζεται ότι όσο πιο 

πολύ µιλάει ο γονιός στο παιδί του, τόσο πιο αυξηµένο θα είναι το εκφραστικό του 

λεξιλόγιο. 

 Οι περισσότερες έρευνες µαρτυρούν ότι η κατηγορία, η οποία αναπτύσσεται 

πρώτη στο ξεκίνηµα της λεξιλογικής ανάπτυξης του παιδιού είναι εκείνη που αναφέρεται 

στα κοινά ουσιαστικά (D’ Odorico et al., 2001; Wehberg, 2007; Kern, 2007; Hart,2004; 

Fenson et al, 2008; Papaeliou & Rescorla ,2011).  Η κατηγορία των κοινών ουσιαστικών 

περιλαµβάνει «Φαγητά», «Μέρη σώµατος», «Ζώα», «Αντικείµενα σπιτιού», 

«Προσωπικά αντικείµενα», «Ρούχα», «Εξωτερικά αντικείµενα», «Παιχνίδια», «Μέρη 

σώµατος» και «Οχήµατα». Εντούτοις, υπάρχουν και έρευνες στις οποίες η κυρίαρχη 

κατηγορία ήταν αυτή των «Ενεργειών των λέξεων», δηλαδή των ρηµάτων (Goldin-

Meadow et al.,1976; Benedict, 1979; Casseli et al., 1995; Stolt, et al, 2008). 

Όσον αφορά την παρούσα έρευνα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 

κατηγορία «Ενέργειες λέξεων» αναπτύσσεται σε πολύ υψηλό βαθµό στο δεκτικό 

λεξιλόγιο των παιδιών, ενώ δε συµβαίνει κάτι αντίστοιχο και στο  εκφραστικό λεξιλόγιο. 

Σύµφωνα µε τις Thomadaki & Stephany (2007) τα ρήµατα αποτελούν το µεγαλύτερο 

ποσοστό των λέξεων που ακούνε τα παιδιά στην Ελλάδα και είναι συχνά τα πρώτα 

στοιχεία των προτάσεων, οπότε είναι πολύ πιθανό να τα κατανοούν νωρίτερα (Papaeliou 

& Rescorla, 2011). 

Ο Goldfield (2000) πρότεινε ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πιο 

συχνά οι µητέρες ζητούν από το παιδί τους να κάνει µια ενέργεια, παρά να  την προφέρει. 
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Ακόµη, οι µητέρες συνήθως παροτρύνουν τα παιδιά τους να πουν ένα ουσιαστικό, παρά 

ένα ρήµα. Με άλλα λόγια, οι ενέργειες έχουν κεντρικό νόηµα στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου. Κάτι τέτοιο γίνεται φανερό από το γεγονός ότι η λέξη ενέργεια στην 

κατανόηση χρησιµοποιείται για να δηλώσει την εκκίνηση των ενεργειών, ενώ στην 

παραγωγή,  συνοδεύεται από τις ενέργειες του παιδιού. Μια προσπάθεια για να 

εξηγήσουν αυτή τη διαφορά έγινε και από τους Rodgon, Jankowski, Alenskas (1977), οι 

οποίοι ισχυρίστηκαν ότι τα δύο τρίτα των λέξεων που προφέρει το κάθε παιδί λαµβάνουν 

χώρα ενώ το παιδί εκτελεί µια ενέργεια, η οποία αφορά ένα αντικείµενο. ∆ηλαδή το παιδί  

αναφέρεται σε ένα αντικείµενο µε λέξεις, αλλά κάνει την ενέργεια µε πράξεις. 

Επίσης, οι Papaeliou  & Rescorla (2011) διαπίστωσαν ότι η απόκτηση του 

λεξιλογίου παρουσιάζει µια αργοπορία στα ελληνόπουλα σε σύγκριση µε τα παιδιά που 

µιλούν την αγγλική γλώσσα, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση µε τα δικά µας ευρήµατα. 

Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι πιθανό να οφείλεται στην περίπλοκη µορφολογία της 

ελληνικής γλώσσας και τη διαφορετική µορφοσυντακτική δοµή της ελληνικής γλώσσας 

από την αγγλική. 

Όσον αφορά το φύλο βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά τόσο στη 

κατανόηση, όσο και στην έκφραση των περισσότερων σηµασιολογικών κατηγοριών, µε 

τα κορίτσια να υπερτερούν και στα δύο είδη λεξιλογίου, εύρηµα που συµφωνεί µε τις 

υπάρχουσες έρευνες (Rescorla, 1989; Rescorla & Alley, 2001; Fenson et al., 1992; 

Casseli et al., 1995). Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ιταλία από τους D’ Odorico 

et al., (2001) σε παιδιά ηλικίας «1;0- 2;0» ετών βρέθηκε ότι τα κορίτσια έφτασαν πρώτα 

στο επίπεδο παραγωγής 50 λέξεων. Εποµένως, τα κορίτσια σε µικρότερες ηλικίες έχουν 

µεγαλύτερη διαφορά από τα αγόρια στην απόκτηση του λεξιλογίου, η οποία µειώνεται 
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γύρω στην ηλικία των «2;00». Ωστόσο, οι Stolt, et al., το 2008 διαπίστωσαν µια διαφορά 

στο φύλο, που αφορά το εκφραστικό αλλά όχι το δεκτικό λεξιλόγιο. 

Το φύλο λοιπόν φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των σηµασιολογικών 

κατηγοριών. Τα κορίτσια είχαν µεγαλύτερα σκορ σε όλες τις σηµασιολογικές κατηγορίες 

από τα αγόρια, µε εξαίρεση την κατηγορία των «Εργαλείων» και των «Οχηµάτων», όπου 

το δεκτικό τους λεξιλόγιο ήταν ακριβώς το ίδιο µε των κοριτσιών, ενώ στο εκφραστικό 

τα κορίτσια εξέφραζαν µια παραπάνω λέξη. Η επικράτηση των αρσενικών στις 

κατηγορίες των «Εργαλείων» και των «Οχηµάτων» γίνεται φανερή και στην έρευνα των 

Barbarotto., Laiaconab, Capitanic (2008), οι οποίοι εξέτασαν την ανάπτυξη των 

σηµασιολογικών κατηγοριών των «Ζώων», «Λαχανικών», «Φρούτων», «Εργαλείων», 

«Οχηµάτων» και «Επίπλων» σε σχέση µε το φύλο σε παιδιά ηλικίας 3 ως 5 ετών. 

           Οι διαφορές στο φύλο  αφορούν το εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών 18-24 

µηνών. Οι περισσότερες έρευνες βρήκαν στατιστικά σηµαντική διαφορά στο φύλο ως 

προς το εκφραστικό λεξιλόγιο (Galsworthy et al., 2000).Κάτι τέτοιο είναι σύµφωνο και 

µε τα δικά µας ευρήµατα, όπου συναντώνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 14 

από τις 16 κατηγορίες του εκφραστικού λεξιλογίου, αλλά µόνο στις 8 από τις 16 

κατηγορίες του δεκτικού. 
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

 Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά µε κάποιες 

επιφυλάξεις. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας τίθενται οι 

παρακάτω περιορισµοί: 

� Η κάθε ηλικιακή οµάδα είχε διαφορετικό αριθµό παιδιών και έτσι δεν 

επιτρέπεται η γενίκευση των αποτελεσµάτων στο γενικό πληθυσµό. 

� Οι περισσότεροι γονείς που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο  είχαν 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο. 

� Τα περισσότερα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα προέρχονταν από 

ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς και νηπιαγωγεία. 

� Η πλειοψηφία των παιδιών κατοικούσε σε αστικές περιοχές. 
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Α. Πίνακας 1. Μοντέλο παλινδρόµησης ως προς την κατανόηση 

 

 

Model Summary 

 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,999(a) ,998 ,998 8,23777 

a  Predictors: (Constant), RV_OtherWords, RV_Vehicles, RV_Adjectives, 

RV_AnimalNames, RV_Action, RV_People, RV_Toys, RV_FoodDrink, RV_Household 

 

   

ANOVAb

5899505 9 655500,579 9659,469 ,000a

11943,524 176 67,861

5911449 185

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RV_OtherWords, RV_Vehicles, RV_Adjectives, RV_
AnimalNames, RV_Action, RV_People, RV_Toys, RV_FoodDrink, RV_Household

a. 

Dependent Variable: sum_rb. 
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Πίνακας 2. Μοντέλο παλινδρόµησης ως προς την έκφραση 

Model Summary 

 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,999(a) ,998 ,998 10,37368 

a  Predictors: (Constant), EV_OtherWords, RV_Action, EV_Vehicles, EV_Adjectives, 

EV_People, EV_FoodDrink, EV_Toys, EV_AnimalNames, EV_Household 

ANOVAb

8806625 9 978513,942 9092,883 ,000a

18939,918 176 107,613

8825565 185

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EV_OtherWords, RV_Action, EV_Vehicles, EV_Adjectives,
EV_People, EV_FoodDrink, EV_Toys, EV_AnimalNames, EV_Household

a. 

Dependent Variable: sum_eb. 
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Έντυπο Ενηµέρωσης 

Τίτλος της Έρευνας: Η Ανάπτυξη του Λεξιλογίου σε Παιδιά Βρεφικής και Νηπιακής 

Ηλικίας Τυπικής Ανάπτυξης 

Ερευνήτριες: Παρίζη Σοφία & Χαχούδη Αργυρώ 

 

Αγαπητέ Γονέα, 

 

Επιθυµούµε να πραγµατοποιήσουµε µια έρευνα πάνω στην ανάπτυξη και κατανόηση του 

λεξιλογίου σε παιδιά ελληνόπουλα ηλικίας µεταξύ 6 µηνών και 3 ετών τυπικής 

ανάπτυξης, των οποίων η µητρική γλώσσα είναι η ελληνική, χρησιµοποιώντας την 

µέθοδο της γονεϊκής καταγραφής. Αυτό σηµαίνει ότι θα σας δοθεί µια λίστα µε 500-600 

λέξεις, από την οποία θα πρέπει να σηµειώσετε ποιές λέξεις  κατανοεί και ποιες 

χρησιµοποιεί το παιδί σας. Αυτό µπορεί να γίνει χωρίς την συµµετοχή του παιδιού σας, 

γεγονός που δεν θα το διαταράξει από το καθηµερινό του πρόγραµµα. Το µόνο που 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

                          ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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χρειάζεται είναι να είστε ενήµεροι για το ποιές λέξεις το παιδί σας κατανοεί και 

εκφράζει. 

 

Το εργαλείο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγξουν την ανάπτυξη και 

την κατανόηση του λεξιλογίου των παιδιών τους συγκριτικά µε τα παιδιά της ίδιας 

ηλικίας. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία και η στάθµιση του συγκεκριµένου 

εργαλείου έτσι ώστε και στο µέλλον να χρησιµεύσει για την πρώιµη ανίχνευση τυχόν 

προβληµάτων λόγου και την αποκατάστασή τους πριν τη σχολική φοίτηση. Ειδικότερα 

για το παιδί σας, δεσµευόµαστε ότι θα λάβετε ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα της 

λεξιλογικής του ανάπτυξης και κατανόησης µετά το πέρας της έρευνας. Να σηµειωθεί 

ότι για την εδραίωση της αξιοπιστίας του υπό κατασκευή εργαλείου (ερωτηµατολόγιο 

CYLEX) είναι πιθανό να σας ζητηθεί να το συµπληρώσετε άλλη µία φορά σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά µε την έρευνα µπορείτε να 

επικοινωνήσετε µε το τηλέφωνο των ερευνητριών Παρίζη Σοφία 6946755509, Χαχούδη 

Αργυρώ 6974794082 ή να στείλετε e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

cylex_ereuna@hotmail.com, sofia.parizi@hotmail.com, yrou.ch@gmail.com . 

Τα προσωπικά σας στοιχεία και η επίδοση των παιδιών σας θα κρατηθούν ανώνυµα και 

θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Τα συµπεράσµατα της έρευνας 

µπορεί να δηµοσιευτούν σε επιστηµονικό περιοδικό ή να ανακοινωθούν σε επιστηµονικό 

συνέδριο. Η συµµετοχή σας στην έρευνα είναι εντελώς εθελοντική και τυχόν αποχώρησή 

σας από αυτήν σε οποιοδήποτε στάδιό της δεν φέρει κάποιες επιπτώσεις. 
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Αν κάποιο στάδιο της έρευνας σας ανησυχεί µπορείτε να παραπονεθείτε στην υπεύθυνη 

του ερευνητικού προγράµµατος αν. καθηγήτρια του πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. 

Οκαλίδου Αρετή. Για να παραπονεθείτε σχετικά µε την έρευνα, µπορείτε να 

τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 2310-891358 αναφέροντας τον τίτλο της έρευνας, ο οποίος 

είναι: Προσαρµογή του ερωτηµατολογίου CYLEX σε ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης 

ηλικίας µεταξύ 6 µηνών ως 3 ετών. 

 

Οδηγίες συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου 

Κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν χρειάζεται η παρουσία του παιδιού σας. 

• Για τη στήλη «ΛΕΕΙ» σκεφτείτε και θυµηθείτε ποιες από τις λέξεις που υπάρχουν 

στη λίστα γνωρίζει ή χρησιµοποιεί στον καθηµερινό και αυθόρµητο λόγο του. 

• Για τη στήλη «ΚΑΤΑΝΟΕΙ» αρκεί να σκεφτείτε και να θυµηθείτε ποιες από τις 

λέξεις καταλαβαίνει και µπορεί να τις αντιστοιχήσει µε την έννοια- περιεχόµενο τους 

όταν τις ακούει ή τις βλέπει. 

 

∆εν πρέπει να έχετε κοντά σας το παιδί και να του ζητάτε να προφέρει λέξεις κάνοντας 

µίµηση. 

∆εν έχει σηµασία αν το παιδί προφέρει λάθος τη λέξη π.χ. αντί για «κότα» λέει «τότα». 

Σας παρακαλούµε απαντήστε µε ειλικρίνεια για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας. 
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Σας ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας.  

 

Με εκτίµηση, 

Παρίζη Σοφία Ειδική Παιδαγωγός, 

Χαχούδη Αργυρώ, Φιλόλογος 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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Εγώ ο / η _________________________________________ γονέας /κηδεµόνας του/της  

_________________________________________________ δέχοµαι να συµµετάσχω 

και να συµπληρώσω το ερωτηµατολόγιο της έρευνας µε τίτλο «Προσαρµογή του 

ερωτηµατολογίου CYLEX σε ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας µεταξύ 6 

µηνών ως 3 ετών» που διεξάγεται από το ΠΜΣ του Τµήµατος ΕΚΠ του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, µε ερευνήτριες τις Παρίζη Σοφία, Χαχούδη Αργυρώ και υπεύθυνη επόπτρια 

την Αν. Καθηγήτρια κα Αρετή Οκαλίδου. 

 

 

Υπογραφή 

……………………… 

 

 

 

 

Σας παρακαλούµε να επιστραφεί το έντυπο της έγκρισης στον βρεφονηπιακό σταθµό 

µέχρι και τις ______________________. 

 

 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, 

Παρίζη Σοφία, Χαχούδη Αργυρώ 
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∆ηµογραφικά στοιχεία παιδιού 

 

1.Ονοµατεπώνυµο παιδιού: 

………………………………………………………………………………………. 

2. Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι  

3. Ηµεροµηνία Γέννησης: ………………………………………………………… 

4. Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου CYLEX: ………………….. 

5. Γλώσσα ή γλώσσες  που χρησιµοποιούνται στο σπίτι: ………………………… 

6. Αδέρφια:      Ναι   Όχι  

7. Ηλικίες: ……………………………………………………….............................. 

8. Τόπος διαµονής: …………………………………………………………………. 

9. Πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθµό;     Ναι     Όχι  

Αν ναι, σηµειώστε: 

∆ηµόσιος                     Ιδιωτικός  

10. Έχει προβλήµατα όρασης;  Ναι     Όχι  

Αν ναι, περιγράψτε 

……………………………………………………………………………………………… 

11. Έχει προβλήµατα ακοής;   Ναι  Όχι  
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Αν ναι, περιγράψτε 

……………………………………………………………………………………………… 

12. Έχει κινητικά προβλήµατα;  Ναι   Όχι 

 Αν ναι περιγράψτε 

……………………………………………………………………………………………… 

13. Παρουσιάζει κάποια αναπηρία;  Ναι  Όχι 

Αν ναι, περιγράψτε 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Νοµίζετε ότι το παιδί σας έχει προβλήµατα λόγου και οµιλίας;  Ναι       Όχι 

Αν ναι, περιγράψτε 

……………………………………………………………………………………………… 
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∆ηµογραφικά στοιχεία γονέα που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο 

 

1. Ονοµατεπώνυµο γονέα: ………………………………………………………………. 

2. Φύλο:   Άντρας  Γυναίκα   

3. Ηλικία: ……………………………………………………………………………….. 

4. Μορφωτικό Επίπεδο. Απόφοιτος: 

 ∆ηµοτικού           Γυµνασίου           Λυκείου                ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακού Άλλο  

5. Επάγγελµα: …………………………………………………………………………….. 

6. Με ποιους ζει στο σπίτι το παιδί; 

  Πατέρας              Μητέρα               Αδέρφια                     Άλλο 

 

 

 

 


