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1. Εισαγωγή
Η γλώσσα συνιστά το κυριότερο μέσο επικοινωνίας και μάθησης. Η γλωσσική
ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση και πολύτιμο εργαλείο για την ομαλή γνωστική και
κοινωνική ανάπτυξη ενός ατόμου καθώς, επίσης, και για την ακαδημαϊκή του πορεία.
Η εκμάθηση του λόγου δίνει τη δυνατότητα σε ένα παιδί να επικοινωνεί με
αποτελεσματικό τρόπο και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εργαλείο για σκέψη και
άλλες νοητικές λειτουργίες. Η ελλειμματική ικανότητα λόγου απομονώνει το άτομο
από τους άλλους. Ένα παιδί με καθυστέρηση στο λόγο βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση, όσον αφορά τη μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση (Buckley, 1993).
Η

γλώσσα

που

χρησιμοποιούμε

και

αντιλαμβανόμαστε

δεν

είναι

μονοδιάστατη και σύμφωνα με το μοντέλο γλωσσικής ανάπτυξης των Bloom και
Lahey (1978), έχει τρεις διαστάσεις, τη μορφή που αναφέρεται στη φωνολογία, τη
μορφολογία και τη σύνταξη, το περιεχόμενο που αναφέρεται στη σημασιολογία και
τη χρήση που αναφέρεται στην πραγματολογία (Bloom & Lahey, 1978). Οι επιμέρους
διαστάσεις της γλώσσας αλληλεπιδρούν και συναναπτύσσονται δυναμικά με
αποτέλεσμα η παράλληλη καλλιέργειά τους να κρίνεται απαραίτητη για την
αποτελεσματική κατανόηση, παραγωγή και χρήση της γλώσσας. Η αναπτυξιακή
καθυστέρηση ενός τομέα της γλώσσας μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη
κάποιου άλλου (Dockrell, 2001). Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του
γλωσσικού συστήματος, ο σχηματισμός ενός ολοκληρωμένου προφίλ γλωσσικών
ικανοτήτων ενός παιδιού προϋποθέτει την αξιολόγηση όλων των τομέων της γλώσσας
(Στασινός, 2009).
Η πρώιμη ανίχνευση δυσκολιών λόγου επιτρέπει τη δημιουργία ομάδας
υψηλού κινδύνου στην οποία κατατάσσονται παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανιχνευτικού ελέγχου, έχουν περισσότερες
πιθανότητες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε διάφορους αναπτυξιακούς τομείς. Η
πρώιμη αναγνώριση των γλωσσικών προβλημάτων αποτελεί το πρώτο και ίσως το
σημαντικότερο βήμα για την υποστήριξη της μαθησιακής ανάπτυξης ενός παιδιού.
Η γλωσσική ανάπτυξη γενικά και η ανάπτυξη του λεξιλογίου ειδικότερα συσχετίζεται
με τη μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία. Ο εντοπισμός ελλειμμάτων στις γλωσσικές
δεξιότητες και ιδιαίτερα στην ικανότητα αφήγησης είναι ύψιστης σημασίας για τον
εντοπισμό παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο να αντιμετωπίσουν μαθησιακές ή
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γλωσσικές δυσκολίες (Στασινός, 2009, Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004,
Dockrell, 2001, McCabe & Rosenthal Rollins, 1994).
Δύο από τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση γλωσσικών ελλειμμάτων και την αξιολόγηση προβλημάτων λόγου
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι τα σταθμισμένα τεστ και η λήψη γλωσσικού
δείγματος. Τα σταθμισμένα ανιχνευτικά εργαλεία προσφέρουν τη δυνατότητα
σύγκρισης των αποτελεσμάτων με τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης. Η λήψη
γλωσσικού δείγματος γίνεται κατά την αλληλεπίδραση ενός ενήλικα, συνήθως του
εξεταστή ή της μητέρας, με το παιδί. Οι μορφές αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι
δομημένες, ημιδομημένες ή αυθόρμητες. Βασικό στόχο της αλληλεπίδρασης αποτελεί
η λήψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου δείγματος ομιλίας, ώστε το λεξιλόγιο και τα
υπόλοιπα γλωσσικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτό να είναι αντιπροσωπευτικά των
γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004,
Dockrell, 2001).
Και ενώ η ανάπτυξη του λόγου αποτελεί δείκτη ενός εύρους αναπτυξιακών
καθυστερήσεων, δυσκολιών, ελλειμμάτων και διαταραχών, η αξιολόγηση της
γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν παύει να συνιστά πρόκληση
τόσο για τους κλινικούς, όσο και για τους ερευνητές. Η αφήγηση είναι ένας
οικολογικός τρόπος αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνιακής
επάρκειας, τόσο για πληθυσμούς τυπικής, όσο και μη τυπικής ανάπτυξης καθώς
αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάκριση κλινικών ομάδων.
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν νοητική αναπηρία και παρουσιάζουν
ποικίλα προβλήματα λόγου που είναι κοινά στα περισσότερα άτομα του πληθυσμού
αυτού, καθώς στο πλαίσιο του Συνδρόμου παρατηρείται ένα χαρακτηριστικό
γλωσσικό προφίλ. Τα γλωσσικά τους ελλείμματα αφορούν κυρίως τον εκφραστικό
λόγο και τη μορφοσύνταξη, ενώ ο λόγος τους παρουσιάζει φτωχή καταληπτότητα
(Roberts, Price, & Malkin, 2007). Είναι επιτακτική η ανάγκη αξιολόγησης του λόγου
παιδιών με Σύνδρομο Down με σκοπό τον ορισμό του επιπέδου λειτουργικότητάς
τους και τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και αδυναμιών του καθενός.
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1.1.

Περίληψη
Η ανάπτυξη του λόγου κρίνεται πολύ σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη

και τη μαθησιακή πορεία του ατόμου. Η αξιολόγηση του λόγου νηπίων παρέχει
πλούτο πληροφοριών για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεικτών και τη μελέτη του
τρόπου με τον οποίο αυτοί συναναπτύσσονται. Το επίπεδο των δεικτών γλωσσικής
ανάπτυξης που προκύπτει από πρώιμη αξιολόγηση του λόγου συνιστά δείκτη
πρόβλεψης της μετέπειτα σχολικής επίδοσης. Η παρούσα εργασία αποτελεί
προσπάθεια πρώιμης αξιολόγησης της σημασιολογικής, μορφοσυντακτικής και
αφηγηματικής ανάπτυξης του λόγου και σκιαγράφησης των συσχετίσεων μεταξύ
γλωσσικών δεικτών που αξιολογούν διαφορετικούς τομείς της γλώσσας σε νήπια
τυπικής ανάπτυξης 3-6 ετών (Ν=68) και παιδιά με Σύνδρομο Down 3-10 ετών
(Ν=12).

Οι δείκτες

γλωσσικής

ανάπτυξης

προέκυψαν από τη χορήγηση

σταθμισμένων εργαλείων και τη λήψη δειγμάτων λόγου με άμεση αξιολόγηση.
Σημαντικότερο εύρημα της μελέτης συνιστά η παρατήρηση ποιοτικών και ποσοτικών
αποκλίσεων, όσον αφορά τις συσχετίσεις των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην
ομάδα με Σύνδρομο Down. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη
απόκλισης παρά καθυστέρησης στη γλωσσική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Συνδρόμου,
καθώς φαίνεται οι γλωσσικοί δείκτες να συναναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο, να
ακολουθούν δηλαδή διαφορετική αναπτυξιακή πορεία στους 2 πληθυσμούς. Επίσης,
από την αντιπαραβολή των επιδόσεων της ομάδας τυπικής ανάπτυξης στους
γλωσσικούς δείκτες με τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης των εργαλείων που
χορηγήθηκαν προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός νηπίων σημείωσε επίδοση
χαμηλότερη από τον Μ.Ο. σε κάποιον ή σε όλους τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης.
Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει το αίτημα ανιχνευτικού ελέγχου της γλωσσικής
ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

1.2.

Δομή της εργασίας
Η Εισαγωγή και η Περίληψη που προηγήθηκαν αποτελούν μέρος του 1ου

κεφαλαίου. Επίσης, σε αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η Δομή της εργασίας. Στο 2ο
κεφάλαιο γίνεται σύντομη αναφορά στις θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας και
παρουσιάζονται οι τρεις τομείς ανάπτυξης του λόγου. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται
στην ανάπτυξη του λόγου σε πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης με έμφαση στη
9

Σημασιολογία και τη Μορφοσύνταξη. Επίσης, γίνεται αναφορά στις συσχετίσεις που
παρατηρούνται μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης σε πληθυσμούς τυπικής
ανάπτυξης. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στο Σύνδρομο Down.
Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη του λόγου στο πλαίσιο του Συνδρόμου
με έμφαση στους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με τη γλωσσική ανάπτυξη, στη
σημασιολογία, στη μορφοσύνταξη και στην καταληπτότητα του λόγου. Επίσης,
γίνεται αναφορά στις συσχετίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δεικτών γλωσσικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down. Στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται
στοιχεία που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας
και των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην
αξιολόγηση του λόγου στην προσχολική ηλικία, στη σημασία της και στις δυσκολίες
που ενέχει. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική προσπάθεια που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και παρατίθενται τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση. Στη συζήτηση που
αποτελεί το 9ο κεφάλαιο, αναλύονται τα αποτελέσματα με αναφορές στην
αρθρογραφία – βιβλιογραφία και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από την έρευνα. Στο 10ο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και
διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές μελέτες .
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2. Η κατάκτησης της γλώσσας
2.1.

Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης
Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες για τη γλωσσική ανάδυση είναι η γενετική που

βασίζεται στο βιολογικό μοντέλο ανάπτυξης της γλώσσας και η θεωρία κατασκευής
που σχετίζεται με το εμπειριοκρατικό μοντέλο γλωσσικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με
την πρώτη, ο άνθρωπος γεννιέται με μια έμφυτη ικανότητα να αναπτύξει τη γλώσσα,
η οποία είναι βιολογικά προκαθορισμένη. Ο μηχανισμός γλωσσικής απόκτησης ή το
γλωσσικό όργανο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της γλώσσας. Σύμφωνα με τη
θεωρία κατασκευής, το βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι ο συμβολικός της
χαρακτήρας. Σε αυτό το μοντέλο η ανάπτυξη της γλώσσας είναι αποτέλεσμα της
γενικότερης νοητικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού (Μαρίνης, 2008).
Οι δύο ιστορικές προσεγγίσεις για την κατάκτηση του λόγου του B.F. Skinner
και του N. Chomsky φαίνεται να μην εξηγούν όλα τα σημεία της στρατηγικής των
βρεφών για την κατάκτηση του λόγου. Ο πρώτος υποστηρίζει ότι η γλώσσα
αναπτύσσεται και καθορίζεται από την ενίσχυση του περιβάλλοντος, όπως και άλλες
λειτουργίες, και δεν υπάρχει κανένας έμφυτος μηχανισμός που υπόκειται σε αυτήν.
Αντίθετα, ο δεύτερος αναφέρεται στην ύπαρξη ενός έμφυτου μηχανισμού που θέτει
περιορισμούς ως προς την πιθανή μορφή που η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να πάρει
(Kuhl, 2000).
Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η γλωσσική αυτή εμπειρία αλλάζει την
αντίληψη του λόγου στα βρέφη, θέτοντας την αντίληψη στην υπηρεσία της γλώσσας.
Το βρέφος προσλαμβάνει αντιληπτικά τις βασικές πτυχές της γλώσσας του
περιβάλλοντός του. Τα βρέφη στον 6ο μήνα έχουν την ικανότητα εντοπισμού
φωνητικών αντιθέσεων σε γλώσσες εκτός της μητρικής, ενώ, μετά τους 12 μήνες, δεν
έχουν πια αυτή την ικανότητα. Οι ανιχνευτές που ερεθίζονται από την έκθεση στη
μητρική γλώσσα διατηρούνται, ενώ οι υπόλοιποι ατροφούν. Η προσέγγιση αυτή δίνει
απάντηση στο εύλογο ερώτημα γιατί τα νήπια με το γνωστικά ανώριμο σύστημα
ξεπερνούν κατά πολύ τους ενηλίκους στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας
(Πρωτόπαπας, 2008, Kuhl, 2000).
Η νέα οπτική της γλωσσικής ανάδυσης υποστηρίζει ότι τα βρέφη
συμμετέχουν σε ένα νέο είδος μάθησης στο οποίο οι γλωσσικές προσλαμβάνουσες
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χαρτογραφούνται λεπτομερώς στον εγκέφαλο. Μόνο με την ακρόαση της μητρικής
γλώσσας συλλέγουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της και εντοπίζουν
πρότυπα-σχήματα

αυτής.

Παιδιά

τυπικής

ανάπτυξης

σχηματίζουν

νοητική

αναπαράσταση μιας νέας λέξης έπειτα από μια μόνο έκθεση σε αυτή. Επίσης,
μπορούν να αναγνωρίζουν και με ακρίβεια να αναπαράγουν κάποιες λέξεις μετά από
περιορισμένη έκθεση σε αυτές (Maekawa & Storkel, 2006). Η διαδικασία αυτή
αναφέρεται ως ταχεία χαρτογράφηση (fast mapping) και συμβαίνει τυχαία, χωρίς
διδασκαλία από κάποιον ενήλικα (Kuhl, 2000).
Η γλωσσική εμπειρία παράγει νοητικούς χάρτες για το λόγο οι οποίοι
διαφέρουν σημαντικά σε ομιλητές διαφορετικών γλωσσών. Το νοητικό αυτό φίλτρο
κάνει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας πολύ δυσκολότερη, επειδή η χαρτογράφηση
για τη μητρική γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που χρειάζεται για την
εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας (Kuhl, 2000).
Οι αντιληπτικές αναπαραστάσεις της ομιλίας αποθηκεύονται στη μνήμη. Τα
βρέφη δεν μαθαίνουν μόνο αντιληπτικά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας, αλλά γίνονται
και ομιλητές αυτής, γεγονός που προϋποθέτει μίμηση των προτύπων λόγου που
ακούν από τους άλλους ομιλητές. Ο τρόπος ομιλίας της μητέρας ή του βασικού
φροντιστή είναι καθοριστικός για την αντίληψη του λόγου, την ανάπτυξη της
κινητικής οργάνωσής του και την παραγωγή (Kuhl, 2000).
2.2.

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
Η ανάπτυξη του λόγου συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εξαρτάται

σε μεγάλο βαθμό από τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και από το
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει. Η αφετηρία της
γλωσσικής ανάδυσης τοποθετείται στη βρεφική ηλικία και συνεχίζεται ως τη σχολική
ηλικία, αλλά και την ενήλικη ζωή. Η ταχύτητα ανάπτυξης του λόγου μεταβάλλεται
στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και στο πλαίσιο
της τυπικής ανάπτυξης του λόγου, παρατηρείται σημαντική διακύμανση (variability),
καθώς κάποια παιδιά φτάνουν τα αναπτυξιακά ορόσημα ταχύτερα ,ενώ κάποια άλλα
βραδύτερα από το μέσο όρο. Κάποια δείχνουν να δυσκολεύονται να συλλάβουν το
νόημα απλών λέξεων, ενώ άλλα στην ίδια ηλικία σχηματίζουν προτάσεις (Πρώιου,
2008). Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών κατακτούν τη μητρική τους γλώσσα
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αβίαστα. Ωστόσο, ένας αριθμός παιδιών δεν αναπτύσσει το ίδιο ανεμπόδιστα το
λόγο, καθώς παρουσιάζει γλωσσικές διαταραχές.
Οι γλωσσικές διαταραχές χωρίζονται ως προς την αιτιολογία σε δύο
κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές που
συνυπάρχουν με νοητική αναπηρία και ελλείμματα σε διάφορους γνωστικούς τομείς.
Σε αυτήν ανήκουν οι γλωσσικές διατραχές των παιδιών με Σύνδρομο Down στις
οποίες θα γίνει διεξοδική αναφορά στο 5ο κεφάλαιο. Η δεύτερη κατηγορία
περιλαμβάνει τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν παιδιά τα
οποία παρουσιάζουν τυπική ανάπτυξη σε όλους του αναπτυξιακούς τομείς, εκτός από
το λόγο. Η γλωσσική διαταραχή που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά δεν οφείλεται σε
νοητική υστέρηση, βαρηκοΐα, κινητικές δυσλειτουργίες, δυσπραξία, νευρολογικές ή
ψυχολογικές διαταραχές. Σε αυτήν την κατηγορία διαταραχών εντάσσεται η Ειδική
Γλωσσική Διαταραχή1 (ΕΓΔ) η οποία προκαλεί προβλήματα σε διάφορους τομείς του
λόγου και. εκδηλώνεται κυρίως στη σύνταξη και τη μορφολογία. Ωστόσο, κάποια
παιδιά εμφανίζουν προβλήματα στη φωνολογία, τη σημασιολογία, το λεξιλόγιο ή την
πραγματολογία (Μαρίνης, 2008, Πρωτόπαπας, 2008). Στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας δεν θα γίνει αναφορά σε αυτή την κατηγορία γλωσσικών διαταραχών.
2.3.

Τομείς ανάπτυξης της γλώσσας
Σύμφωνα με το μοντέλο των Bloom και Lahey (1978) η λειτουργία της

γλώσσας συντελείται σε 3 βασικά επίπεδα, τη μορφή, το περιεχόμενο και τη χρήση. Η
δομή της γλώσσας ή αλλιώς μορφή περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τη
φωνολογία, τη μορφολογία και το συντακτικό. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει στοιχεία
που αφορούν τη σημασιολογία, ενώ η χρήση αναφέρεται σε στοιχεία πραγματολογίας
του λόγου τα οποία σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο
(Bloom & Lahey, 1978).
2.3.1. Μορφή
Η μορφή της γλώσσας αναφέρεται στη φωνολογία, τη μορφολογία και τη
σύνταξη (Μορφοσύνταξη). Η γλωσσική μορφή, οι ήχοι, τα μορφήματα, οι λέξεις και
η σύνταξη, αποτελούν το μέρος της γλώσσας το οποίο αποσπά συνήθως το

1

Specific Language Impairment (SLI)
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μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η φωνολογία αναφέρεται στις σχέσεις που συνάπτουν οι
φθόγγοι στο σύστημα μιας συγκεκριμένης γλώσσας και στον καθορισμό τεμαχιακών
(φθόγγοι) και υπερτεμαχιακών (προσωδία) σχέσεων. Η μορφολογία αναφέρεται στη
σύσταση των λέξεων από μορφήματα που αποτελούν τα ελάχιστα συστατικά των
λέξεων που διαθέτουν σημασία ή γραμματική λειτουργία. Η μορφολογία
αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες γλωσσικές λειτουργίες. Ο όρος μορφοσύνταξη
αναφέρεται στη στενή σχέση μορφολογίας και σύνταξης. Η σύνταξη είναι ο τρόπος
με τον οποίο οι λέξεις οργανώνονται στην πρόταση, ενώ η μορφολογία είναι ο τρόπος
με

τον

οποίο

πραγματοποιείται

η

εσωτερική

οργάνωση

των

λέξεων

(http://www.greek-language.gr/). Η μορφή της γλώσσας απαραίτητα αλληλεπιδρά με
το περιεχόμενο και τη σημασία, καθώς η γλώσσα πάντα αναφέρεται σε κάτι.
2.3.2.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της γλώσσας αναφέρεται στη σημασιολογία. Η σημασιολογία
αφορά τη σημασία των λέξεων και των μορφημάτων, τις σημασιολογικές σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των λέξεων (λεξική σημασιολογία), αλλά και τη σημασία
μονάδων μεγαλύτερων από τις λέξεις (προτασιακή σημασιολογία) (http://www.greeklanguage.gr/). Η μορφή και το περιεχόμενο αλληλεπιδρούν με τη χρήση της γλώσσας,
την πραγματολογία.
2.3.3. Χρήση
Η χρήση της γλώσσας αναφέρεται στην πραγματολογία στην ικανότητα
δηλαδή χρήσης της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο και εμπεριέχει στοιχεία που
αφορούν την κατανόηση και χρήση του πλαισίου επικοινωνίας, των μη λεκτικών
επικοινωνιακών

πληροφοριών,

των

κατάλληλων

γλωσσικών

δομών,

των

παραλεκτικών πληροφοριών και των κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών. Οι
δεξιότητες πραγματολογίας του λόγου επιτρέπουν στο χρήστη της γλώσσας να
εκφράζει τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προθέσεις του, ενώ, παράλληλα,
προσφέρουν τη δυνατότητα αντίληψης της προοπτικής του άλλου και ανάκλησης
προηγούμενων συζητήσεων (Βογινδρούκας, 2008, Abbeduto, Warren, & Conners,
2007).
Τις 3 διαφορετικές πτυχές της πραγματολογίας αποτελούν η πρόθεση
επικοινωνίας (intentions), η συζήτηση (discourse) και η αφήγηση (narration). Ένα
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άτομο μιλά με επικοινωνιακή πρόθεση π.χ. για να ζητήσει κάτι ή για να κοινοποιήσει
μια πληροφορία. Η συζήτηση αναφέρεται στη διαλογική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο
ή περισσότερων ατόμων, στην οποία τα άτομα παίρνουν με τη σειρά το λόγο
διατηρώντας ή αλλάζοντας θέμα και επιδιορθώνοντας ή τροποποιώντας την
επικοινωνία, όταν είναι ασαφής. Η αφήγηση αναφέρεται στη χρήση της γλώσσας για
αναφορά σε μια ιστορία ή εμπειρία (Roberts, Chapman, & Warren, 2008).
Το γλωσσικό σύστημα αποτελείται από έναν αριθμό επιμέρους συστατικών
στοιχείων η επιλογή και ο συνδυασμός των οποίων είναι σημαντικά για την
αποτελεσματική χρήση της γλώσσας. Τα στοιχεία αυτά η φωνολογία, η
σημασιολογία, το λεξιλόγιο, η γραμματική και η πραγματολογία συναναπτύσσονται
με δυναμικό και αναπτυξιακό τρόπο. Κατά συνέπεια, οι δυσκολίες που ένα παιδί
μπορεί να αντιμετωπίζει σε έναν τομέα του λόγου, π.χ. στη σημασιολογία, μπορεί να
έχουν επίδραση και σε κάποιον άλλο τομέα. Η θεώρηση της γλώσσας ως δυναμικού
συστήματος φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους, ακόμη και μικρές δυσκολίες,
μπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση του παιδιού στη γνώση, τη μάθηση, αλλά και
την καθημερινή αλληλεπίδρασή του με τους άλλους (Dockrell, 2001).
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3. Τυπική ανάπτυξη του λόγου
Παρακάτω πραγματοποιείται σύντομη παρουσίαση της Τυπικής ανάπτυξης
του λόγου κατά την προσχολική ηλικία. Παρατίθενται δεδομένα για τον δεκτικό και
εκφραστικό λόγο με εστίαση σε δύο περιοχές της γλώσσας, το λεξιλόγιο και τη
μορφοσύνταξη. Οι περιοχές αυτές συναναπτύσσονται στο πλαίσιο κατανόησης και
παραγωγής του λόγου. Η κατανόηση της γλώσσας ονομάζεται επίσης δεκτική
γλώσσα και αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί τη γλώσσα των
άλλων. Η παραγωγή λόγου ονομάζεται επίσης και εκφραστική γλώσσα, μπορεί να
έχει προφορική ή γραπτή μορφή και συχνά συνοδεύεται από εξωγλωσσικά στοιχεία
επικοινωνίας, όπως οι χειρονομίες και η γλώσσα του σώματος. Στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας ο όρος εκφραστική γλώσσα αναφέρεται μόνο στον προφορικό
λόγο.

3.1.

Σημασιολογική Ανάπτυξη
Η σημασιολογία αναφέρεται στη σημασία των λέξεων και περιλαμβάνει τη

γνώση του λεξιλογίου. Κατά τη γλωσσική ανάπτυξη το παιδί περνά από το στάδιο
της προγλωσσικής επικοινωνίας στο στάδιο χρήσης των πρώτων λέξεων. Η ανάπτυξη
της γλώσσας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της γλωσσικής κατανόησης και της
γλωσσικής παραγωγής Η απόκτηση και επέκταση του λεξιλογίου εξαρτάται από τη
λεξιλογική ανάπτυξη (lexical development) και από την ικανότητα του παιδιού να
ανακαλεί μια λέξη από το λεξιλόγιό του. Το λεξιλόγιο ενός παιδιού αυξάνεται, καθώς
αυτό μεγαλώνει. Ωστόσο, πέρα από τη γενική αυτή παραδοχή, η σημαντική
διακύμανση που παρατηρείται μεταξύ νηπίων στα 3 πρώτα χρόνια της ζωής τους, στο
ρυθμό πρόσκτησης του λεξιλογίου, έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές (Pan,
Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004, Hamilton, Plunkett, & Schafer, 2000). Η
σημασιολογική ανάπτυξη αξιολογείται, όπως και όλοι οι τομείς του λόγου, μέσω της
γλωσσικής κατανόησης και παραγωγής.
3.1.1. Δεκτικό Λεξιλόγιο
Ως δεκτική γλώσσα ορίζεται αυτό που ένα παιδί καταλαβαίνει, όταν
προσλαμβάνει αντιληπτικά το λόγο. Το Δεκτικό Λεξιλόγιο αναφέρεται στον αριθμό
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λέξεων των οποίων τη σημασία γνωρίζει το παιδί και τις κατανοεί, ανεξάρτητα από
το αν τις παράγει ή όχι. Τα εργαλεία αξιολόγησης δεκτικού λεξιλογίου συνήθως
μετρούν το εύρος του λεξιλογίου (Ouellette, 2006) μέσω μιας διαδικασίας
αντιστοίχισης της λέξης που εκφέρει ο εξεταστής με μια εικόνα, που προβάλλεται
μεταξύ τεσσάρων παρεμφερών εικόνων.
Η κατανόηση της γλώσσας αναπτύσσεται πριν από την παραγωγή. Στην
πρώιμη περίοδο ανάπτυξης το δεκτικό λεξιλόγιο υπερβαίνει τον αριθμό λέξεων που
το παιδί παράγει. Γύρω στους 13 μήνες το εύρος δεκτικού λεξιλογίου αγγίζει τις 50
λέξεις (Paul, 1991).
Τα νήπια στα πρώτα στάδια της σημασιολογικής ανάπτυξης αρχίζουν να
αναγνωρίζουν οικεία ονόματα, μεταξύ των οποίων και το προσωπικό τους όνομα, και
αντικείμενα, ενώ, αργότερα, αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη σημασία των ρημάτων
και των εντολών (Roberts, Chapman, & Warren, 2008). Οι Fenson, Dale, Reznick,
Bates, Thal και Pethick (1994) έδειξαν ότι οι πρώτες λέξεις που κατανοούν τα παιδιά
είναι ονόματα ανθρώπων ή αναφέρονται σε παιχνίδια ή ρουτίνες. Στις 50 λέξεις του
δεκτικού λεξιλογίου οι περισσότερες ήταν ουσιαστικά. Στον 1,5 χρόνο, όταν ο μέσος
όρος δεκτικού λεξιλογίου ήταν 192 λέξεις, το 52% των λέξεων ήταν ουσιαστικά, ενώ
μόνο το 19% ήταν ρήματα (Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal, & Pethick, 1994).
3.1.2. Εκφραστικό Λεξιλόγιο
Το εκφραστικό λεξιλόγιο αναφέρεται στον αριθμό λέξεων που το παιδί μπορεί
να παραγάγει. Τα εργαλεία αξιολόγησης εκφραστικού λεξιλογίου συνήθως μετρούν
το εύρος του λεξιλογίου (Ouellette, 2006) μέσω μιας διαδικασίας ονομασίας εικόνων
ή αντικειμένων με φωνολογικά ορθό τρόπο.
Από τους 12 έως τους 18 μήνες η ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου
συντελείται με πολύ αργό ρυθμό. Τα νήπια τυπικής ανάπτυξης λένε συνήθως την
πρώτη τους λέξη στο τέλος του 1ου έτους, ενώ αρκετά δεν την έχουν πει πριν τους 18
μήνες ή και αργότερα. Το παιδί, ενώ καταλαβαίνει περίπου 300 λέξεις, παράγει 1 ή 2
καινούριες λέξεις τη φορά και το εύρος του εκφραστικού λεξιλογίου του φτάνει τις 50
περίπου στους 18 μήνες (Roberts, Chapman, & Warren, 2008, Βογινδρούκας, 2008,
Paul, 1991). Οι πρώτες λέξεις που παράγει το παιδί έχουν σχέση με τους σημαντικούς
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άλλους και τα σημαντικά αντικείμενα στο περιβάλλον του και αναφέρονται σε
εμπειρίες της καθημερινής του ζωής.
Η λεξιλογική ανάπτυξη στο τέλος του 2ου έτους αποτελεί ένα από τα πιο
εντυπωσιακά στάδια της γλωσσικής ανάδυσης, καθώς η σημασιολογική ανάπτυξη
συντελείται με εντυπωσιακό ρυθμό. Στους 21-24 μήνες παρατηρείται ένα σημαντικό
φαινόμενο στην πρόσκτηση νέων λέξεων που ονομάζεται «λεξιλογική έκρηξη». Ως
λεξιλογική έκρηξη (vocabulary spurt) ορίζεται η αξιοσημείωτη αύξηση στο ρυθμό με
τον οποίο νέες λέξεις προστίθενται στο εκφραστικό λεξιλόγιο του παιδιού. Ο όρος
αναφέρεται στην αλλαγή από την αρχική αργή πρόσκτηση των πρώτων λέξεων σε
ένα πολύ ταχύτερο ρυθμό εκμάθησης λέξεων. Πραγματοποιείται μια έκρηξη στη
λεξιλογική ανάπτυξη και το εκφραστικό λεξιλόγιο φτάνει τις 150 περίπου λέξεις
στους 20 μήνες, ενώ ξεπερνά τις 200 στα 2 έτη.
Για την εκδήλωση αυτής της προόδου στη λεξιλογική ανάπτυξη απαιτείται
ένα εκφραστικό λεξιλόγιο τουλάχιστον 50 λέξεων και συνήθως συμβαίνει μεταξύ 1.2
και 2 ετών. Μετά την αύξηση του λεξιλογίου παρατηρείται μια επιβράδυνση του
ρυθμού ανάπτυξης (Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico, 2005, Pan,
Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004, D' Odorico, Carubbi, Salerni, & Calvo,
2001, Paul, 1991).
Οι D' Odorico, Carubbi, Salerni, & Calvo (2001) αξιολόγησαν τη λεξιλογική
ανάπτυξη 42 παιδιών, μέχρι το λεξιλόγιό τους να φτάσει τις 200 λέξεις. Όλα τα νήπια
παρουσίασαν την επονομαζόμενη «έκρηξη» στη λεξιλογική τους ανάπτυξη, ακόμη κι
αν σε κάποια παρατηρήθηκε λίγο αργότερα από ό,τι σε κάποια άλλα. Στο στάδιο των
50 λέξεων το εύρος λεξιλογίου των νηπίων κυμαινόταν μεταξύ 40-64 λέξεων (Μ:52),
στο στάδιο των 100 λέξεων μεταξύ 88-148 λέξεων (Μ:109), ενώ στο στάδιο των 200
λέξεων μεταξύ 186-303 (Μ:223). Στο 1ο στάδιο οι περισσότερες λέξεις ήταν ονόματα
ανθρώπων ή ρουτίνες, ενώ στο 2ο ουσιαστικά. Τα 37 παιδιά που ολοκλήρωσαν τη
μελέτη έφτασαν τις 200 λέξεις στα 2.6 έτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης
υποστηρίζουν την ύπαρξη διακύμανσης στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών
τυπικής ανάπτυξης. Στους 19 μήνες το 40% δεν είχε φτάσει τις 50 λέξεις, ενώ ένα
30% είχε λεξιλόγιο ίσο ή μεγαλύτερο των 100 λέξεων (D' Odorico, Carubbi, Salerni,
& Calvo, 2001).
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Το δεκτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο συνδέονται στενά με την αναγνώριση
και ανάκληση. Το δεκτικό λεξιλόγιο απαιτεί μια σύγκριση μεταξύ μιας εξωτερικής
και εσωτερικής αναπαράστασης μιας λέξης, ενώ το εκφραστικό λεξιλόγιο ενέχει την
πρόσθετη διαδικασία της αναπαραγωγής της φωνολογικής αναπαράστασης. Η
πρακτική της ανάκλησης, η επανάληψη δηλαδή από κάποιον λέξεων που έχει
ακούσει, είναι πολύ σημαντική για την εκμάθηση του εκφραστικού λεξιλογίου, αλλά
δεν επαρκεί για την απόκτηση του δεκτικού, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που
προέκυψαν από την παρακάτω μελέτη της Sénéchal (1997).
Στην έρευνα συμμετείχαν 30 παιδιά 3 ετών και 30 4 ετών τυπικής ανάπτυξης.
Τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες ανάγνωσης βιβλίων. Οι συνθήκες
ανάγνωσης ήταν 3: ανάγνωση βιβλίου μία φορά, ανάγνωση του ίδιου βιβλίου 3
φορές, ανάγνωση βιβλίου με παράλληλη υποβολή ερωτήσεων. Στο τεστ εκφραστικού
λεξιλογίου τα παιδιά που συμμετείχαν στην 3η συνθήκη, παρήγαγαν το 43.4% των
λέξεων που είχαν πει 3 φορές, το 29.4% των λέξεων που είχαν πει 2 φορές, το 25.9%
των λέξεων που είχαν πει 1 φορά και το 17.9% αυτών που απέτυχαν να παραγάγουν
κατά την ανάγνωση βιβλίων (Sénéchal, 1997).

3.2.

Μορφοσυντακτική Ανάπτυξη
3.2.1. Κατάκτηση της μορφοσύνταξης
Ο όρος «συντακτικό» αναφέρεται στο σύστημα κανόνων σύμφωνα με το

οποίο τοποθετούνται οι λέξεις για να σχηματιστούν φράσεις και προτάσεις. Στο
πλαίσιο αξιολόγησης της μορφοσυντακτικής ικανότητας μετριέται συνήθως το μήκος
των εκφωνημάτων. Ο ορισμός του εκφωνήματος διαφοροποιείται ως ένα βαθμό
μεταξύ ερευνητών. Γενικά το εκφώνημα ορίζεται ως μια ακολουθία λέξεων που
ακολουθείται από παύση (Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci, & Volterra, 2002).
Συνήθως έπεται εκφώνημα που παρουσιάζει διαφορετική οργάνωση (Vicari, Caselli,
& Tonucci, 2000). Ο αριθμός λέξεων ή μορφημάτων σε κάθε αυθόρμητη πρόταση
που συμβατικά περιγράφεται ως Μέσο Μήκος Εκφωνήματος (ΜΜΕ) συνιστά έναν
από τους ισχυρότερους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης (Rice, Smolik, Perpich,
Thompson, Rytting, & Blossom, 2010). Ο δείκτης αυτός ισούται με το πηλίκο του
συνόλου των λέξεων προς τον αριθμό των εκφωνημάτων (ΜΜΕ= Σύνολο Λέξεων/
Αριθμό Εκφωνημάτων) (Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000).
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Η μέτρηση του ΜΜΕ αποτελεί έναν ακριβή τρόπο προσδιορισμού του
αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Αποτελέσματα

πλείστων

μελετών υποστηρίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του ΜΜΕ ως δείκτη μέτρησης
της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης και της τυπικής ανάπτυξης του λόγου. Το ΜΜΕ
συνιστά δείκτη εντοπισμού γλωσσικών ελλειμμάτων, καθώς έχει αποδειχθεί η
χρησιμότητα του ως κριτηρίου για διαχωρισμό παιδιών σε ομάδες με και χωρίς
γλωσσικά ελλείμματα. Επίσης, αποτελεί αξιόπιστο δείκτη αξιολόγησης του λόγου και
για πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, &
Blossom, 2010, Hewitt, Hammer, Yont, & Tomblin, 2005).
Στο 1ο έτος της ζωής των νηπίων παρατηρούνται συνήθως μονολεκτικά
εκφωνήματα, στο 1,5 έτος εκφωνήματα 2 λέξεων και στα 2 έτη εκφωνήματα 3
λέξεων. Στα 2-2,5 έτη έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν εκφωνήματα που
περιλαμβάνουν 2 ή 3 λέξεις, συνεχίζοντας βέβαια τη δημιουργία μονολεκτικών
εκφωνημάτων και περιστασιακά εκφωνημάτων 6 λέξεων. Ακολουθεί η παραγωγή
προτάσεων διαφόρων τύπων (αρνητικές, ερωτηματικές και προτάσεις προσταγής), οι
οποίες βρίθουν γραμματικών λαθών. Στα 3 έτη το νήπιο αρχίζει να χρησιμοποιεί
απλές προτασιακές-συντακτικές δομές για να συνδέσει ή να πλαγιάσει προτάσεις, ενώ
στην ηλικία των 5 ετών εμφανίζονται για πρώτη φορά βασικές και σύνθετες
συντακτικές δομές, η βελτίωση της χρήσης των οποίων συνεχίζεται σε όλη τη
διάρκεια της σχολικής φοίτησης (Roberts, Chapman, & Warren, 2008).



Στάδια Μορφοσυντακτικής Ανάπτυξης



Στάδιο 1 λέξης

Η παραγωγή των πρώτων λέξεων εμφανίζεται στο 1ο έτος της ζωής του
παιδιού και, σύμφωνα με σχετικές διαγλωσσικές μελέτες, οι πρώτες αυτές λέξεις,
ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητρικής γλώσσας κάθε παιδιού,
είναι ουσιαστικά ή κύρια ονόματα που αναφέρονται σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα
με τα οποία έρχεται καθημερινά σε επαφή. Επίσης, κατά τα πρώιμα στάδια
γλωσσικής ανάδυσης το παιδί χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα ουσιαστικά απ’ ό,τι
ρήματα.
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Στάδιο μετάβασης από τη 1 στις 2 λέξεις

Πριν το παιδί αρχίσει να χρησιμοποιεί συστηματικά εκφωνήματα 2 λέξεων,
διανύει ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο μερικές φορές χρησιμοποιεί μόνο μια λέξη
και άλλες φορές σχηματίζει φράσεις που αποτελούνται από μια λέξη και μια συλλαβή
που προηγείται ή έπεται, από μια λέξη και μια δεύτερη λέξη που επαναλαμβάνεται
συχνά και δεν έχει συγκεκριμένη σημασία ή από την επανάληψη της ίδιας λέξης.


Στάδιο 2 λέξεων

Στην ηλικία των 2 ετών περίπου το παιδί διανύει το στάδιο του σχηματισμού
εκφωνημάτων που αποτελούνται από δύο λέξεις. Πρόκειται βέβαια για τηλεγραφικό
λόγο, αφού τα εκφωνήματα αποτελούνται από λέξεις που αποδίδουν το κύριο νόημα
και ανήκουν σε λεξικές κατηγορίες, όπως ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, ενώ,
ταυτόχρονα, απουσιάζουν λέξεις που έχουν γραμματικό χαρακτήρα και ανήκουν σε
λειτουργικές κατηγορίες, όπως άρθρα, αντωνυμίες και βοηθητικά ρήματα. Όσον
αφορά τις σημασιολογικές σχέσεις των δύο λέξεων, ακολουθούν συγκεκριμένα
μοτίβα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των λέξεων σε μια συγκεκριμένη σειρά
φανερώνει ότι τα παιδιά έχουν αρχίσει να κατακτούν τη σύνταξη της γλώσσας που
μαθαίνουν.


Στάδιο συνδυασμού πλέον των 2 λέξεων

Σε αυτό το στάδιο τα εκφωνήματα των 2 λέξεων εμπλουτίζονται με την
προσθήκη μιας τρίτης λέξης, καθώς το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί μορφήματα που
ανήκουν σε λειτουργικές κατηγορίες που μπορεί να είναι είτε λέξεις, όπως άρθρα,
είτε κλιτικά μορφήματα, όπως οι καταλήξεις προσώπου στα ρήματα (Μαρίνης, 2008).
3.2.2.

Αφηγηματική Ικανότητα

Η αφηγηματική ικανότητα αναφέρεται στην παρουσίαση σε συνεχή λόγο και
με χρονική ή λογική αλληλουχία μιας ιστορίας ή μιας εμπειρίας. Για την παραγωγή
αφηγηματικού λόγου είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας.
Τα παιδιά πρέπει να ανακαλέσουν τις κατάλληλες λέξεις για να μεταφέρουν στον
δέκτη

αυτό

που

θέλουν

να

επικοινωνήσουν.

Επιπρόσθετα,

η

ανάπτυξη

μορφοσυντακτικών δεξιοτήτων είναι κρίσιμη για τη διαφοροποίηση κάποιων
αφηγηματικών ειδών, καθώς, επίσης, και για την επισήμανση αιτιωδών και χρονικών
σχέσεων (Boudreau & Chapman, 2000).
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Οι αφηγήσεις αυξάνονται σε μέγεθος με την αύξηση της χρονολογικής
ηλικίας. Αναπτυξιακές τάσεις παρατηρούνται και στο περιεχόμενό τους. Στην πρώιμη
ανάπτυξη οι αφηγήσεις για παρελθοντικές εμπειρίες συνήθως επικεντρώνονται σε
προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα που είναι συναισθηματικά σημαντικές ή
αρνητικές (Boudreau & Chapman, 2000).
Στα 2 έτη τα νήπια αρχίζουν να αναφέρονται σε παρελθοντικά γεγονότα και οι
αφηγήσεις τους αφορούν αρνητικά γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν. Στη
συνέχεια, μεταξύ 2 και 5 ετών οι φανταστικές ιστορίες που αφηγούνται αναφέρονται
στο θάνατο και σε ατυχήματα, ενώ από τα 3 μέχρι και τα 5 εξιστορούν το ένα στο
άλλο μεγαλύτερες και συνθετότερες γλωσσικά αφηγήσεις και αρχίζουν να
αποκρίνονται σε αφηγήσεις συνομιλήκων. Γενικά, τα παιδιά παράγουν διάφορα είδη
αφήγησης, αλλά οι περισσότερες αφορούν πραγματικές εμπειρίες (McCabe &
Rosenthal Rollins, 1994). Ειδικότερα, μεταξύ 3 - 3,5 ετών τα παιδιά είναι ικανά να
διατηρούν ένα θέμα συζήτησης και να παρέχουν νέες πληροφορίες που σχετίζονται
με το ίδιο θέμα. Στα 4 ο λόγος του παιδιού δεν αναφέρεται μόνο στο άμεσο
περιβάλλον του, αλλά και σε γεγονότα και ανθρώπους χρονικά απομακρυσμένους,
περιλαμβάνοντας μάλιστα θέματα από το παρελθόν και πιθανά θέματα από το
μέλλον. Εξάλλου, το παιδί μπορεί να προσαρμόσει το λόγο στις ικανότητες του
ακροατή και να παραγάγει μια αφήγηση που να μεταπηδά από γεγονός σε γεγονός,
χωρίς την επισήμανση πολλών χρονικών και αιτιωδών σχέσεων. Στα 5 έτη, τα
περισσότερα παιδιά μπορούν να διατηρήσουν ένα θέμα συζήτησης και οι αφηγήσεις
τους περιλαμβάνουν θέματα με λογική συνοχή (Roberts, Chapman, & Warren, 2008).
Παρά την διακύμανση στην ανάπτυξη , στους 24 μήνες φαίνεται ότι μπορούν
να εντοπιστούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λόγου. Σε ηλικία 2 ετών το ΜΜΕ
σε μορφήματα είναι 1.5-2.4. Τα παιδιά που στα 2 έτη δεν σχηματίζουν συνδυασμούς
2 λέξεων και δεν παράγουν 50 λέξεις μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν καθυστέρηση
στον εκφραστικό λόγο (Paul, 1991).
Μεταξύ 1,5 και 3 ετών τα νήπια αρχίζουν να παράγουν απλές λέξεις, και
έχουν ένα λεξιλόγιο εύρους 50 λέξεων τις οποίες συνδυάζουν σε εκφωνήματα 2
λέξεων. Μεταξύ 3 και 5 ετών μαθαίνουν το βασικό λεξιλόγιο και τις προτασιακές
δομές. Μετά τα 5 έτη αναπτύσσουν σύνθετες γλωσσικές δεξιότητες , αλληλεπιδρούν
με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους του περιβάλλοντός τους και
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προετοιμάζονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολικού αναλυτικού
προγράμματος (Roberts, Price, & Malkin, 2007). Χρησιμοποιούν πιο σύνθετες
έννοιες και αρχίζουν να μιλούν για αιτιότητα, νοητικές ψυχικές καταστάσεις και
χρονικές σχέσεις (Buckley, 1993).
Σε μια μελέτη των Klee, Stokes, Wong, Fletcher και Gavin (2004) στην οποία
συμμετείχαν 15 νήπια με ΕΓΔ και 30 νήπια τυπικής ανάπτυξης, 15 με αντίστοιχη
ηλικία και 15 με αντίστοιχα επίπεδα κατανόησης λόγου, η ομάδα με ΕΓΔ παρουσίασε
σημαντικά μικρότερο ΜΜΕ από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης με ίδια χρονολογική
ηλικία, αλλά ίδιο ΜΜΕ με την ομάδα τυπικής ανάπτυξης που είχε αντίστοιχο επίπεδο
γλωσσικής κατανόησης (Klee, Stokes, Wong, Fletcher, & Gavin, 2004).
Οι Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom (2010) μέτρησαν
το ΜΜΕ σε παιδιά 3-6 ετών. Στη μελέτη συμμετείχαν 306 παιδιά ηλικίας 2.6-9.0
ετών, 170 με ΕΓΔ και 136 με τυπική ανάπτυξη του λόγου. Έγινε λήψη δειγμάτων
αυθόρμητου λόγου και αναλύθηκε το ΜΜΕ σε λέξεις και μορφήματα για τον κάθε
συμμετέχοντα. Το ΜΜΕ βελτιωνόταν με την αύξηση της ηλικίας, αλλά είχε σταθερά
χαμηλότερες τιμές στα παιδιά με ΕΓΔ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ομάδα με
ΕΓΔ είχε πολύ χαμηλότερη επίδοση από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης, όσον αφορά
το ΜΜΕ σε λέξεις και σε μορφήματα (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, &
Blossom, 2010).
Οι Hewitt, Hammer, Yont και Tomblin (2005) συνέκριναν τις αφηγήσεις
παιδιών προσχολικής ηλικίας με και χωρίς Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) ως
προς το ΜΜΕ σε μορφήματα, την προτασιακή δομή 2 (μορφολογική και συντακτική)
και τον αριθμό διαφορετικών λέξεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 54 νήπια, 27 τυπικής
ανάπτυξης (Μ:5.99) και 27 με ΕΓΔ (Μ:6.01). Τα σκορ και στους 3 δείκτες
διαχώριζαν τις 2 ομάδες. Η ομάδα με ΕΓΔ είχε σημαντικά χαμηλότερα σκορ από την
ομάδα ελέγχου και ειδικά στο ΜΜΕ, την προτασιακή δομή και τον αριθμό
διαφορετικών λέξεων. Από τα 27 παιδιά με ΕΓΔ, το 67% (18 παιδιά) ανίχνευσε το
ΜΜΕ, το 44% (12 παιδιά) ανίχνευσε ο αριθμός διαφορετικών λέξεων στο δείγμα
λόγου και το 37% (10 παιδιά) το IPSyn. Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν τη
χρήση δειγμάτων αυθόρμητου λόγου στο πλαίσιο προσυμπτωματικού ελέγχου για την
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ανίχνευση παιδιών με γλωσσικά ελλείμματα και ενισχύουν την εγκυρότητα και
αξιοπιστία των δεικτών μορφοσύνταξης για την αξιολόγηση της γλωσσικής
ανάπτυξης (Hewitt, Hammer, Yont, & Tomblin, 2005).

3.3.

Σχέσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης

3.3.1. Συσχετίσεις μεταξύ Δεκτικού και Εκφραστικού λεξιλογίου
Η σημασία των λέξεων κατακτάται πριν την παραγωγή τους. Η κατανόηση
της γλώσσας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη γλωσσικής
παραγωγής. Σύμφωνα με πολλές μελέτες το δεκτικό λεξιλόγιο αποτελεί σημαντικό
δείκτη πρόβλεψης της μετέπειτα παραγωγής λόγου. Το επίπεδο κατανόησης του
λόγου προβλέπει ποια νήπια με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο θα ξεπεράσουν
το γλωσσικό έλλειμμα (Yoder & Warren, 2004).
Στα 6 παιδιά που μελετήθηκαν από τους Harris και Chasin (1999)
παρατηρήθηκε αδύναμη σχέση μεταξύ της λεξιλογικής κατανόησης και παραγωγής
(Harris & Chasin, 1999). Οι Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal και Pethick, (1994)
αναφέρονται στο νήπιο με διάσταση μεταξύ δεκτικού και εκφραστικού λόγου ως «το
παιδί που κατανοεί πολλά, αλλά λέει πολύ λίγα» (Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal,
& Pethick, 1994).
Αρκετές έρευνες αποδεικνύουν τη μεγάλη διακύμανση στους δείκτες
λεξιλογικής ανάπτυξης μεταξύ των νηπίων, μια συνολικά γραμμική αύξηση στο
δεκτικό λεξιλόγιο και στοιχεία που μαρτυρούν μια ταχύτερη ανάπτυξη στο
εκφραστικό λεξιλόγιο. Οι Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal και Pethick, (1994)
έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο εύρος του λεξιλογίου των παιδιών. Το
δεκτικό λεξιλόγιο αυξάνεται με ένα πιο γραμμικό τρόπο παρουσιάζοντας μικρή
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης μετά το 1,5 έτος. Ωστόσο, το εκφραστικό λεξιλόγιο
κατά μέσο όρο σημειώνει μια ταχεία αύξηση στο τέλος του 2 ου έτους (Fenson, Dale,
Reznick, Bates, Thal, & Pethick, 1994).
Οι Pan, Rowe, Spier, & Tamis – Lemonda (2004) εξέτασαν το εκφραστικό
λεξιλόγιο σε 105 οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Χορηγήθηκε το MacArthur
Communicative Development Inventory- Short form (CDI) στα 2 έτη και συγκρίθηκε
με δείκτες αυθόρμητου λόγου και 2 σταθμισμένα τεστ, το PPVT-III και το Bayley
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Scales of Infant Development. Εξετάστηκε η χρησιμότητα κάθε πηγής δεδομένων για
την πρόβλεψη του δεκτικού λεξιλογίου στα 3 έτη, μετρημένο με το PPVT. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα κάθε γλωσσικός δείκτης στα 2 συσχετιζόταν θετικά με το PPVT
στα 3 έτη. Η πιο δυνατή συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ PPVT και CDI (r=0.50,
p<0.001) (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004).
Σε μια έρευνα των Paul, Looney και Dahm (1991) συμμετείχαν 21 νήπια
τυπικής ανάπτυξης και 21 με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο (slow expressive
language growth) ηλικίας 18-34 μηνών. Τα παιδιά με καθυστέρηση στον εκφραστικό
λόγο σκόραραν χαμηλότερα, όχι μόνο στον εκφραστικό λόγο, αλλά και στον δεκτικό.
Σε επαναξιολόγηση στα 3 έτη, το 47.6% (10 παιδιά) της ομάδας με καθυστέρηση
λόγου συνέχισαν να παρουσιάζουν ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο στα 3 έτη. Το
1/3 της ομάδας αυτής (7 παιδιά) παρουσίαζαν ελλείμματα και στον δεκτικό λόγο. Η
ομάδα ελέγχου σκόραρε υψηλότερα σε όλους τους δείκτες. Η μεγαλύτερη διαφορά
μεταξύ των 2 ομάδων παρατηρήθηκε στον εκφραστικό λόγο με το δείκτη
κοινωνικοποίησης να ακολουθεί. Σχεδόν τα μισά νήπια με ιστορικό καθυστέρησης
εκφραστικού λόγου στα 2 παρουσίασαν χρόνια ελλείμματα στα 3, γεγονός που
σημαίνει ότι το ιστορικό αυτό κατατάσσει τα νήπια σε ομάδα υψηλού κινδύνου για
χρόνια ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο. Τα αποτελέσματα της μελέτης
υποστηρίζουν ότι τα ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο συνήθως επιμένουν στο
χρόνο και είναι πιθανό να συνοδεύονται από ελλείμματα στον δεκτικό λόγο (Paul,
Looney, & Dahm, 1991).
3.3.2. Σχέση μεταξύ φωνολογίας και εκφραστικού λεξιλογίου
Οι Maekawa & Storkel (2006) μελέτησαν την επίδραση των παρακάτω 4
φωνολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων στην ανάπτυξη του εκφραστικού
λεξιλογίου:
1. Φωνοτακτική πιθανότητα (phonotactic probability): συχνότητα εμφάνισης
μιας ακολουθίας φωνημάτων σε μια γλώσσα
2. Πυκνότητα οικογένειας (neighborhood density): αριθμός φωνολογικά ίδιων
λέξεων με μια λέξη που δίνεται
3. Συχνότητα λέξης (word frequency): συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης σε μία
γλώσσα
25

4. Μήκος λέξης (word length)
Έγινε ανάλυση σε δείγματα λόγου που λήφθηκαν κατά την αλληλεπίδραση σε
συνεδρίες ελεύθερου παιχνιδιού, 3 νηπίων 16-37 μηνών από το CHILDES3. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ηλικία παραγωγής των
πρώτων λέξεων ποικίλουν μεταξύ των παιδιών και των διάφορων τύπων λέξεων.
Ωστόσο, το μήκος της λέξης επηρέασε την ηλικία παραγωγής της λέξης και στα 3
παιδιά.
Η φωνοτακτική πιθανότητα και η πυκνότητα οικογένειας επηρεάζουν την
παραγωγή γνωστών λέξεων και την πρόσκτηση του εκφραστικού λεξιλογίου. Η
επίδραση της φωνοτακτικής πιθανότητας αλλάζει με τη διεύρυνση του εκφραστικού
λεξιλογίου, καθώς, όσο μικρότερο είναι το εύρος του εκφραστικού λεξιλογίου, τόσο
μεγαλύτερη είναι η επίδρασή της. Όσον αφορά την πυκνότητα μιας οικογένειας
λέξεων, τα παιδιά μαθαίνουν λέξεις που έχουν πολλές συγγενικές σε μικρότερη
ηλικία από ό,τι λέξεις με λιγότερες συγγενικές. Η συχνότητα και το μήκος της λέξης
επηρεάζουν την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου και αλληλεπιδρούν με την
πυκνότητα οικογένειας κατά την πρόσκτηση αυτού. Η υψηλή συχνότητα μιας λέξης
διευκολύνει την παραγωγή και πρόσκτησή της. Στη μελέτη η παραγωγή λέξεων
υψηλής συχνότητας προηγήθηκε της παραγωγής λέξεων χαμηλής συχνότητας. Επίσης
η πρόσκτηση λέξεων μικρότερου μήκους συνέβη νωρίτερα από την πρόσκτηση
λέξεων μεγαλύτερου μήκους. Όσο αυξάνεται το μήκος της λέξης, αυξάνεται και η
ηλικία πρώτης παραγωγής της (Maekawa & Storkel, 2006).
3.3.3. Συσχετίσεις μεταξύ λεξιλογικής και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
Οι Flax, Realpe-Bonilla, Roesler, Choudhury και Benasich (2009)
διερεύνησαν τις συσχετίσεις μεταξύ δεικτών πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης,
δεκτικού και εκφραστικού λόγου και δεικτών εκφραστικού λόγου σε μετέπειτα
αναπτυξιακό στάδιο. Στην έρευνα συμμετείχαν 59 νήπια και παιδιά τυπικής
ανάπτυξης που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και 40 παιδιά με οικογενειακό
ιστορικό γλωσσικής διαταραχής. Οι δείκτες ανάπτυξης δεκτικού λόγου και
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συγκεκριμένα η κατανόηση στα 3 έτη αποδείχτηκε ο πιο ισχυρός και αξιόπιστος
δείκτης πρόβλεψης της μετέπειτα γλωσσικής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα του
εκφραστικού λόγου (Flax, Realpe-Bonilla, Roesler, Choudhury, & Benasich, 2009).
Οι Klee, Stokes, Wong, Fletcher και Gavin (2004) πραγματοποίησαν μελέτη
που αφορούσε τη σχέση του ΜΜΕ και του εύρους εκφραστικού λεξιλογίου. Στη
μελέτη συμμετείχαν 74 νήπια 27- 68 μηνών, τυπικής ανάπτυξης με 1η γλώσσα τα
Καντονέζικα4 (Cantonese). Οι γλωσσικοί δείκτες που μετρήθηκαν ήταν το ΜΜΕ και
η λεξιλογική ποικιλία (lexical diversity), δηλαδή το πλήθος διαφορετικών λέξεων στα
δείγματα λόγου των νηπίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ΜΜΕ αυξάνεται με την
αύξηση της ηλικίας και ότι οι 2 γλωσσικοί δείκτες παρουσίασαν μέτρια θετική
συσχέτιση (Klee, Stokes, Wong, Fletcher, & Gavin, 2004).
Οι Devescovi, Caselli, Marchione, Reilly και Bates (2005) διερεύνησαν τη
σχέση μεταξύ λεξιλογικής και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης σε μια διαγλωσσική
μελέτη. Στη μελέτη συμμετείχαν 466 νήπια, 233 αγγλόφωνα και 233 ιταλόφωνα, 1830 μηνών με εκφραστικό λεξιλόγιο που κυμαινόταν μεταξύ 50 και 680 λέξεων (MacArthur CDI). Η σχέση μεταξύ λεξιλογίου και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
αξιολογήθηκε με βάση δεδομένα που προέκυψαν από αναφορές γονέων. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα η ηλικία και το λεξιλόγιο σχετιζόταν και με τους 4 δείκτες
μέτρησης του ΜΜΕ. Ωστόσο, και στις 2 γλώσσες, στα Αγγλικά και στα Ιταλικά, η
λεξιλογική ανάπτυξη και συγκεκριμένα το εκφραστικό λεξιλόγιο ήταν ισχυρότερος
δείκτης πρόβλεψης της συντακτικής συνθετότητας του λόγου των νηπίων από την
ηλικία. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής συνάδουν με τη θέση ότι η λεξιλογική
ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της μετέπειτα συντακτικής ανάπτυξης του λόγου και ότι
η αξιολόγηση της παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη μορφοσυντακτική
ανάπτυξη του λόγου (Devescovi, Caselli, Marchione, Reilly, & Bates, 2005).
Οι Moyle, Weismer, Evans και Lindstrom (2007) εξέτασαν τη συσχέτιση
δεικτών σημασιολογικής και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης. Στη μελέτη συμμετείχαν
30 νήπια με καθυστέρηση εκφραστικού λόγου στα 2 έτη και 30 νήπια τυπικής
ανάπτυξης ίδιας ηλικίας, μη λεκτικής νοημοσύνης, φύλου και κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν 5 φορές μεταξύ 2.0 και 5.6 ετών. Η

4

Επίσημη γλώσσα (μαζί με τα Αγγλικά) στο Hong - Kong

27

λεξιλογική ανάπτυξη παρουσίασε ισχυρή θετική συσχέτιση με τη μορφοσυντακτική
ανάπτυξη και στις 2 ομάδες. Από τις 12 συσχετίσεις μεταξύ των λεξιλογικών και
μορφοσυντατικών δεικτών, στατιστικά σημαντικές ήταν οι 9 στην ομάδα τυπικής
ανάπτυξης και οι 8 στην ομάδα με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο στα 2 έτη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι στα πρώτα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης
δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών σημασιολογικής
και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης σε καμία ομάδα. Το ότι οι συσχετίσεις μεταξύ
λεξιλογικών και συντακτικών δεξιοτήτων ήταν στατιστικά σημαντικές και στις 2
ομάδες αποδεικνύει τη σταθερή συσχέτιση των 2 τομέων του λόγου, μετά τα πρώτα
στάδια γλωσσικής ανάπτυξης (Moyle, Weismer, Evans, & Lindstrom, 2007).
Οι Rice, Redmond και Hoffman (2006) διεξήγαγαν μια πολύ ενδιαφέρουσα
μελέτη καθώς προσπάθησαν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο το ΜΜΕ και η
πρόσκτηση του λεξιλογίου ακολουθούν παρόμοια αναπτυξιακή πορεία σε ομάδες
παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης με ίδιο ΜΜΕ. Στη μελέτη συμμετείχαν 39
παιδιά με ΕΓΔ, 40 παιδιά τυπικής ανάπτυξης με ίδιο ΜΜΕ και 40 τυπικής ανάπτυξης
με αντίστοιχη ηλικία. Εξετάστηκε η σχέση του ΜΜΕ με το επίπεδο λεξιλογικής
ανάπτυξης και τους μορφοσυντακτικούς δείκτες (Ipsyn). Οι συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών ήταν ισχυρές για την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Όλοι οι δείκτες
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση, εκτός από το δεκτικό λεξιλόγιο με το
δείκτη συντακτικής ανάπτυξης. Στην ομάδα με ΕΓΔ δεν προέκυψε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση ούτε μεταξύ ηλικίας και ΜΜΕ, ούτε μεταξύ ΜΜΕ και σκορ
δεκτικού λεξιλογίου (PPVT-R). Οι συσχετίσεις μεταξύ των γλωσσικών δεικτών ήταν
θετικές και ισχυρές στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης με ίδιο ΜΜΕ, ενώ στην ομάδα
μη τυπικής ανάπτυξης παρουσιάστηκαν αριθμητικά λιγότερες και λιγότερο ισχυρές
συσχετίσεις μεταξύ των γλωσσικών δεικτών. Στην ομάδα μη τυπικής ανάπτυξης το
δεκτικό λεξιλόγιο δεν παρουσίασε συσχέτιση με κανένα γλωσσικό δείκτη, ενώ το
ΜΜΕ (σε μορφήματα και λέξεις) παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το
δείκτη συντακτικής ανάπτυξης (Rice, Redmond, & Hoffman, 2006).
3.3.4. Συσχετίσεις μεταξύ δεικτών μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
Οι Scarborough, Rescorla, Tager-Flusberg, Fowler και Sudhalter (1991)
μελέτησαν τη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και γραμματικής και συντακτικής συνθετότητας
στο λόγο ομάδων με τυπική γλωσσική ανάπτυξη και ομάδων με γλωσσικές
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διαταραχές. Η ομάδα τυπικής ανάπτυξης αποτελούνταν από 30 νήπια, 6 σε κάθε
ηλικιακή ομάδα των 24, 30, 36, 42 και 48 μηνών. Οι ομάδες με μη τυπική γλωσσική
ανάπτυξη που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν μία ομάδα με καθυστέρηση στον
εκφραστικό λόγο, μία ομάδα με Σύνδρομο Down, μία ομάδα με Σύνδρομο
Εύθραυστου Χ και μία ομάδα με αυτισμό. Το ΜΜΕ και ο δείκτης συντακτικής
ανάπτυξης προέκυψαν από την ανάλυση δειγμάτων λόγου αλληλεπίδρασης μητέρας –
παιδιού. Το ΜΜΕ και ο δείκτης συντακτικής ανάπτυξης που προέκυψε από το Ipsyn
παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση στην ομάδα τυπικής, ειδικά στα πρώτα στάδια
λεξιλογικής ανάπτυξης. Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν η συσχέτιση των
δεικτών ήταν εξίσου ισχυρή στις ομάδες μη τυπικής ανάπτυξης και αν ατονούσε με
την αύξηση του ΜΜΕ, όπως παρατηρήθηκε στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Παρόλο
που παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ όλων των δεικτών σε όλες τις ομάδες,
οι καμπύλες συσχετίσεων των ομάδων μη τυπικής ανάπτυξης του λόγου διέφεραν
από αυτές της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα στην ομάδα με Σύνδρομο
Down (5 νήπια, 51-67 μηνών) η συσχέτιση μεταξύ ΜΜΕ και δείκτη συντακτικής
ανάπτυξης ήταν ισχυρή, αλλά η καμπύλη συσχέτισης των δεικτών διέφερε από την
αντίστοιχη της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Φαίνεται ότι σε ανώτερα επίπεδα
ανάπτυξης τα παιδιά με Σύνδρομο Down χρησιμοποιούν πολυλεκτικά εκφωνήματα
με απλούστερη συντακτική δομή. Μετά τα πρώτα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης, το
ΜΜΕ δεν παρέχει μια τόσο ακριβή εκτίμηση της γλωσσικής παραγωγής
συγκεκριμένων συντακτικών και μορφολογικών τύπων της γλώσσας, όπως συμβαίνει
με το δείκτη συντακτικής ανάπτυξης (Ipsyn) (Scarborough, Rescorla, Tager-Flusberg,
Fowler, & Sudhalter, 1991).
Οι Rescorla, Dahlsgaard και Roberts (2000) πραγματοποίησαν μια πολύ
ενδιαφέρουσα έρευνα με θέμα τη συσχέτιση του ΜΜΕ και των δεικτών συντακτικής
ανάπτυξης που προέκυψαν από το Ipsyn σε νήπια με τυπική ανάπτυξη του λόγου και
νήπια με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο. Στη μελέτη συμμετείχαν 34 νήπια με
καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο και φυσιολογικά επίπεδα δεκτικού λόγου και 16
νήπια τυπικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν

την ομάδα ελέγχου. Αξιολογήθηκε ο

εκφραστικός λόγος των νηπίων στα 3 και 4 έτη. Η ομάδα με καθυστέρηση στον
εκφραστικό λόγο παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση από την ομάδα ελέγχου και στα
2 εργαλεία μεταξύ 3 και 4 ετών. Ωστόσο, συνέχισε να υπολείπεται και στους 2
δείκτες, ως προς τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης. Παρά τη διαφορά που
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παρατηρήθηκε στα σκορ των γλωσσικών δεικτών, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη
σχέση των 2 μεταβλητών μεταξύ των 2 ομάδων. Το ΜΜΕ και ο δείκτης συντακτικής
ανάπτυξης παρουσίασαν θετική ισχυρή συσχέτιση και στις 2 ομάδες και στα 3 και
στα 4 έτη. Όταν πραγματοποιήθηκε διχοτόμηση των ομάδων με βάση το κριτήριο
ΜΜΕ μικρότερο ή μεγαλύτερο από 3.00, οι συσχετίσεις παρέμειναν στατιστικά
σημαντικές, αλλά παρουσιάστηκαν μέτριες και όχι ισχυρές. Η θετική ισχυρή
συσχέτιση του ΜΜΕ και του δείκτη συντακτικής ανάπτυξης στις 2 ομάδες παρέχει
ενδείξεις για καθυστέρηση παρά απόκλιση στην κατάκτηση των αναπτυξιακών
οροσήμων για τα νήπια με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο. Η όμοια συσχέτιση
των δεικτών στις 2 ομάδες μαρτυρά παρόμοιο τρόπο συνανάπτυξης των 2 τομέων του
λόγου. Και σε αυτή τη μελέτη, όπως και στη μελέτη των Scarborough, Rescorla,
Tager-Flusberg, Fowler και Sudhalter (1991), ο δείκτης συντακτικής ανάπτυξης
παρουσιάζεται πιο ευαίσθητος από το ΜΜΕ, όσον αφορά την εκτίμηση της
γλωσσικής παραγωγής συγκεκριμένων συντακτικών και μορφολογικών τύπων της
γλώσσας (Rescorla, Dahlsgaard, & Roberts, 2000).
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4. Σύνδρομο Down
Το Σύνδρομο Down αποτελεί τη συχνότερη γενετική αιτία νοητικής
αναπηρίας που συμβαίνει περίπου σε 1 στις 700 ή 800 γεννήσεις (Chapman, 1997).
Η βασική αιτία του συνδρόμου είναι η τρισωμία μιας ομάδας γονιδίων που
βρίσκονται στο χρωμόσωμα 21 το οποίο είναι το μικρότερο ανθρώπινο χρωμόσωμα.
Η διάγνωση πραγματοποιείται με κυτταρογενετική ανάλυση. Ο φαινότυπος του
Συνδρόμου Down παρουσιάζει ποικιλομορφία. Κάποιες όψεις του φαινότυπου
υπάρχουν σε κάθε άτομο, ενώ άλλες όχι. Παραδείγματος χάριν, τα γνωστικά
ελλείμματα παρουσιάζονται σε όλα τα άτομα με Σύνδρομο Down, μολονότι
παρουσιάζονται με διακυμαινόμενη σοβαρότητα, ενώ οι συγγενείς καρδιοπάθειες
παρουσιάζονται στο 40% του πληθυσμού. Ο γνωστικός φαινότυπος του Συνδρόμου
χαρακτηρίζεται από

δυσανάλογη ανεπάρκεια στη γλωσσική

ανάπτυξη σε

αντιδιαστολή με την κοινωνική ευφυΐα.
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5. Ανάπτυξη του λόγου στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down
Σε κλινικούς πληθυσμούς μπορεί να παρουσιαστεί καθυστέρηση στη
γλωσσική ανάδυση ή καθυστέρηση με συνοδά ειδικά γλωσσικά ελλείμματα (Rice,
Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom, 2010). Κάποιοι ερευνητές
υποστηρίζουν την ύπαρξη καθυστέρησης στην κατάκτηση των αναπτυξιακών
οροσήμων, ενώ άλλοι την ύπαρξη απόκλισης στην ανάπτυξη του λόγου στο πλαίσιο
του Συνδρόμου Down. Οι πρώτοι θεωρούν ότι η ανάπτυξη του λόγου ακολουθεί την
ίδια πορεία στα άτομα με Σύνδρομο Down τα οποία, όμως, κατακτούν τα στάδια
γλωσσικής ανάπτυξης με πολύ αργότερο ρυθμό από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οι
δεύτεροι τονίζουν τις διαφορές που εντοπίζονται κατά την πρόσκτηση του λόγου
μεταξύ ατόμων με Σύνδρομο Down και ατόμων τυπικής ανάπτυξης με ίδια νοητική
ηλικία. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη του λόγου σε αυτό τον πληθυσμό δεν
παρουσιάζει απλώς καθυστέρηση, ακολουθεί δηλαδή την ίδια αναπτυξιακή πορεία με
πιο αργό ρυθμό, αλλά, ότι ακολουθεί διαφορετική αναπτυξιακή πορεία, παρουσιάζει
δηλαδή απόκλιση από τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης (Vicari, Caselli, Gagliardi,
Tonucci, & Volterra, 2002, Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000).
Η

καθυστερημένη

και

αποκλίνουσα

γλωσσική

ανάπτυξη

αποτελεί

χαρακτηριστικό γνώρισμα του Συνδρόμου Down. Παρατηρείται μια ασυγχρονία
στους αναπτυξιακούς τομείς με την πρόσκτηση της γλώσσας να συμβαίνει με πολύ
πιο αργό ρυθμό από την ανάδυση άλλων γνωστικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του
Συνδρόμου, παρά την τεράστια διακύμανση στις ικανότητες και το επίπεδο
δυσκολιών στη μάθηση, η πλειοψηφία των ατόμων αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία
στην πρόσκτηση και χρήση της γλώσσας και ιδιαίτερα στον εκφραστικό λόγο. Σε
ηλικία 3 ετών πολλά παιδιά με Σύνδρομο Down βρίσκονται στα πρώτα στάδια της
γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ αρκετά δεν μιλούν καθόλου. Εκτός από τις δυσκολίες
στον εκφραστικό λόγο, παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα στη σύνταξη και φτωχή
καταληπτότητα του λόγου (Roberts, Chapman, & Warren, 2008, Chapman, Seung,
Schwartz, & kay-Raining Bird, 2000, Byrne, MacDonald, & Buckley, 2002, Mundy,
Kasari, Sigman, & Ruskin, 1995).
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται φαινοτυπικά του Συνδρόμου.
Ωστόσο, παρά την επίδραση του γνωστικο-συμπεριφορικού φαινότυπου στην
ανάπτυξη του λόγου και του γραμματισμού κρίνεται σημαντικός και ο ρόλος των
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κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Martin, Klusek, Estigarribia, &
Roberts, 2009). Επιπρόσθετα, εφόσον το Σύνδρομο διαγιγνώσκεται πριν τη γέννηση ή
μετά τον τοκετό, οι γονείς είναι λογικό να περιμένουν καθυστέρηση στη γλωσσική
ανάπτυξη και δυσκολίες στην επικοινωνία. Η πρώιμη γνώση, όμως, παρέχει το
σημαντικό πλεονέκτημα της πρώιμης παρέμβασης (Abbeduto, Warren, & Conners,
2007).

5.1.

Παράγοντες που αλληλεπιδρούν με την ανάπτυξη του λόγου
Στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down, εκτός από τη νοητική αναπηρία υπάρχουν

παράγοντες που επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν με την ανάπτυξη του λόγου. Οι
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν ελλειμματικές λειτουργίες και δεξιότητες αλλά και
ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά

του

πληθυσμού

αυτού.

Οι

παράγοντες

αυτοί

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.
5.1.1. Ελλειμματική Ακοή
Η επαρκής ακοή είναι σημαντική για την ομαλή γλωσσική ανάδυση. Ωστόσο,
τα 2/3 των ατόμων με Σύνδρομο Down έχουν ελλειμματική ακοή. Η ωτίτιδα είναι
επικίνδυνη, όσον αφορά την ανάπτυξη του λόγου, καθώς, συχνά συνοδεύεται από
παρουσία υγρού στο μέσο αυτί, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ελαφρά ή μέτρια
απώλεια ακοής (Roberts, Price, & Malkin, 2007). Τα προβλήματα ακοής
ταλαιπωρούν συνήθως τα άτομα με Σύνδρομο Down διά βίου. Το 60% των εφήβων
και νέων έχουν ήπια ή μέτρια απώλεια ακοής σε ένα ή και στα δύο αυτιά η οποία έχει
ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο λόγο, κυρίως στην παραγωγή και στην
καταληπτότητα (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007, Chapman, 2006). Η βαρηκοΐα
στα άτομα με Σύνδρομο Down σχετίζεται με το μήκος εκφωνήματος και με την
καταληπτότητα του λόγου, με τον αριθμό διαφορετικών παραγόμενων λέξεων καθώς
επίσης και με δυσκολίες στην κατανόηση των γραμματικών μορφημάτων (Roberts,
Price, & Malkin, 2007, Miolo, Chapman, & Sindberg, 2005, Stoel-Gammon, 1997). Η
απώλεια ακοής θέτει έναν πρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης των δυσκολιών
μάθησης που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts,
2009).
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5.1.2. Στοματοκινητικές Δεξιότητες
Τα περισσότερα άτομα με Σύνδρομο Down αντιμετωπίζουν σημαντικό
πρόβλημα μυϊκής υποτονίας. Ο χαμηλός μυϊκός τόνος στη γλώσσα, στα χείλη και
στο πηγούνι συνεπάγεται ασταθή και λιγότερο ακριβή παραγωγή των ήχων της
γλώσσας. Ο συνδυασμός προβλημάτων στις αρθρωτικές δομές και χαμηλού μυϊκού
τόνου ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δυσκολία στην ακριβή παραγωγή των ήχων
(Abbeduto, Warren, & Conners, 2007). Οι δομικές και λειτουργικές διαφορές στους
αρθρωτές επηρεάζουν τη γλωσσική παραγωγή. Οι μυϊκές ανωμαλίες και οι
διαφοροποιημένες νευρωνικές συνδέσεις έχει προταθεί ότι συμβάλλουν, εν μέρει, στη
μειωμένη παραγωγή λόγου, στο περιορισμένο εύρος κίνησης και στη δυσκολία
συντονισμού

των

αρθρωτών,

παράγοντες

που

επηρεάζουν

τα

επίπεδα

καταληπτότητας του λόγου (Roberts, Price, & Malkin, 2007).
5.1.3. Αποκλίνουσα Φωνολογική Ανάπτυξη
Η φωνολογία αναφέρεται στο σχηματισμό των φωνημάτων και στον τρόπο με
τον οποίο αυτά συνδέονται και σχηματίζουν λέξεις. Λάθη στις φωνολογικές
διεργασίες παρατηρούνται συχνά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης.
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν διαφορές στην φωνολογική ανάπτυξη
μετά το στάδιο παραγωγής των πρώτων λέξεων (Roberts, Price, & Malkin, 2007).
Σύμφωνα με τη αρθρογραφία οι παρακάτω παράγοντες προκαλούν δυσκολίες
στην αντίληψη και παραγωγή του λόγου και συνεπώς επηρεάζουν τη φωνολογική
ανάπτυξη των ατόμων με Σύνδρομο Down.
 Ελλειμματική ακοή: Τα ακοολογικά προβλήματα ταλαιπωρούν μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού και εμπλέκονται στη φωνολογική ανάπτυξη.
 Διαφορές στη φυσιολογία και ανατομία

προσώπου και αρθρωτών: Το

μέγεθος της γλώσσας επηρεάζει την παραγωγή των συμφώνων, ιδιαίτερα των
γλωσσικών (λ,ρ), συριστικών (σ,ζ) και οδοντικών (τ,δ,θ). Οι αδύναμοι μύες
του προσώπου περιορίζουν την κινητικότητα των χειλιών και επηρεάζουν την
παραγωγή των χειλικών συμφώνων (π,β,φ).
 Εισροή

διαφοροποιημένων

πληροφοριών:

Η

φύση

των

γλωσσικών

πληροφοριών που προσλαμβάνουν αντιληπτικά τα νήπια με Σύνδρομο Down
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διαφέρουν από αυτές που δέχονται νήπια τυπικής ανάπτυξης. Έχει αποδειχθεί
ότι η αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού στο Σύνδρομο Down παρουσιάζει
ποιοτικές και ποσοτικές αποκλίσεις, καθώς περιέχει περισσότερα ουσιαστικά
και περισσότερες ανολοκλήρωτες προτάσεις.
 Διαφορές στο νευρικό σύστημα: Νευρολογικές διαφορές φαίνεται να
σχετίζονται με διαταραχές στην ακρίβεια, την ταχύτητα και την σταθερότητα
(consistency) των κινήσεων της ομιλίας (Stoel-Gammon, 1997, Stoel Gammon, 2001).
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down μαθαίνουν με αργό ρυθμό το φωνολογικό
σύστημα της μητέρας τους. Επίσης, η μη τυπική φωνολογική ανάπτυξη σχετίζεται
άμεσα με τα προβλήματα καταληπτότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
Σύνδρομο Down (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Stoel-Gammon,
1997, Stoel - Gammon, 2001).
5.1.4. Μη λεκτική επικοινωνία - Λειτουργία χειρονομιών
Η μη λεκτική επικοινωνία αναφέρεται σε φυσικές κινήσεις, όπως το δείξιμο,
η γλώσσα του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου (Roberts, Price, & Malkin,
2007) και αποτελεί δυνατό σημείο των νηπίων με Σύνδρομο Down. Η χρήση
νοημάτων και χειρονομιών είναι συχνή κυρίως πριν την ανάδυση της ομιλίας, αλλά
μειώνεται, όταν αρχίσει να αναδύεται ο εκφραστικός λόγος. Τα παιδιά με Σύνδρομο
Down χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις χειρονομίες. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούν
χειρονομίες τόσο συχνά όσο συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όταν θέλουν να
ζητήσουν ένα αντικείμενο (Roberts, Chapman, & Warren, 2008).
Παρόλο που η χρήση χειρονομιών φαίνεται να αποτελεί αναπτυγμένο
επικοινωνιακό

τομέα,

η

επικοινωνιακή

λειτουργία

των

χειρονομιών

που

χρησιμοποιούν τα παιδιά με Σύνδρομο Down φαίνεται να διαφέρει από αυτή των
παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι Mundy, Kasari, Sigman και Ruskin (1995) έδειξαν ότι
τα παιδιά με Σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερα επίπεδα αιτημάτων, αλλά ίδια
επίπεδα σχολιασμού. Επίσης, η εκτεταμένη χρήση χειρονομιών σχετιζόταν με
βελτιωμένη μετέπειτα γλωσσική ανάπτυξη (Roberts, Price, & Malkin, 2007, Mundy,
Kasari, Sigman, & Ruskin, 1995).
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Σε μία μελέτη των Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli και Stella,
(1998) παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης χειρονομιών από την ομάδα με
Σύνδρομο Down (37.4–28.6). Το ρεπερτόριο χειρονομιών ήταν αισθητά πλουσιότερο
σε αυτή την ομάδα πάνω από το επίπεδο λεξιλογικής κατανόησης των 100 λέξεων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο
ποσοστό χειρονομιών σε κατηγορίες που συνεπάγονται προηγμένες γνωστικές
δεξιότητες, όπως οι χειρονομίες συμβολικής επικοινωνίας. Τα παιδιά που
συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη φαίνεται να χρησιμοποιούν τις χειρονομίες
πανομοιότυπα με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με ίδιο επίπεδο δεκτικού λόγου στα
πρώτα αναπτυξιακά στάδια. Στα μετέπειτα, όμως, στάδια οι κινήσεις συμβολικής
επικοινωνίας συνεχίζουν να αυξάνονται και παρουσιάζονται περισσότερο εξελιγμένες
σχετικά με το επίπεδο λεξιλογικής κατανόησης και παραγωγής. Ίσως η υπεροχή αυτή
να μαρτυρά ότι η χρήση χειρονομιών αποτελεί τρόπο εναλλακτικής επικοινωνίας για
αυτόν τον πληθυσμό. Φαίνεται ότι η ανάπτυξη λειτουργικής χρήσης των χειρονομιών
αντισταθμίζει τα προβλήματα παραγωγής εκφραστικού λόγου στο πλαίσιο του
Συνδρόμου (Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli, & Stella, 1998).
5.1.5. Γνωστικές Λειτουργίες
Το Σύνδρομο Down έχει συνδεθεί με ιδιαίτερες γλωσσικές δυσκολίες και
ελλείμματα σε κάποιους τομείς της νόησης, όπως η βραχύχρονη μνήμη (Miolo,
Chapman, & Sindberg, 2005). Η λεκτική και ακουστική βραχύχρονη μνήμη
θεωρούνται περιοχές ιδιαίτερης δυσκολίας (Hick, Botting, & Conti-Ramsden, 2005,
Chapman & Hesketh, 2001). Η οπτικοχωρική μνήμη φαίνεται να είναι πιο
αναπτυγμένη. Ελλείμματα στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη και μειωμένες δεξιότητες
φωνολογικής μνήμης μπορεί να συνδέονται με φτωχότερη κατανόηση του λόγου,
μειωμένο ΜΜΕ και αναγνωστικές δυσκολίες (Martin, Klusek, Estigarribia, &
Roberts, 2009). Επίσης, μεγάλο ποσοστό των ατόμων με Σύνδρομο Down
παρουσιάζει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.
5.1.6. Κοινωνικές Δεξιότητες
Η επιθυμία για αποτελεσματική κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να
επηρεάσει τη γλωσσική ανάπτυξη ή την προσπάθεια για βελτίωση του λόγου. Τα
παιδιά με Σύνδρομο Down συχνά χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κοινωνικά. Οι
κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης αποτελούν δυνατά
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σημεία του πληθυσμού συγκριτικά με τις γλωσσικές δεξιότητες (Martin, Klusek,
Estigarribia, & Roberts, 2009).
Υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου στυλ κινητοποίησης
στο Σύνδρομο Down που χαρακτηρίζεται από απουσία επιμονής στην ενασχόληση με
δραστηριότητες που απαιτούν προσπάθεια και από τη χρήση της κοινωνικής
συμμετοχής για την αποφυγή δύσκολων έργων. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να
έχουν επακόλουθα στη μάθηση (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007).

5.2.

Σημασιολογική Ανάπτυξη
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η ταχεία χαρτογράφηση (fast

mapping) αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία εκμάθησης μιας λέξης με τη δόμηση
σύνδεσης μεταξύ μιας λέξης, που πρωτοακούει το νήπιο, και ενός αντικειμένου ή
πράξης, που υπάρχει στο πλαίσιο εκμάθησης της γλώσσας (Kuhl, 2000). Στο πλαίσιο
του Συνδρόμου Down η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με πολύ πιο αργό ρυθμό
και αναφέρεται ως αργή χαρτογράφηση (slow mapping). Ωστόσο, παρά την αργή
χαρτογράφηση και την ανάγκη επανειλημμένων εκθέσεων σε μια λέξη, τα άτομα με
Σύνδρομο Down μπορούν με κατάλληλα ερεθίσματα και σωστά σχεδιασμένη
διδασκαλία να διευρύνουν το δεκτικό και εκφραστικό τους λεξιλόγιο (Abbeduto,
Warren, & Conners, 2007).
5.2.1. Δεκτικό λεξιλόγιο
Τα αποτελέσματα των μελετών για τη λεξιλογική ανάπτυξη των ατόμων με
Σύνδρομο Down ποικίλουν ανάλογα με τα εργαλεία αξιολόγησης. Ιδιαίτερα για την
ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου στον πληθυσμό αυτό τα ευρήματα είναι ασυνεπή.
Ωστόσο, αρκετές μελέτες στοιχειοθετούν ότι το δεκτικό λεξιλόγιο συνάδει με τους
γενικότερους αναπτυξιακούς δείκτες και παρουσιάζει σημαντικά μικρότερη
καθυστέρηση συγκριτικά με το εκφραστικό, ενώ κάποιες φορές το δεκτικό λεξιλόγιο
ξεπερνά το αναμενόμενο για τη νοητική ηλικία επίπεδο (Abbeduto, Warren, &
Conners, 2007). Η εκμάθηση νέων λέξεων απαιτεί πολύ χρόνο και η συνακόλουθη
ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου είναι εξαιρετικά αργή, ενώ, συνήθως,
παρουσιάζει μεγαλύτερη καθυστέρηση από ό,τι θα αναμενόταν με βάση τη νοητική
ηλικία (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009).
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Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι

Abbeduto, Murphy, Cawthon, Richmond,

Weissman, Karadottir και O’Brien (2003) συμμετείχαν 3 ομάδες παιδιών , 25 παιδιά
με Σύνδρομο Down (ΜΧΗ:5 16.6 έτη), 19 παιδιά με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ
(ΜΧΗ: 16.0 έτη) και 24 παιδιά τυπικής ανάπτυξης 3-6 ετών (ΜΧΗ: 4.9 έτη). Τα
σκορ της ομάδας με Σύνδρομο Down στο τεστ δεκτικού λόγου ήταν σημαντικά
χαμηλότερα από αυτά της ομάδας με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ και οριακά
χαμηλότερα από τα σκορ της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτά
είναι συνεπή με τη θέση ότι στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down υπάρχει καθυστέρηση
και στο δεκτικό λόγο, καθώς στο δεκτικό λεξιλόγιο που αποτελεί δυνατό σημείο του
συνδρόμου, η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσίασε χειρότερη επίδοση και από την
αναμενόμενη με βάση τη μη λεκτική νοημοσύνη. Στην ενδοομαδική ανάλυση, οι
δείκτες του δεκτικού συντακτικού και δεκτικού λεξιλογίου παρουσίασαν συσχέτιση
με τη γνωστική ανάπτυξη (ΜΛΝΗ6) και στην ομάδα με Σύνδρομο Down (Abbeduto,
Murphy, Cawthon, Richmond, Weissman, Karadottir, & O’Brien, 2003).
Σε μια μελέτη του Chapman (2006) συμμετείχαν 20 έφηβοι με Σύνδρομο
Down, 12-21 ετών και 16 με νοητική αναπηρία άγνωστης αιτιολογίας με ίδια μη
λεκτική νοητική ηλικία. Στις 2 ομάδες χορηγήθηκαν 2 εργαλεία αξιολόγησης της
λεξιλογικής ανάπτυξης και μετρήθηκε το ΜΜΕ για τις καταληπτές προτάσεις σε
συνεντεύξεις και δείγματα αφήγησης. Οι δείκτες παραγωγής και κατανόησης λόγου
ήταν χαμηλότεροι στην ομάδα με Σύνδρομο Down. Ωστόσο, και για τις 2 ομάδες η
επίδοση στο PPVT-3 ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτήν στο υποτέστ του Test of
Auditory Comprehension of Language-3. Στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης δεν υπήρχε
σημαντική διαφορά μεταξύ των σκορ που προέκυψαν από τα 2 εργαλεία. Τα
αποτελέσματα της μελέτης προβληματίζουν σχετικά με το εάν τα αυξημένα σκορ στο
δεκτικό λεξιλόγιο αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Συνδρόμου ή προϊόν
συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης σε συνδυασμό με την αυξημένη εμπειρία
ζωής των ατόμων αυτών λόγω αυξημένης χρονολογικής ηλικίας (Chapman, 2006).
Μια άλλη ομάδα ερευνητών οι Miolo, Chapman και Sindberg (2005) εξέτασε
αν η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσιάσει διάσταση στα σκορ δεκτικού
λεξιλογίου, όταν η αξιολόγηση πραγματοποιηθεί με διαφορετικά εργαλεία. Το
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λεξιλόγιο αξιολογήθηκε με 2 εργαλεία, το PPVT-3 και το TACL-3. Στην έρευνα
συμμετείχαν 19 άτομα με Σύνδρομο Down ηλικίας 12-21 και 19 τυπικής ανάπτυξης
3-5 ετών. Όπως και στην παραπάνω μελέτη, η ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε
πολύ υψηλότερα σκορ στο PPVT-3. Το επίπεδο κατανόησης του λεξιλογίου ήταν
υψηλότερο μετρημένο με το PPVT-3 σε σχέση με το TACL-3. Κάτι τέτοιο δεν
παρατηρήθηκε στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη εμπειρία ζωής που
είχαν οι συμμετέχοντας με Σύνδρομο Down, εξαιτίας της σημαντικά μεγαλύτερης
χρονολογικής τους ηλικίας, ίσως επηρέασε την κατανόηση λέξεων ιεραρχημένων με
βάση τη συχνότητα χρήσης στο PPVT-3, αλλά όχι των εννοιολογικά επιλεγμένων
λέξεων στο TACL-3. Το εύρημα αυτό ίσως εξηγεί, εν μέρει, τα υψηλά επίπεδα
δεκτικού λεξιλογίου σε πολλές μελέτες στον πληθυσμό αυτό (Miolo, Chapman, &
Sindberg, 2005).
5.2.2. Εκφραστικό Λεξιλόγιο
Όσον αφορά το εκφραστικό λεξιλόγιο, υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των
ερευνητών, καθώς οι περισσότεροι περιγράφουν ένα ειδικό γλωσσικό έλλειμμα στον
εκφραστικό λόγο. Οι Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli και Stella (1998)
(1998) έδειξαν ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσίασαν σημαντικότερη
ανάπτυξη της γλωσσικής κατανόησης και της χρήσης χειρονομιών σε σύγκριση με τη
γλωσσική παραγωγή (Caselli, Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli, & Stella, 1998). Τα
επίπεδα εκφραστικού λεξιλογίου που προέκυψαν από χορήγηση σταθμισμένων τεστ
και ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων παιδιών με Σύνδρομο Down ήταν χαμηλά σε
σχέση με το μη λεκτικό γνωστικό επίπεδο και χαμηλότερα από αυτά νεότερων
αγοριών τυπικής ανάπτυξης ίδιας νοητικής ηλικίας (Price, Roberts, Vandergrift, &
Martin, 2007).
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν καθυστέρηση στον εκφραστικό
λόγο καθώς, κατά μέσο όρο, λένε την πρώτη λέξη στους 18 μήνες και αρχίζουν να
συνδυάζουν 2 λέξεις περίπου στους 30 μήνες. Η παραγωγή της πρώτης λέξης συχνά
συμβαίνει καθυστερημένα και η ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου είναι
εξαιρετικά αργή. Ωστόσο, παρά την καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο, έχει
αποδειχθεί ερευνητικά ότι παιδιά με Σύνδρομο Down είναι ικανά να επικοινωνήσουν
αποτελεσματικά με τη χρήση νοημάτων και χειρονομιών, πριν αρχίσουν καν να

39

μιλούν (Roberts, Chapman, & Warren, 2008, Caselli, Vicari, Longobardi, Lami,
Pizzoli, & Stella, 1998).
Οι δυσκολίες στον εκφραστικό λόγο παρουσιάζονται από τη νηπιακή ηλικία
στον πληθυσμό αυτό και κάποια από τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του λόγου που
συναντώνται στο Σύνδρομο

Down, όπως οι δυσκολίες στη γραμματική,

παρατηρούνται από τα 2-3 έτη (Fidler, 2005). Το ποσοστό των παιδιών με
ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο αυξάνεται στην ηλικία των 4 ετών και το χάσμα
μεταξύ εκφραστικών και δεκτικών γλωσσικών δεξιοτήτων μεγαλώνει κατά τα
σχολικά χρόνια. Παιδιά με Σύνδρομο Down έχει βρεθεί να έχουν ενισχυμένες
κοινωνικές δεξιότητες, αλλά αδυναμίες στον εκφραστικό λόγο σε σχέση με παιδιά
τυπικής ανάπτυξης. Σε μια μελέτη 80 παιδιών με Σύνδρομο Down 1-11 ετών
παρατηρήθηκε σημαντική αδυναμία στη γλωσσική επικοινωνία συγκριτικά με τις
δεξιότητες καθημερινής ζωής και τις δεξιότητες κοινωνικοποίησης στα προφίλ των
συμμετεχόντων (Dykens, Hodapp, & Evans, 2006).
Κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι η καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο
σχετίζεται με μια πρώιμη διαταραχή στην ανάπτυξη των μη λεκτικών δεξιοτήτων. Οι
Mundy, Kasari, Sigman και Ruskin (1995) διεξήγαγαν μια έρευνα στην οποία
συμμετείχαν 37 παιδιά με Σύνδρομο Down και 25 τυπικής ανάπτυξης.
Αξιολογήθηκαν το δεκτικό λεξιλόγιο, το εκφραστικό λεξιλόγιο και δείκτες μη
λεκτικής επικοινωνίας, 2 φορές σε διάστημα 13 μηνών. Στην 1η εξέταση οι ομάδες
δεν διέφεραν στις ικανότητες εκφραστικού και δεκτικού λόγου. Όμως, στην
επανεξέταση η ομάδα με Σύνδρομο Down παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση στον
εκφραστικό και δεκτικό λόγο. Τα παρόμοια σκορ στην 1η εξέταση ίσως εξηγούνται
από τη μικρή χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων (ΜΧΗ-Ομάδα Down:
22.5μηνών, ΜΧΗ-Ομάδα ΤΑ: 14.6μηνών). Όπως επισημαίνουν και άλλοι ερευνητές,
όσο αυξάνεται η ηλικία διευρύνεται το χάσμα στις γλωσσικές δεξιότητες μεταξύ
παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με Σύνδρομο Down. Οι ερευνητές έδειξαν ότι
οι δείκτες μη λεκτικής επικοινωνίας συνέβαλλαν σημαντικά στην πρόβλεψη της
ανάπτυξης του λόγου στα παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Τα
αποτελέσματα υποστηρίζουν την πρόταση ότι κάποια από τις διαδικασίες που
εμπλέκονται στην καθυστέρηση του εκφραστικού λόγου στα παιδιά με Σύνδρομο
Down σχετίζονται με προβλήματα σε μια πρώιμη μη λεκτική φάση της
επικοινωνιακής ανάπτυξης (Mundy, Kasari, Sigman, & Ruskin, 1995).
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Οι Hick, Botting και Conti-Ramsden (2005) πραγματοποίησαν μια διαχρονική
μελέτη που αφορούσε την ανάπτυξη της λεκτικής και οπτικοχωρικής βραχύχρονης
μνήμης και του λεξιλογίου σε 3 ομάδες παιδιών, μία με Σύνδρομο Down (Ν=12), μία
με ΕΓΔ (Ν=9) και μία τυπικής ανάπτυξης (Ν=12). Η λεκτική και οπτικοχωρική
βραχύχρονη μνήμη, το δεκτικό λεξιλόγιο (British Picture Vocabulary Scale II- BPVSII) και το εκφραστικό λεξιλόγιο (Expressive Vocabulary Test – EVT) αξιολογήθηκαν
3 φορές ανά εξάμηνο σε διάστημα ενός έτους. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν
μεγαλύτερα σκορ λεξιλογίου από τις άλλες 2 ομάδες. Αν και τα παιδιά με Σύνδρομο
Down βελτιώθηκαν όσον αφορά τα σκορ λεξιλογίου, φάνηκε να φτάνουν ένα ταβάνι
μεταξύ της 2ης και 3ης εξέτασης. Στο τέλος της μελέτης, η ομάδα τυπικής είχε
σημαντικά υψηλότερα σκορ στο λεξιλόγιο από τις άλλες 2 ομάδες. Στην 1 η εξέταση η
ομάδα με Σύνδρομο Down έδειξε κάποια υπεροχή στο λεξιλόγιο, ίσως λόγω της
δυσανάλογα μεγαλύτερης χρονολογικής ηλικίας, η οποία, όμως, δε διατηρήθηκε καθ’
όλη τη διάρκεια της μελέτης. Τα παιδιά με Σύνδρομο Down δεν είχαν μόνο
χαμηλότερα σκορ στη λεκτική μνήνη, αλλά σημείωσαν και συγκριτικά μικρότερη
βελτίωση κατά τη διάρκεια του ενός έτους που πραγματοποιήθηκε η μελέτη (Hick,
Botting, & Conti-Ramsden, 2005).

5.3.

Μορφοσυντακτική Ανάπτυξη
5.3.1. Κατάκτηση της μορφοσύνταξης
Μετά την καταληπτότητα, τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα άτομα με

Σύνδρομο Down, στην οποία θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω (βλ.κεφ. 5.6.), η
συντακτική ανάπτυξη αποτελεί τον τομέα με τις περισσότερες δυσκολίες για τον
πληθυσμό αυτό, αφού παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση τόσο στον δεκτικό, όσο και
στον εκφραστικό λόγο (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Thordardottir,
Chapman, & Wagner, 2002).
Συγκριτικά με το λεξιλόγιο, το συντακτικό αποτελεί μεγαλύτερη αδυναμία
των παιδιών με Σύνδρομο Down (Chapman & Hesketh, 2001). Η κατάκτηση του
σταδίου των 2 λέξεων πραγματοποιείται με καθυστέρηση σε πολλά παιδιά και
παρατηρείται μια μακρά περίοδος συνύπαρξης μεμονωμένων λέξεων και χειρονομιών
σε παιδιά 4 ετών (Iverson, Longobardi, & Caselli, 2003). Όταν επιτευχθεί ο
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συνδυασμός 2 λέξεων, παρατηρείται παραγωγή πολύ μικρότερων και συντακτικά
απλούστερων προτάσεων (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Roberts,
Price, & Malkin, 2007). Στα παιδιά με Σύνδρομο Down μεταξύ 4-7 ετών οι
μορφοσυντακτικές ικανότητες παρουσιάζουν περισσότερα ελλείμματα και στην
κατανόηση και στην παραγωγή, συγκριτικά με τις λεξιλογικές ικανότητες. Ο λόγος
τους χαρακτηρίζεται τηλεγραφικός με συχνότατες παραλείψεις άρθρων, προθέσεων,
ρηματικών τύπων και βοηθητικών ρημάτων, δηλαδή λέξεων γραμματικής λειτουργίας
(Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci, & Volterra, 2002, Buckley, 1993).
5.3.2. Αφηγηματική Ικανότητα
Τα αποτελέσματα μελετών για τις αφηγηματικές ικανότητες ατόμων με
Σύνδρομο Down είναι ασυνεπή αναφορικά με τη σχέση γνωστικής και αφηγηματικής
ικανότητας. Η ασυνέπεια αυτή προκύπτει μάλλον εξαιτίας ποικίλων μεθοδολογικών
προσεγγίσεων και κριτηρίων. Σε σχετικά μικρό αριθμό ερευνών έχουν μελετηθεί οι
γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με Σύνδρομο Down με ανάλυση δειγμάτων λόγου των
ίδιων των ατόμων. Σύμφωνα με αυτές, παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν
χαμηλότερο ΜΜΕ και μικρότερο αριθμό λέξεων στις αφηγήσεις τους συγκρινόμενα
με παιδιά τυπικής ανάπτυξης ίδιας νοητικής ηλικίας (Boudreau & Chapman, 2000).
Οι Berglund, Eriksson και Johansson (2001) εξέτασαν τις αναπτυξιακές τάσεις
και την ατομική διακύμανση στην ανάπτυξη του εκφραστικού λόγου σε μία ομάδα
παιδιών με Σύνδρομο Down. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιελάμβαναν
πληροφορίες για το μέγιστο μήκος εκφωνήματος (MaxLU), το εύρος λεξιλογίου, τις
γραμματικές και πραγματολογικές δεξιότητες. Η αξιολόγηση των επιδόσεων σε όλους
τους τομείς της γλώσσας έγινε μέσω αναφορών γονέων. Κάποια παιδιά σημείωσαν
αρκετά καλή επίδοση. Ωστόσο, ένα ποσοστό μεταξύ 10 και 20% των παιδιών με
Σύνδρομο Down είχαν εκφραστικό λεξιλόγιο μικρότερο των 10 λέξεων σε ηλικία 3-5
ετών, ενώ κάποια παιδιά δεν είχαν αρχίσει να μιλούν καθόλου. Το 87% των
συμμετεχόντων χρησιμοποιούσαν, παράλληλα με το λόγο, χειρονομίες. Επίσης,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μόνο ένα 10-20% συνδύαζε
λέξεις στο λόγο του σε ηλικία 2-2.6 ετών. Το 70% των παιδιών ανέπτυξε αυτή την
ικανότητα σε ηλικία 5.6 ετών. Τουλάχιστον το 25% κάθε ηλικιακής ομάδας είχε σκορ
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17 στο ΜΜΕ. Τα περισσότερα παιδιά από τα 4 και πάνω συνδύαζαν λέξεις. Ωστόσο,
ποσοστό μεγαλύτερο από 25% δεν μπορούσε να συνδυάσει λέξεις, ούτε στην ηλικία
των 5.6 ετών (Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001).
Σε έρευνα των Vicari, Caselli και Tonucci (2000) συμμετείχαν 15 παιδιά με
Σύνδρομο Down 4-7 ετών και 15 τυπικής ανάπτυξης με αντίστοιχη νοητική ηλικία.
Τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσίασαν γενικά χαμηλότερη επίδοση στις
γλωσσικές δεξιότητες και σχημάτισαν απλούστερες και τηλεγραφικές προτάσεις.
Επίσης, μετρήθηκε σημαντικά μικρότερο ΜΜΕ στην αυθόρμητη παραγωγή της
ομάδας με Σύνδρομο Down γεγονός που αποδεικνύει ότι τα παιδιά αυτά
χρησιμοποιούν ένα τηλεγραφικό και πολύ απλούστερο δομικά στυλ ομιλίας. Η ομάδα
με Σύνδρομο Down παρήγαγε σημαντικά μικρότερο αριθμό σύνθετων προτάσεων,
σημαντικά μικρότερο αριθμό απλών προτάσεων και έκανε σημαντικά μεγαλύτερο
αριθμό λαθών (Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000).
Οι Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci και Volterra (2002) μελέτησαν τη σχέση
γλωσσικής ανάδυσης και γνωστικών δεξιοτήτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 παιδιά
με Σύνδρομο Williams, 12 παιδιά με Σύνδρομο Down (ΜΧΗ:67.2) αντίστοιχου
γνωστικού επιπέδου και 12 παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΜΧΗ:29.7). Δεν αποδείχτηκε
διάσταση μεταξύ γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά συγκεκριμένες
μορφοσυντακτικές δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή του λόγου στην ομάδα
με Σύνδρομο Down. Σύμφωνα με τις αναφορές γονέων, τα παιδιά με Σύνδρομο Down
χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό τηλεγραφικών και
μη ολοκληρωμένων προτάσεων από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης (Vicari, Caselli,
Gagliardi, Tonucci, & Volterra, 2002).
Κάποιοι

ερευνητές

αναφέρουν

την

ύπαρξη

ενός

ταβανιού

στη

μορφοσυντακτική ανάπτυξη των ατόμων με Σύνδρομο Down. Τα αποτελέσματα
κάποιων μελετών προτείνουν την ύπαρξη ενός ταβανιού στην ανάπτυξη του ΜΜΕ
γύρω στην ηλικία των 15 ετών. Ωστόσο, η συντακτική κατανόηση, το ΜΜΕ και η
συντακτική συνθετότητα φαίνεται να συνεχίζουν να βελτιώνονται πολύ μετά την
εφηβεία στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down, καθιστώντας το εκφραστικό συντακτικό
γόνιμη περιοχή για παρέμβαση (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009). Την
7

Το σκορ 1 στο ΜΜΕ σημαίνει ότι το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της μιας λέξης, δηλαδή
χρησιμοποιεί μονολεκτικά εκφωνήματα, το σκορ 2 ότι χρησιμοποιεί εκφωνήματα 2 λέξεων κ.ο.κ.
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παραπάνω θέση ενισχύουν και τα αποτελέσματα μιας μελέτης των Thordardottir,
Chapman και Wagner (2002) σύμφωνα με την οποία η συντακτική ανάπτυξη στο
Σύνδρομο Down δεν περιορίζεται στη χρήση απλών συντακτικών δομών, αλλά,
αντίθετα, επιτρέπει την παραγωγή σύνθετων προτάσεων από εφήβους και ενήλικα
άτομα.
Οι Thordardottir, Chapman και Wagner (2002) μελέτησαν την παραγωγή
σύνθετων προτάσεων σε δείγματα αφηγηματικού λόγου 24 παιδιών και εφήβων με
Σύνδρομο Down 12.5-20.4 ετών (Μ:16.5) και τα συνέκριναν με αυτά 24 νηπίων
τυπικής ανάπτυξης από 2.1-4.0 ετών (Μ: 3.1) με αντίστοιχο ΜΜΕ. Η ομάδα με
Σύνδρομο Down παρήγαγε μεγαλύτερο αριθμό σύνθετων προτάσεων από τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Επίσης είχε μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων στα δείγματα λόγου
άρα και περισσότερες ευκαιρίες χρήσης σύνθετων προτάσεων. Από τα αποτελέσματα
προκύπτει ότι τα παιδιά με Σύνδρομο Down χρησιμοποιούν σύνθετες προτάσεις και
ότι η χρήση σύνθετων συντακτικών δομών είναι ανάλογη του ΜΜΕ τους. Από τη
σύγκριση της ομάδας με Σύνδρομο Down με παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής
ηλικίας με αντίστοιχο ΜΜΕ, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη
χρήση σύνθετων προτάσεων. Παρόλο που υπήρξε μεγαλύτερη διακύμανση στην
ομάδα με Σύνδρομο Down, οι 19 από τους 24 συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν
σύνθετες συντακτικές δομές. Αυτό δείχνει ότι η αύξηση ΜΜΕ αντανακλά
πραγματική συντακτική ανάπτυξη. Η σειρά πρόσκτησης σύνθετων συντακτικών
δομών ήταν ίδια και στις 2 ομάδες (Thordardottir, Chapman, & Wagner, 2002)
Οι Boudreau και Chapman (2000) μελέτησαν την αφηγηματική ανάπτυξη
παιδιών με Σύνδρομο Down μέσω ανάλυσης δειγμάτων λόγου. Στην έρευνα
συμμετείχαν 31 παιδιά και έφηβοι με Σύνδρομο Down και 3 ομάδες τυπικής
ανάπτυξης με αντίστοιχη νοητική ηλικία, σκορ συντακτικής κατανόησης και ΜΜΕ.
Η δραστηριότητα αξιολόγησης της αφήγησης περιελάμβανε την παρακολούθηση
ενός βίντεο 6,5 λεπτών που παρουσίαζε μια σιωπηρή ιστορία και την αφήγηση της
ιστορίας από τον εξεταζόμενο. Οι μεταβλητές που μετρήθηκαν ήταν το ΜΜΕ σε
μορφήματα και ο αριθμός διαφορετικών λέξεων στις αφηγήσεις. Η ομάδα με
Σύνδρομο Down είχε υψηλότερα σκορ στην παρουσίαση γεγονότων από την ομάδα
τυπικής ανάπτυξης με ίδιο επίπεδο εκφραστικού λόγου. Επίσης, παρήγαγε αφηγήσεις
σημαντικά μεγαλύτερες και από την ομάδα με ίδιο επίπεδο συντακτικής κατανόησης
και με ίδιο επίπεδο εκφραστικού λόγου. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των
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ομάδων, όσον αφορά τον αριθμό χαρακτήρων που ανέφεραν και την έκφραση
αιτιωδών σχέσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αφηγήσεις των παιδιών με
Σύνδρομο Down μαρτυρούν ένα ανώτερο επίπεδο κατανόησης των σχέσεων μεταξύ
των γεγονότων. Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από τη σημαντικά μεγαλύτερη χρονολογική
ηλικία της ομάδας με Σύνδρομο Down σε σχέση με την ομάδα με αντίστοιχα επίπεδα
εκφραστικού λόγου, που συνεπάγεται μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση του κόσμου
(Boudreau & Chapman, 2000).
Το πλαίσιο δειγματοληψίας (sampling context) επηρεάζει το ΜΜΕ στα
δείγματα λόγου ατόμων με Σύνδρομο Down. Στον πληθυσμό αυτό το ΜΜΕ έχει
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης εκφραστικού λόγου σε εργαλεία συζήτησης και αφήγησης
τα οποία φαίνεται να διαφέρουν στις ευκαιρίες έκφρασης σύνθετων συντακτικών
δομών. Στην έρευνα των Miles, Chapman και Sindberg (2006) συμμετείχαν 14 παιδιά
με Σύνδρομο Down, 10-21 ετών (Μ:12) και 14 τυπικής ανάπτυξης με αντίστοιχα
επίπεδα συντακτικής κατανόησης. Στο εργαλείο αφήγησης η ομάδα με Σύνδρομο
Down είχε σημαντικά υψηλότερο ΜΜΕ από ό,τι στο εργαλείο συζήτησης (Αφήγηση
Μ:5.69, Συζήτηση Μ:4.38). Στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης το ΜΜΕ δεν διέφερε στα
2 εργαλεία, ούτε διέφερε από το ΜΜΕ που σημείωσε στο εργαλείο αφήγησης η
ομάδα με Σύνδρομο Down (Αφήγηση Μ:6.19, Συζήτηση Μ:5.98). Η προσθήκη
εικόνων στο εργαλείο αφήγησης αύξησε το ΜΜΕ μόνο για την ομάδα με Σύνδρομο
Down. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η ύπαρξη εικόνων ευθυνόταν για το υψηλό ΜΜΕ
στις αφηγήσεις της ομάδας με Σύνδρομο Down. Στο εργαλείο συζήτησης η ομάδα με
Σύνδρομο Down παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά απόκρισης στις ερωτήσεις των
ενηλίκων από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποκρίσεων της
ομάδας με Σύνδρομο Down στο εργαλείο συζήτησης μπορεί να μαρτυρά μεγαλύτερη
ευαισθησία των παιδιών αυτών στις ανάγκες του ακροατή ή μεγαλύτερη εμπειρία
στην

επιδιόρθωση

επικοινωνιακών

διακοπών,

εξαιτίας

των

προβλημάτων

καταληπτότητας του λόγου που αντιμετωπίζουν (Miles, Chapman, & Sindberg,
2006).
Κάποιες από τις βασικές δεξιότητες πραγματολογίας του λόγου έχουν σχέση
με την αφηγηματική ικανότητα. Σε αντίθεση με τις φωνολογικές, σημασιολογικές και
συντακτικές δεξιότητες, οι πραγματολογικές φαίνεται να αποτελούν δυνατό σημείο
των ατόμων με Σύνδρομο Down, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται
ελλείμματα σε τομείς της πραγματολογίας του λόγου (Roberts, Price, & Malkin,
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2007). Στο πλαίσιο του Συνδρόμου παρατηρείται σύνθετο προφίλ δυνατοτήτων και
αδυναμιών στον τομέα της πραγματολογίας του λόγου. Σε αυτόν τον τομέα μπορεί
κανείς να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι παρατηρείται το πλεονέκτημα της
ικανοποιητικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης συγκριτικά με άλλους τομείς ανάπτυξης
(Dykens, Hodapp, & Evans, 2006). Τα παιδιά με Σύνδρομο Down χρησιμοποιούν τη
γλώσσα ως εργαλείο για την επίτευξη των ίδιων κοινωνικών αναγκών με τα άτομα
τυπικής ανάπτυξης. Αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων
που να μεταφέρουν αποτελεσματικά την πληροφορία που θέλουν και ξεπερνούν, εν
μέρει, τις δυσκολίες τους στον εκφραστικό λόγο, χρησιμοποιώντας απλούστερους
τρόπους έκφρασης στην απόδοση σύνθετων νοημάτων (Abbeduto, Warren, &
Conners, 2007). Έχουν την ικανότητα διατήρησης ενός θέματος συζήτησης,
απόκρισης σε αιτήματα για διευκρινίσεις και αφήγησης ιστοριών επαρκούς
περιεχομένου με την υποστήριξη εικόνων, καθώς και της απόδοση πολλών σημείων
της πλοκής μιας ιστορίας που τους παρουσιάζεται με εικόνες. Επίσης, έχουν την
ικανότητα να μιλούν για απόντα αντικείμενα και παρελθοντικά και μελλοντικά
γεγονότα, την οποία κατακτούν αργότερα από ό,τι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης
(Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001). Ωστόσο, δυσκολεύονται στην έναρξη και
διαχείριση θεμάτων συζήτησης και σε κάποιους τομείς της αφήγησης (Martin,
Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Boudreau & Chapman, 2000).

5.4.

Σχέσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης
5.4.1. Συσχετίσεις μεταξύ Δεκτικού και Εκφραστικού λεξιλογίου
Γενικά η δεκτική γλώσσα είναι πιο αναπτυγμένη από την εκφραστική και το

χάσμα μεταξύ κατανόησης και παραγωγής φαίνεται να αυξάνεται, όσο τα παιδιά
μεγαλώνουν. Στη νηπιακή ηλικία η λεξιλογική κατανόηση συνάδει με τις προσδοκίες
που βασίζονται στη νοητική ηλικία. Κάποιες έρευνες δείχνουν χαμηλότερο δεκτικό
λεξιλόγιο σε παιδιά με Σύνδρομο Down συγκρινόμενα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης
ίδιας μη λεκτικής νοητικής ηλικίας (Price, Roberts, Vandergrift, & Martin, 2007). Ο
Miller 1992, όπως αναφέρεται στο Roberts, Chapman, & Warren (2008), μελέτησε 43
παιδιά με Σύνδρομο Down ηλικίας 11-58 μηνών. Στα περισσότερα παιδιά βρέθηκε
ένα προφίλ κατανόησης του λόγου ανάλογο με τη νοητική ηλικία, αλλά δε συνέβη το
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ίδιο με τη γλωσσική παραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανόηση όχι μόνο
ξεπέρασε τις δεξιότητες παραγωγής, αλλά ότι το χάσμα μεγάλωσε με την αύξηση της
χρονολογικής ηλικίας (Roberts, Chapman, & Warren, 2008).
Μετά τους 18 μήνες παρατηρείται χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων δεκτικού και
εκφραστικού λόγου (Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000). Σε μία μελέτη των Caselli,
Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli και Stella, (1998) εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ
γλωσσικής κατανόησης, παραγωγής και χρήσης χειρονομιών στα πρώτα στάδια
γλωσσικής ανάπτυξης. Τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσίασαν σοβαρή
καθυστέρηση, όσον αφορά την κατάκτηση των αναπτυξιακών σταδίων και διάσταση
μεταξύ γλωσσικής κατανόησης και παραγωγής, με υπεροχή των δεικτών κατανόησης.
Για την ομάδα με Σύνδρομο Down, όπως συμβαίνει και στα νήπια τυπικής
ανάπτυξης, ο Μ.Ο. λεξιλογικής κατανόησης (166.4) ήταν πολύ υψηλότερος από τον
Μ.Ο. λεξιλογικής παραγωγής (26.5), γεγονός που μαρτυρά την ασυγχρονία μεταξύ
της ανάπτυξης δεκτικού και εκφραστικού λόγου. Η χρονολογική ηλικία των παιδιών
με Σύνδρομο Down ήταν μεγαλύτερη από αυτή της ομάδας ελέγχου, όπως συμβαίνει
και στις περισσότερες έρευνες. Η διάσταση της χρονολογικής ηλικίας των 2 ομάδων
ήταν αισθητά σημαντικότερη στα ανώτερα επίπεδα λεξιλογικής κατανόησης. Στο
επίπεδο κατανόησης 0-50 λέξεων, ο Μ.Ο. ηλικίας στην ομάδα με Σύνδρομο Down
ήταν 17.9 μήνες, ενώ της ομάδας ελέγχου 10.3 μήνες και στο επίπεδο κατανόησης
301-400 λέξεων 36.6 και 16 μήνες αντίστοιχα (Caselli, Vicari, Longobardi, Lami,
Pizzoli, & Stella,1998).
5.4.2. Συσχετίσεις μεταξύ Λεξιλογικής και Μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
Οι Vicari, Caselli και Tonucci (2000) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ λεξιλογικής
και μορφοσυντακτικής ανάπτυξης σε παιδιά με Σύνδρομο Down. Στην έρευνα
συμμετείχαν 15 παιδιά 4-7 ετών με Σύνδρομο Down και 15 παιδιά τυπικής ανάπτυξης
με αντίστοιχη νοητική ηλικία. Αξιολογήθηκε το εκφραστικό λεξιλόγιο και η
συντακτική συνθετότητα του λόγου των παιδιών μέσω αναφορών γονέων. Η ομάδα
με Σύνδρομο Down δεν διέφερε σημαντικά από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης με
αντίστοιχη νοητική ηλικία στο εργαλείο εκφραστικού λεξιλογίου. Ωστόσο,
παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στο δείκτη συντακτικής συνθετότητας
και στο ΜΜΕ. Επειδή τα σκορ έδειξαν τεράστια απόκλιση μεταξύ λεξιλογικής
ανάπτυξης και συντακτικής συνθετότητας, εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ των
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δεικτών σημασιολογικής και συντακτικής ανάπτυξης. Ο δείκτης εκφραστικού
λεξιλογίου παρουσίασε στατιστικά σημαντική ισχυρή συσχέτιση και με τους 2
δείκτες μορφοσυντακτικής ανάπτυξης, τη συντακτική συνθετότητα και το ΜΜΕ. Τα
αποτελέσματα

αυτής

της

μελέτης

υποστηρίζουν

ότι

οι

λεξιλογικοί

και

μορφοσυντακτικοί δείκτες παρουσιάζουν συσχέτιση στον πληθυσμό με Σύνδρομο
Down, παρά τα πολύ χαμηλά σκορ στα εργαλεία συντακτικής ανάπτυξης και το
σημαντικό μειονέκτημα στη μορφοσύνταξη ως προς τα άτομα τυπικής ανάπτυξης με
ίδια νοητική ηλικία (Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000).
Οι Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci και Volterra (2002) σε μια μελέτη τους
αξιολόγησαν τη συσχέτιση μεταξύ εκφραστικού λεξιλογίου και συντακτικής
ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 παιδιά με Σύνδρομο Williams, 12 παιδιά με
Σύνδρομο Down (ΜΧΗ:67.2) αντίστοιχου γνωστικού επιπέδου και 12 παιδιά τυπικής
ανάπτυξης (ΜΧΗ:29.7). Όπως και στη μελέτη των Vicari, Caselli και Tonucci
(2000), οι ομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα σκορ όλων των
δεικτών, εκτός από το εκφραστικό λεξιλόγιο. Η ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε
τη χαμηλότερη επίδοση και στους 2 δείκτες συντακτικής ανάπτυξης, τη συντακτική
συνθετότητα και το ΜΜΕ. Ωστόσο, ο δείκτης εκφραστικού λεξιλογίου παρουσίασε
ισχυρή συσχέτιση και με τους 2 δείκτες συντακτικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η μορφοσυντακτική ανάπτυξη δεν είναι
ανεξάρτητη από την λεξιλογική ανάπτυξη, ακόμη και σε κλινικούς πληθυσμούς, όπως
τα άτομα με Σύνδρομο Down (Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci και Volterra, 2002).
5.4.3. Συσχετίσεις μεταξύ Δεικτών Μορφοσυντακτικής Ανάπτυξης
Οι Price, Roberts, Hennon, Berni, Anderson και Sideris (2008) συνέκριναν τις
συντακτικές δεξιότητες αγοριών με Σύνδρομο Down (Ν:32), αγοριών τυπικής
ανάπτυξης (Ν:46) και αγοριών με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ με (Ν:36) και χωρίς
αυτισμό (Ν:35). Οι συντακτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μετρήθηκαν με 2
δείκτες, το ΜΜΕ και το δείκτη συντακτικής ανάπτυξης που προκύπτει από IpSyn. Η
αξιολόγηση έγινε με ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων. Οι στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις μεταξύ των 2 δεικτών μορφοσυντακτικής ανάπτυξης παρουσιάζονται
ισχυρές σε όλες τις ομάδες. Ωστόσο, στην ομάδα με Σύνδρομο Down και στην ομάδα
τυπικής ανάπτυξης οι συσχετίσεις μεταξύ ΜΜΕ και δείκτη συντακτικής ανάπτυξης
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ήταν ισχυρότερες από ό,τι στις ομάδες με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ με και χωρίς
αυτισμό (Price, Roberts, Hennon, Berni, Anderson, & Sideris, 2008).

5.5.

Αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης
Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη

συντελούνται παράλληλα. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down η ανάπτυξη
των γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων των ατόμων παρουσιάζουν διάσταση, με
τις δεύτερες να υπολείπονται σημαντικά. Το γεγονός αυτό γεννά το ερώτημα πώς θα
μπορούσαν τα άτομα αυτά να παραγάγουν αφηγήσεις, μη έχοντας τα μέσα για να
εκφράσουν αυτό που νοητικά προσλαμβάνουν. Άτομα με Σύνδρομο Down
παρουσιάζουν υψηλότερες μη λεκτικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και
δεξιότητες δεκτικού λόγου από ό,τι συντακτικές και σημασιολογικές δεξιότητες
εκφραστικού

λόγου.

Συνεπώς,

έχουν

μια

ανώτερη

ικανότητα

παραγωγής

αφηγηματικού λόγου συγκριτικά με την ικανότητα σχηματισμού προτάσεων.
Οι Miles και Chapman (2002) ανέλυσαν την αφήγηση μιας εικονοϊστορίας8
που παρουσιαζόταν σε βιβλίο από 33 άτομα με Σύνδρομο Down και 3 ομάδες τυπικής
ανάπτυξης, με αντίστοιχη νοητική ηλικία, συντακτική κατανόηση και ΜΜΕ. Η
ομάδα με Σύνδρομο Down ανέφερε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της
ιστορίας από την ομάδα με αντίστοιχο ΜΜΕ, αλλά λιγότερες από αυτή με αντίστοιχη
νοητική ηλικία. Παρά τα ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο, τα άτομα της ομάδας με
Σύνδρομο Down απέδωσαν την πλοκή της ιστορίας σε ανάλογο επίπεδο με τη μη
λεκτική νοητική τους ηλικία και το επίπεδο συντακτικής κατανόησης. Άτομα με
Σύνδρομο Down φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερες προτάσεις από ομάδες με
ανώτερες δεξιότητες εκφραστικού λόγου για να αποδώσουν το ίδιο περιεχόμενο. Το
περιεχόμενο των αφηγήσεων της ομάδας με Σύνδρομο Down μαρτυρά υψηλότερη
ικανότητα εννοιολογικής σύλληψης νοημάτων συγκριτικά με τις δεξιότητες
εκφραστικού λόγου. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι, όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ
γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης, κάποιες μέθοδοι ανάλυσης της αφήγησης με
βάση το περιεχόμενο των δειγμάτων λόγου, αποκαλύπτουν αφηγηματικές δεξιότητες

8

Ιστορία που παρουσιάζεται με εικόνες, χωρίς κείμενο-αφήγηση
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που αναπτύσσονται, παρά τα εκφραστικά ελλείμματα, που θα ήταν αδύνατο να
μετρηθούν με γλωσσικούς δείκτες, όπως το ΜΜΕ (Miles & Chapman, 2002).

5.6.

Καταληπτότητα του Λόγου
Τα άτομα με Σύνδρομο Down παρουσιάζουν συχνά προβλήματα φτωχής

καταληπτότητας του λόγου γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινή τους
επικοινωνία και αποτελεί τροχοπέδη στις καθημερινές δραστηριότητες και στην
ακαδημαϊκή ανάπτυξη (Stoel - Gammon, 2001). Ενώ τα νήπια τυπικής ανάπτυξης
έχουν πλήρως καταληπτό λόγο σε ηλικία 4 ετών, πολλά παιδιά με Σύνδρομο Down
αντιμετωπίζουν σοβαρά ή μέτρια προβλήματα καταληπτότητας σε όλη τη διάρκεια
της ζωής τους (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009). Για τη φτωχή
καταληπτότητα στο πλαίσιο του Συνδρόμου ευθύνονται διάφοροι παράγοντες, όπως η
λεκτική απραξία, οι ανατομικές ανωμαλίες των αρθρωτών, η δυσκολία στην κινητική
οργάνωση του λόγου και η ελλειμματική ακοή (Roberts, Price, & Malkin, 2007,
Kumin, 2006). Αποτελέσματα μελετών σε ομάδες ατόμων με Σύνδρομο Down
επισημαίνουν τη σοβαρότητα των επίμονων φωνολογικών προβλημάτων τα οποία
παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με τα επίπεδα καταληπτότητας του λόγου (Stoel
- Gammon, 2001, Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000, Stoel-Gammon, 1997).
Η φτωχή καταληπτότητα αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τους
γονείς των παιδιών με Σύνδρομο Down, αφού, ακόμη κι όταν βελτιωθεί ο
εκφραστικός λόγος, η αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από το αν ο λόγος γίνεται κατανοητός από τον ακροατή - συνομιλητή. Κάποιοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η καταληπτότητα στο πλαίσιο του Συνδρόμου
βελτιώνεται στην εφηβεία (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007, Kumin, 2006,
Chapman, Seung, Schwartz, & kay-Raining Bird, 2000).
5.6.1. Αναπτυξιακή Λεκτική Απραξία
Ο όρος Αναπτυξιακή Λεκτική Απραξία (Childhood Verbal Apraxia)
αναφέρεται στη δυσκολία στον προγραμματισμό, τον συνδυασμό, την οργάνωση και
τη σειροθέτηση των κινήσεων που είναι απαραίτητες για την ομιλία και αποτελεί
παράγοντα που επηρεάζει την καταληπτότητα του λόγου (Kumin, 2006). Στην
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απραξία ή δυσπραξία του λόγου τα παιδιά θυμούνται τη λέξη και γνωρίζουν τους
ήχους που την αποτελούν, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν εκούσια του μύες της
ομιλίας, ώστε να παραγάγουν τους σωστούς ήχους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει
έλλειμμα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό των απαιτούμενων για την
ομιλία αρθρωτικών κινήσεων, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει παράλυση ή κινητική
βλάβη στα όργανα άρθρωσης9. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά με λεκτική απραξία
σπάνια μιλούν πριν την ηλικία των 5 ετών (Πρώιου, 2008, Kumin, 2006 ).
Η πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει συμπτώματα λεκτικής απραξίας σε
παιδιά με Σύνδρομο Down. Ο Kumin (2006) αναλύοντας 1620 ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν γονείς παιδιών με Σύνδρομο Down, 1-21 ετών (Μ=8.16) έδειξε ότι το
15% αυτών είχε συνοδή διάγνωση Αναπτυξιακής Λεκτικής Απραξίας. Σε μια κλίμακα
από το 1-10 οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν κατά μέσο όρο
καταληπτότητα 4.97, με τα κορίτσια και τα μεγαλύτερα σε ηλικία να υπερέχουν
σημαντικά. Το 60% είχαν συνοδή διάγνωση δυσκολίας στις στοματοκινητικές
δεξιότητες. To 86.7% αντιμετώπιζε πάντα, συχνά ή μερικές φορές δυσκολία στη
μίμηση μιας λέξης που άκουγε. Τα ¾ των παιδιών αντιμετώπιζαν προβλήματα
ρυθμού ομιλίας, καθώς παρουσίαζαν ταχυλαλία. Το 47.7% των παιδιών πάντα ή
συχνά κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια για να παραγάγουν λέξεις. Διεξοδική
ανάλυση των δεδομένων για τον καθημερινό λόγο των παιδιών οδήγησε στη
διαπίστωση παρουσίας συμπτωμάτων της διαταραχής σε πολύ περισσότερα παιδιά
από αυτά που ήταν διεγνωσμένα με Αναπτυξιακή Λεκτική Απραξία. Οι γονείς
ανέφεραν χαρακτηριστικά της διαταραχής, όπως μειωμένη καταληπτότητα,
ασυνέπεια λαθών, δυσκολία σειροθέτησης των κινήσεων των αρθρωτών και πολύ
υψηλότερο επίπεδο δεκτικού λόγου, παρά εκφραστικού. Από τα αποτελέσματα
προέκυψε σημαντική συσχέτιση της Αναπτυξιακής Λεκτικής Απραξίας και των
ποσοστών καταληπτότητας του λόγου, όπως αυτά αναφέρθηκαν από τους γονείς
(Kumin, 2006).
5.6.2. Καταληπτότητα του λόγου και αξιολόγηση
Η καταληπτότητα επηρεάζει και την αξιολόγηση του λόγου. Όταν μια λέξη
είναι ακατάληπτη μειώνεται η πιθανότητα κατανόησης ολόκληρης της πρότασης που
9

χείλη, γλώσσα, γνάθος, υπερώα
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την περιέχει. Τα μη καταληπτά εκφωνήματα εξαιρούνται κατά τη βαθμολόγηση
μειώνοντας τον αριθμό των συνολικών εκφωνημάτων. Στη συζήτηση, τα προβλήματα
καταληπτότητας μπορεί να προκαλέσουν συχνές ερωτήσεις του εξεταστή για
αποσαφήνιση νοήματος και να αυξήσουν τον αριθμό των μονολεκτικών
εκφωνημάτων του εξεταζόμενου. Συνεπώς, η φτωχή καταληπτότητα του λόγου
επηρεάζει τον υπολογισμό του ΜΜΕ σε δείγματα αυθόρμητου λόγου συζήτησης και
αφήγησης (Miles, Chapman, & Sindberg, 2006).
5.6.3.

Καταληπτότητα και στυλ ομιλίας

Οι Chapman, Seung, Schwartz και kay-Raining Bird (2000) αξιολόγησαν
δείκτες πρόβλεψης των δεξιοτήτων εκφραστικού λόγου σε 48 παιδιά και εφήβους με
Σύνδρομο Down 5-20 ετών (Μ:12.54) και 48 παιδιά τυπικής ανάπτυξης 2-6 ετών
(Μ:4.16), με αντίστοιχη νοητική ηλικία. Η αφηγηματική ικανότητα αξιολογήθηκε
μέσω 12λεπτης ελεύθερης αφήγησης. Τα μη καταληπτά μέρη της αφήγησης
απομαγνητοφωνήθηκαν ως ακατάληπτα, αν ο εξεταστής συνέχιζε να μην μπορεί να
τα αποδώσει, αφού τα είχε ακούσει 3 φορές. Η καταληπτότητα μετρήθηκε ως το
ποσοστό ολοκληρωμένων και καταληπτών φράσεων προς τον συνολικό αριθμό των
φράσεων. Από την ανάλυση των αφηγήσεων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: στην
ομάδα με Σύνδρομο Down ο Μ.Ο. ΜΜΕ ήταν 2.98, ο Μ.Ο. συνολικών εκφωνημάτων
ήταν 160.77 και ο Μ.Ο. ποσοστού καταληπτότητας 0.83. Στην ομάδα ελέγχου τα
ποσοτά ήταν 4.70, 120.00 και 0.90 αντίστοιχα (Chapman, Seung, Schwartz, & kayRaining Bird, 2000).
Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας ενισχύουν τη θέση ότι τα παιδιά με
Σύνδρομο Down συγκρινόμενα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης ίδιας μη λεκτικής
νοημοσύνης παρουσιάζουν ένα ειδικό γλωσσικό έλλειμμα και σοβαρά προβλήματα
καταληπτότητας. Η ομάδα με Σύνδρομο Down παρήγαγε αριθμητικά περισσότερες,
αλλά μικρότερες σε μήκος προτάσεις. Τα προβλήματα καταληπτότητας μπορεί να
επηρεάζουν τον τρόπο που τα άτομα με Σύνδρομο Down επιλέγουν να μιλούν, ώστε
να επικοινωνήσουν επιτυχώς (Chapman, Seung, Schwartz, & kay-Raining Bird,
2000).
Πιθανόν η μειωμένη καταληπτότητα να οδηγεί σε μείωση του μήκους
εκφωνήματος και αύξηση του αριθμού των προτάσεων, ώστε να κερδίσουν σε
καταληπτότητα σε βάρος της συντακτικής συνθετότητας και της συνοχής. Τα άτομα
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με Σύνδρομο Down ίσως επιλέγουν να μιλούν με μικρά εκφωνήματα 1 ή 2 λέξεων,
ακόμα κι αν έχουν την ικανότητα σχηματισμού πιο σύνθετων προτάσεων, ώστε όσα
λένε να γίνονται κατανοητά, μια και ο κύριος σκοπός της ομιλίας είναι η επικοινωνία
(Buckley, 1993).

5.7.

Μοναδικό Γλωσσικό Προφίλ στο Σύνδρομο Down
Η σημασία της αιτιολογίας της νοητικής αναπηρίας δύναται να λειτουργήσει

ως δείκτης πρόβλεψης της μετέπειτα γλωσσικής ανάπτυξης. Διάφοροι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι το Σύνδρομο Down επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του λόγου.
Την παραπάνω θέση ενισχύουν τα αποτελέσματα μιας μελέτης που διεξήγαγαν οι
Yoder και Warren (2004) με σκοπό να σκιαγραφήσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν και προβλέπουν την ανάπτυξη του λόγου. Στην έρευνα συμμετείχαν 39
παιδιά με νοητική αναπηρία μεταξύ των οποίων και 17 με Σύνδρομο Down και ο
βασικός φροντιστής τους. Από τους δείκτες προγλωσσικής επικοινωνίας μελέτησαν
την κατανόηση λεξιλογίου, τη συχνότητα αιτημάτων, το σχολιασμό και το κανονικό
βάβισμα (canonical vocal communication). Όλοι οι δείκτες, εκτός από τη συχνότητα
αιτημάτων παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την μετέπειτα ανάπτυξη
της γλώσσας. Μετά τον έλεγχο όλων των μεταβλητών που πιθανόν επηρεάζουν τη
γλωσσική ανάπτυξη, η ομάδα με Σύνδρομο Down είχε χαμηλότερο μέσο όρο και
μικρότερη τυπική απόκλιση στο δεκτικό και εκφραστικό λόγο από την ομάδα με
νοητική αναπηρία άλλης αιτιολογίας. Τα παιδιά με Σύνδρομο Down φαίνεται να
αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην επικοινωνία από ό,τι παιδιά με νοητική
αναπηρία άλλης αιτιολογίας. Τα χαμηλότερα σκορ στα τεστ λόγου της ομάδας με
Σύνδρομο Down ήταν αναμενόμενα, καθώς το σύνδρομο επηρεάζει το ρυθμό
γλωσσικής ανάπτυξης πέρα από την νοητική αναπηρία (Yoder & Warren, 2004).
Οι Mervis και Robinson (2000) αξιολόγησαν το εκφραστικό λεξιλόγιο σε
νήπια με Σύνδρομο Williams και Σύνδρομο Down με μέση ηλικία τα 2.6 έτη. Όπως
και σε άλλες μελέτες, τα παιδιά με Σύνδρομο Down παρουσίασαν σημαντικά
μεγαλύτερο γλωσσικό έλλειμμα, παρά την εξίσωση της νοητικής ηλικίας που
πραγματοποιήθηκε στις 2 ομάδες (Mervis & Robinson, 2000).
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Οι Miolo, Chapman και Sindberg (2005) για να εξετάσουν εάν τα παιδιά με
Σύνδρομο Down παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό προφίλ γλωσσικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων βραχύχρονης μνήμης, μέτρησαν τη διακύμανση των σκορ μεταξύ μη
λεκτικής νοημοσύνης (nonverbal cognition) και 5 μεταβλητών ακουστικής - λεκτικής
βραχύχρονης μνήμης, οπτικής βραχύχρονης μνήμης, ΜΜΕ, κατανόησης λεξιλογίου
και συντακτικής κατανόησης. Στην ομάδα με Σύνδρομο Down παρατηρήθηκαν
τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ της μη λεκτικής νοημοσύνης και του εκφραστικού
λόγου, της συντακτικής κατανόησης και της ακουστικής βραχύχρονης μνήμης
(Miolo, Chapman, & Sindberg, 2005).
Την ύπαρξη ενός ειδικού γλωσσικού προφίλ στο Σύνδρομο Down
υποστηρίζουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας των Ypsilanti, Grouios, Alevriadou και
Tsapkini (2005) στην οποία συμμετείχαν 6 νήπια με Σύνδρομο Williams, 5 νήπια με
Σύνδρομο Down και 22 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν
στους συμμετέχοντες ήταν 4 υποτέστ του Test of Word Knowledge που αξιολογούν
το εκφραστικό λεξιλόγιο, το δεκτικό λεξιλόγιο, τα αντώνυμα και τους ορισμούς των
λέξεων. Τα παιδιά με Σύνδρομο Down είχαν πολύ χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης ίδιας νοητικής ηλικίας. Μάλιστα η ανάλυση λαθών στο
εκφραστικό λεξιλόγιο έδειξε ότι το είδος και ο αριθμός των λαθών της ομάδας με
Σύνδρομο Down διέφεραν από τα αντίστοιχα της ομάδας ελέγχου. Τα παιδιά με
Σύνδρομο Down έκαναν πολύ περισσότερα και διαφορετικά λάθη από την ομάδα
ελέγχου (Ypsilanti, Grouios, Alevriadou, & Tsapkini, 2005).
Οι Price, Roberts, Vandergrift και Martin (2007) μελέτησαν την κατανόηση
του λόγου σε αγόρια με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ και αγόρια με Σύνδρομο Down.
Αξιολόγησαν το δεκτικό λεξιλόγιο και τη μορφοσύνταξη σε 35 αγόρια με Σύνδρομο
Εύθραυστου Χ, 45 με Σύνδρομο Down 5.4-16.0 ετών (Μ: 9.6) και 40 τυπικής
ανάπτυξης, ίδιας νοητικής ηλικίας, με χρονολογική ηλικία μεταξύ 3.1 και 8.6 ετών
(Μ: 5.5). Η ομάδα με Σύνδρομο Down είχε χαμηλότερα σκορ στην κατανόηση του
λόγου από τα αγόρια με Σύνδρομο Εύθραυστου Χ και τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης.
Τα παιδιά στις ομάδες μη τυπικής ανάπτυξης, παρόλο που είχαν παρόμοια γνωστικά
ελλείμματα, παρουσίασαν διαφορές στις δεξιότητες λόγου. Διέφεραν ως προς το
επίπεδο του δεκτικού λόγου γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι καθένα από τα 2
Σύνδρομα, άρα και το Σύνδρομο Down, παρουσιάζει ένα μοναδικό γλωσσικό προφίλ.
Επίσης, η ομάδα με Σύνδρομο Down είχε χαμηλότερο δεκτικό λεξιλόγιο από την
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ομάδα τυπικής ανάπτυξης ίδιας μη λεκτικής νοητικής ηλικίας (Price, Roberts,
Vandergrift, & Martin, 2007).
Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη του λόγου στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down
παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
 Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας ακόμη και στην παραγωγή των
πρώτων λέξεων, παρά το γεγονός ότι οι δείκτες προγλωσσικής επικοινωνίας
πλησιάζουν τους δείκτες προγλωσσικής επικοινωνίας νηπίων τυπικής
ανάπτυξης (Stoel-Gammon, 1997).
 Χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης από αυτό που θα αναμενόταν με
βάση το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης.
 Σημαντικό χάσμα μεταξύ των γλωσσικών δεξιοτήτων το οποίο διευρύνεται με
την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Η λεξιλογική ανάπτυξη είναι
υψηλότερη από τη μορφοσυντακτική, τόσο στον εκφραστικό, όσο και στον
δεκτικό λόγο. Το εύρος δεκτικού λεξιλογίου είναι μεγαλύτερο από το εύρος
του εκφραστικού λεξιλογίου. Η καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο είναι
χρόνια και πολύ μεγαλύτερη από την καθυστέρηση στον δεκτικό λόγο και το
χάσμα μεταξύ εκφραστικού και δεκτικού λόγου αυξάνεται με την αύξηση της
χρονολογικής ηλικίας.
 Σημαντική δυσκολία στην κατάκτηση της μορφοσύνταξης του λόγου.
 Επιμήκυνση των σταδίων ανάπτυξης του λόγου. Λόγω του αργού ρυθμού
γλωσσικής ανάπτυξης και των δυσκολιών στη γλωσσική ανάδυση, τα
περισσότερα στάδια επιμηκύνονται. Το στάδιο προγλωσσικής επικοινωνίας
μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια ή και μια ζωή στα άτομα με Σύνδρομο
Down που αντιμετωπίζουν σοβαρές αρθρωτικές διαταραχές (motor speech
disorders) (Roberts, Price, & Malkin, 2007). Επίσης, η περίοδος της
συνύπαρξης βαβίσματος - ομιλίας είναι εξαιρετικά παρατεταμένη (StoelGammon, 1997).
 Πολύ μεγάλη διακύμανση της γλωσσικής ανάπτυξης και των δεξιοτήτων
λόγου μεταξύ των ατόμων στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down (Berglund,
Eriksson, & Johansson, 2001, Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000).
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 Φτωχή καταληπτότητα του λόγου που δυσχεραίνει την αλληλεπίδραση και
την επικοινωνία (Martin, Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Stoel Gammon, 2001), ενώ παράλληλα δύναται να επηρεάσει και τον τρόπο που
επιλέγουν να μιλούν τα άτομα με Σύνδρομο Down (Chapman, Seung,
Schwartz, & kay-Raining Bird, 2000).
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6. Συσχέτιση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης
γλωσσικής ανάπτυξης

της

μητέρας

και

Πληθώρα μελετητών έχει ασχοληθεί με τον καθορισμό των δημογραφικών
παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά μόνο σε έναν παράγοντα που
φαίνεται να συσχετίζεται συνηθέστερα και ισχυρότατα με τη γλωσσική ανάπτυξη του
παιδιού, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και τις συνιστώσες του.
Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας είναι σημαντικό για τη γλωσσική
ανάπτυξη του παιδιού, καθώς, μεταξύ άλλων κοινωνικών παραγόντων κινδύνου,
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης του λεξιλογίου και των δεξιοτήτων
επικοινωνίας του παιδού (Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico, 2005). Σε
πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης η εκπαίδευση της μητέρας είναι δείκτης πρόβλεψης
της ανάπτυξης του εκφραστικού λόγου (Chapman, Seung, Schwartz, & kay-Raining
Bird, 2000). Η εκπαίδευση της μητέρας φαίνεται να προβλέπει το δεκτικό λεξιλόγιο
του παιδιού στοιχείο που στρέφει το ενδιαφέρον στο περιβάλλον που μεγαλώνει ένα
παιδί και στη σημασία του για τη γλωσσική ανάπτυξη (Price, Roberts, Vandergrift, &
Martin, 2007). Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβάινει το ίδιο σε πληθυσμούς με
Σύνδρομο Down. Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν παρουσίασε συσχέτιση με
την παραγωγή λόγου ατόμων με Σύνδρομο Down (Chapman, Seung, Schwartz, &
kay-Raining Bird, 2000).
Οι D' Odorico, Carubbi, Salerni και Calvo (2001) για να εξετάσουν ποιοι
παράγοντες σχετίζονται με γρηγορότερο ή πιο αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης
πραγματοποίησαν ανάλυση της επιρροής των δημογραφικών μεταβλητών στη
λεξιλογική ανάπτυξη 42 νηπίων. Από τα αποτελέσματα διαφάνηκε υπεροχή των
κοριτσιών στη λεξιλογική ανάπτυξη και επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης της
μητέρας στους λεξιλογικούς δείκτες. Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας συνέβαλλε
στην ταχύτερη ανάπτυξη του λεξιλογίου. Ωστόσο, η επίδραση αυτή δεν διατηρούνταν
μετά το 1ο στάδιο λεξιλογικής ανάπτυξης, το στάδιο των 50 λέξεων (D' Odorico,
Carubbi, Salerni, & Calvo, 2001). Σε μια πρόσφατη μελέτη οι Rice, Smolik, Perpich,
Thompson, Rytting και Blossom (2010) έδειξαν ότι το ΜΜΕ δεν παρουσίασε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σε ομάδα
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παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom,
2010).
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα οι Fewell και Deutscher (2002) μελέτησαν
τη συνεισφορά 3 μεταβλητών, του δεκτικού λεξιλογίου, του στυλ απόκρισης της
μητέρας και της μητρικής καθοδήγησης στην πρόβλεψη της λεκτικής νοημοσύνης σε
543 παιδιά. Το στυλ απόκρισης της μητέρας παρουσίασε θετική συσχέτιση με τις
άλλες μεταβλητές. Η μητρική καθοδήγηση παρουσίασε ασθενή αρνητική συσχέτιση
με τις άλλες μεταβλητές, δηλαδή, όσο πιο καθοδηγητική γινόταν η μητέρα, μειωνόταν
η λεκτική νοημοσύνη των παιδιών. Σύμφωνα με τους ερευνητές το στυλ απόκρισης
και καθοδήγησης που υιοθετεί η μητέρα επηρεάζεται από το επίπεδο εκπαίδευσής της
(Fewell & Deutscher, 2002).
Σε μια μελέτη της Hoff (2003) συμμετείχαν 33 νήπια από οικογένεια υψηλής
κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης

και

33

από

οικογένεια

μέσης

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Στον καθορισμό της κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης οι ερευνητές συμπεριέλαβαν και το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας.
Στην 1η ομάδα και οι 2 γονείς είχαν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ στη 2η είχαν
απολυτήριο λυκείου ή μόνο τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση. Έγινε ανάλυση 2
αλληλεπιδράσεων μητέρας - παιδιού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρονική
απόσταση 10 εβδομάδων. Η 1η ομάδα σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο στο εκφραστικό
λεξιλόγιο. Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν ο καθορισμός του μηχανισμού με τον
οποίο η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει την ανάπτυξη του εκφραστικού
λεξιλογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο μητρικός λόγος ήταν η ενδιάμεση
μεταβλητή (mediating variable) δηλαδή η μεταβλητή που καθόριζε τις διαφορές
μεταξύ των 2 ομάδων στην ανάπτυξη του εκφραστικού λόγου (Hoff, 2003).
Οι Pan, Rowe, Spier

και Tamis-Lemonda (2004) έδειξαν ότι η

κοινωνικοοικονομική κατάσταση συσχετίζεται θετικά με το εύρος λεξιλογίου και τις
δεξιότητες εκφραστικού λόγου. Οι ερευνητές απέδειξαν ότι η εκπαίδευση της
μητέρας παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη λεξιλογική ανάπτυξη του παιδιού
αναλύοντας δείγματα λόγου από αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού (Pan, Rowe, Spier,
& Tamis-Lemonda, 2004).
Στην μελέτη των Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico (2005) η
εξαρτημένη μεταβλητή που αναλύθηκε ήταν η επίδοση στα τεστ γλωσσικής
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ανάπτυξης και οι ανεξάρτητες η ηλικία του παιδιού, το επίπεδο εκπαίδευσης της
μητέρας

και

τα

κοινωνικοδημογραφικά

χαρακτηριστικά

της

οικογένειας.

Παρατηρήθηκε ότι το 44% των παιδιών παρουσίασε χαμηλότερη επίδοση από αυτή
που αναμενόταν με βάση την ηλικία του. Οι παράγοντες που παρουσίασαν
συσχέτιση με τις καλύτερες επιδόσεις στα τεστ ήταν η ηλικία του παιδιού και το
επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας (Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico,
2005).
Σύμφωνα με τους Pan, Rowe, Singer και Snow (2003), όπως αναφέρεται στο
Pan, Rowe, Spier και Tamis-Lemonda (2004), τα χαρακτηριστικά του λόγου της
μητέρας και των δεξιοτήτων αλφαβητισμού της είναι ισχυρότεροι δείκτες πρόβλεψης
της σημασιολογικής ανάπτυξης του παιδιού στα 3 πρώτα χρόνια ζωής του από το
επίπεδο εκπαίδευσής της (Pan, Rowe, Spier, & Tamis-Lemonda, 2004).
Η γονική απόκριση μπορεί να προβλέψει τη μετέπειτα ανάπτυξη εκφραστικού
λόγου σε παιδιά με Σύνδρομο Down και νοητική αναπηρία άλλης αιτιολογίας,
ανεξάρτητα από την αιτιολογία την νοητικής αναπηρίας (Yoder & Warren, 2004).
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας αποτελεί μεταβλητή που επηρεάζει το
προφίλ απόκρισης (Osofsky & Thompson, 2000). Το στυλ απόκρισης που υιοθετούν
γονείς και δάσκαλοι στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν το παιδί με ερωτήσεις,
προτροπές ή συμπλήρωση όσων δυσκολεύεται να πει, η υπερβολική δηλαδή βοήθεια
στο λόγο, ίσως δεν δίνει την ευκαιρία στο παιδί με Σύνδρομο Down να βελτιωθεί και
να αναπτύξει όλες του τις δυνατότητες (Buckley, 1993).
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7. Αξιολόγηση του λόγου στην προσχολική ηλικία

7.1.

Ανιχνευτικός έλεγχος
Η σχολική ετοιμότητα των νηπίων αποτελεί ένα θέμα που κεντρίζει το

ενδιαφέρον πολλών μελετητών. Τονίζεται η σημασία της προετοιμασίας κατά την
προσχολική ηλικία, ώστε, κατά την φοίτηση στην 1η δημοτικού, να αρχίσει
ανεμπόδιστα η μαθησιακή πορεία. Η γλωσσική νοημοσύνη και οι γλωσσικές
δεξιότητες αποτελούν δείκτες μέτρησης της σχολικής ετοιμότητας και δείκτες
πρόβλεψης της μετέπειτα σχολικής επιτυχίας και επίδοσης (Fewell & Deutscher,
2002). Ελλειμματικές γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση έχουν
ανιχνευθεί σε νήπια πριν το 5ο έτος τους (McCabe & Rosenthal Rollins, 1994). Η
πρώιμη ανίχνευση ομάδων κινδύνου για εκδήλωση αναγνωστικών δυσκολιών είναι
εφικτή στο νηπιαγωγείο και αποτελεί προϋπόθεση για πρώιμη παρέμβαση (Roth,
Speece, & Cooper, 2002).
Η καθυστέρηση της ανάπτυξης του λόγου και οι γλωσσικές δυσκολίες
αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο
εντοπισμός προβλημάτων λόγου σε αυτή την ηλικία γίνεται ή με παραπομπή
(referral) για αξιολόγηση ή με προσυμπτωματικό έλεγχο (screening). Η παραπομπή
γίνεται τις περισσότερες φορές από τους γονείς, συνήθως μετά από παρακίνηση
του/της νηπιαγωγού. Ο προσυμπτωματικός ή ανιχνευτικός έλεγχος αναφέρεται σε
δοκιμασίες αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης ενός πληθυσμού π.χ. των παιδιών
που φοιτούν στα νηπιαγωγεία ενός δήμου και έχει ως στόχο τον εντοπισμό παιδιών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και τη συνακόλουθη δημιουργία ομάδων
υψηλού κινδύνου (Dockrell, 2001).
7.1.1. Σημασία του ανιχνευτικού ελέγχου
Ο ανιχνευτικός έλεγχος διαφέρει από την αξιολόγηση και ως προς τον στόχο
και ως προς τη διαδικασία. Ο ανιχνευτικός έλεγχος καλείται να απαντήσει στο
ερώτημα αν το παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου. Εάν η απάντηση στο
παραπάνω ερώτημα είναι θετική, το παιδί παραπέμπεται για αξιολόγηση. Ο
εντοπισμός της παρουσίας προβλημάτων λόγου είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας
αξιολόγησης. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση πρέπει να καθοριστεί η φύση και ο
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βαθμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί αναφορικά με την ηλικία του και
τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης.
Σε μια μελέτη των Rescorla και Alley (2001) συμμετείχαν 422 νήπια 2 ετών.
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν προσυμπτωματικό έλεγχο με ανιχνευτικό εργαλείο
αναφοράς γονέων και σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης λεξιλογίου. Αρχικά οι γονείς
των

νηπίων

συμπλήρωσαν

ένα

ανιχνευτικό

εργαλείο

για

τον

εντοπισμό

καθυστέρησης λόγου, το Language Development Survey (LDS). Παράλληλα, στα
νήπια χορηγήθηκαν 2 τεστ εκφραστικού λεξιλογίου. Από την 1η φάση της μελέτης
προέκυψε ότι το 9.7% των νηπίων παρουσίαζε καθυστέρηση στην ανάπτυξη του
λόγου. Οι ερευνητές δημιούργησαν μια ομάδα κινδύνου στην οποία συμμετείχαν τα
νήπια με δεκτικό λεξιλόγιο μικρότερο των 50 λέξεων και αυτά που δεν σχημάτιζαν
κανένα συνδυασμό 2 λέξεων. Τα αγόρια (Ν=32) στην ομάδα κινδύνου ήταν πολύ
περισσότερα από τα κορίτσια (Ν=9). Οι γονείς των 41 αυτών νηπίων κλήθηκαν από
τους ερευνητές για πρόσθετη αξιολόγηση. Στην 2η φάση της μελέτης συμμετείχαν 66
νήπια από αυτά που συμμετείχαν στην 1η φάση, 33 από την ομάδα με καθυστέρηση
λόγου και 33 με τυπική ανάπτυξη λόγου. Σχηματίστηκαν ζεύγη νηπίων με την ίδια
ηλικία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και φύλο τα οποία συμμετείχαν σε ενδελεχή
αξιολόγηση 3 βδομάδες μετά την 1η φάση του πειράματος. Η ομάδα κινδύνου
σκόραρε σημαντικά χαμηλότερα σε όλα τα εργαλεία εκτός από ένα. Οι 2 ομάδες
διέφεραν σημαντικά στα σκορ λεξιλογίου του LDS (Ομάδα Τ.Α.:230, Ομάδα
κινδύνου: 43), t (45.42)=13.23, p <.001) (Rescorla & Alley, 2001).
Είτε δεχτεί κανείς ότι η ανάπτυξη είναι κυρίως βιολογικά προδιαγεγραμμένη,
είτε ότι καθορίζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, είτε ότι το περιβάλλον
μεγιστοποιεί ή περιορίζει τις βιολογικά προκαθορισμένες δυνατότητες του ατόμου, η
θέση ότι το υποστηρικτικό περιβάλλον ενισχύει όλους τους τομείς ανάπτυξης του
παιδιού είναι αυταπόδεικτη. Η εκπαίδευση ως αντισταθμιστικός φορέας οφείλει να
παρέχει μετά από ανιχνευτικό έλεγχο πρώιμη παρέμβαση σε όποιον τη χρειάζεται
(Hoff, 2003). Οι παιδικοί σταθμοί και τα Νηπιαγωγεία αποτελούν προστατευτικούς
παράγοντες για την ανάπτυξη του νηπίου που προέρχεται από οικογένεια με χαμηλό
εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο (Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico,
2005).
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Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που παίζει η γλώσσα στην ανάδυση
του αλφαβητισμού, τονίζεται η σημασία της πρώιμης παρέμβασης στα νήπια που
παρουσιάζουν καθυστέρηση στο λόγο (Hargrave & Senechal, 2000). Η παρέμβαση
μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο με τη μορφή εξατομικευμένου προγράμματος
αλλά και σε επίπεδο τάξης. Η δημιουργία ενός προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών
θα ήταν πολύτιμη και για την πρόταση μεθόδων διδασκαλίας, ανάλογα με τις ανάγκες
του τμήματος ή ομάδας νηπίων σε αυτό. Για παράδειγμα, σε ένα τμήμα νηπίων που,
μετά από ανιχνευτικό έλεγχο, προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός παιδιών σημειώνει πολύ
χαμηλά σκορ στη σημασιολογική ανάπτυξη, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει,
τροποποιώντας, εν μέρει, το πρόγραμμα, προσθέτοντας δραστηριότητες που
αποδεδειγμένα μπορούν να ενισχύσουν τη λεξιλογική ανάπτυξη των νηπίων.
Σύμφωνα

με

την

Sénéchal

(1997)

οι

τεχνικές

διδασκαλίας

που

χρησιμοποιούνται από τη νηπιαγωγό σε 3χρονα ή 4χρονα παιδιά έχουν διαφορετική
επίδραση στην εκμάθηση του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου. Η ανάγνωση
βιβλίων παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Επίσης,
πληθώρα ερευνών έχει δείξει ότι ο τύπος ανάγνωσης βιβλίων που επιλέγεται από τον
δάσκαλο ή γονιό επηρεάζει την ανάπτυξη της γλώσσας, με την επαναληπτική και
συμμετοχική ανάγνωση10 να έχουν τα πιο ευεργετικά αποτελέσματα (Sénéchal,
1997).
Οι Sénéchal, Pagan, Lever και Ouellette (2008) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της
συχνότητας της από κοινού ανάγνωσης (shared reading) και του λεξιλογίου, της
μορφοσυντακτικής κατανόησης και της αφηγηματικής ικανότητας νηπίων. Στην
έρευνα συμμετείχαν 106 νήπια 4 ετών και 1 από τους 2 γονείς τους. Οι ερευνητές
έδειξαν ότι μετά τον έλεγχο της επίδρασης της λεκτικής νοημοσύνης και της
εκπαίδευσης γονέων, η από κοινού ανάγνωση ήταν η μοναδική μεταβλητή που
επηρέαζε το εκφραστικό λεξιλόγιο και τη μορφολογική ανάπτυξη των παιδιών. Και
αυτή η μελέτη αποδεικνύει τη σταθερότητα και τη σημασία της σχέσης μεταξύ της
ανάγνωσης βιβλίων και της εκμάθησης λεξιλογίου. Επίσης, ενισχύει τη θέση ότι
πρώιμη παρέμβαση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επίπεδο τάξης μετά από

10

ανάγνωση κατά την οποία το παιδί συμμετέχει ενεργά απαντώντας σε ερωτήσεις ενός ενήλικα,
επαναλαμβάνοντας καινούριες λέξεις ή λέξεις που του κάνουν εντύπωση
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αξιολόγηση και τροποποίηση του προγράμματος διδασκαλίας (Sénéchal, Pagan,
Lever, & Ouellette, 2008).
Τα παιδιά μπορούν να μάθουν λέξεις με έκθεση σε επαναλαμβανόμενες
αναγνώσεις του ίδιου βιβλίου Οι Hargrave και Senechal (2000) μελέτησαν την
επίδραση της ανάγνωσης βιβλίων με ιστορίες στην εκμάθηση λεξιλογίου. Εξέτασαν
το κατά πόσο θα επηρεάζονταν τα αποδεδειγμένα ευεργετικά αποτελέσματα της από
κοινού ανάγνωσης (shared reading) αν τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε διαλογική
ανάγνωση (dialogic reading) παρά όταν συμμετείχαν ως παθητικοί ακροατές. Στη
μελέτη συμμετείχαν 36 παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών, που είχαν φτωχό
εκφραστικό λεξιλόγιο, ίσο με αυτό που είχαν παιδιά μικρότερα κατά 13 μήνες. Τα
παιδιά που συμμετείχαν στη διαλογική ανάγνωση παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη
πρόοδο στο λεξιλόγιο, όπως αποδείχτηκε από τα σκορ σε σταθμισμένο τεστ
εκφραστικού λεξιλογίου, σε σχέση με τα παιδιά που συμμετείχαν στην τυπική
διαδικασία ανάγνωσης βιβλίων (Hargrave & Senechal, 2000).

7.2.

Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση του λόγου - Εργαλεία αξιολόγησης
7.2.1. Σταθμισμένα Εργαλεία Αξιολόγησης
Τα σταθμισμένα εργαλεία (standardized norm-referenced assessments)

αξιολογούν το δεκτικό και εκφραστικό λόγο και χρησιμοποιούνται τόσο στην κλινική
πράξη, όσο και σε ερευνητικό πλαίσιο. Στοχεύουν στην παροχή αντικειμενικών
πληροφοριών, καθώς αναφέρονται σε κατάλληλο δείγμα στάθμισης και παρέχουν
αξιόπιστη μέτρηση της επίδοσης του παιδιού συγκριτικά με τα αναπτυξιακά
γλωσσικά πρότυπα (Dockrell, 2001).


Πλεονεκτήματα

Πολλές φορές τα σταθμισμένα τεστ επιλέγονται λόγω της εύκολης και
σύντομης χορήγησης και βαθμολόγησής τους και όχι σύμφωνα με την ψυχομετρική
τους επάρκεια. Τα περισσότερα σταθμισμένα εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα
σύγκρισης της ατομικής επίδοσης με τη μέση επίδοση πληθυσμού με την ίδια ηλικία
και κοινά χαρακτηριστικά με τον εξεταζόμενο (Dockrell, 2001).
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Μειονεκτήματα

Τα σταθμισμένα εργαλεία, παρόλο που παρέχουν πρότυπα για σύγκριση της
επίδοσης του παιδιού με κατάλληλο πληθυσμό, προϋποθέτουν αλληλεπίδραση με
ανοίκειο πρόσωπο και συμμετοχή σε μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτές που
έχει ζήσει στην καθημερινότητά του (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004).
Η χρήση ακόμη και σταθμισμένων εργαλείων πρέπει να γίνεται με προσοχή και τα
αποτελέσματα να αναλύονται με βάση σημαντικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τους
Hamilton, Plunkett και Schafer (2000) η αξιολόγηση του λεξιλογίου νηπίων στην
Βρετανία και στην Αμερική με το ίδιο εργαλείο έδωσε αισθητά χαμηλότερα σκορ για
το δείγμα των Βρετανών από ό,τι για το δείγμα των Αμερικανών (Hamilton, Plunkett,
& Schafer, 2000). Αν και τα σταθμισμένα εργαλεία είναι χρήσιμα για το σχηματισμό
ομάδων κινδύνου μετά από ανιχνευτικό έλεγχο, η χορήγησή τους έχει μικρή σημασία
για κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης, καθώς τα στοιχεία που
παρέχουν είναι λίγα σχετικά με αυτά που χρειάζονται για τον σχεδιασμό
προγραμμάτων. Επίσης, είναι σημαντικό ο εξεταστής να γνωρίζει τι πληροφορίες
μπορούν να συλλεχθούν από τα σταθμισμένα τεστ και ποιες ακόμη χρειάζονται για
περαιτέρω αξιολόγηση (Dockrell, 2001).
7.2.2. Ανάλυση γλωσσικού δείγματος
Τα εργαλεία που απαιτούν τη λήψη και ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων
(Analysis of language samples) επιτρέπουν αξιολόγηση της λειτουργικής διάστασης
της γλώσσας. Το γλωσσικό δείγμα μπορεί να ληφθεί με ηχογράφηση αυθόρμητης
αλληλεπίδρασης ή με απόσπαση δείγματος στο πλαίσιο δραστηριότητας. Οι μορφές
αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι είτε αυθόρμητες, είτε δομημένες και συνήθως
συνοδεύονται από λεκτική ή οπτική παρακίνηση. Τα δείγματα λόγου, με όποιο τρόπο
κι αν συλλεχθούν, αποτελούν πρωτογενή δεδομένα για αξιολόγηση. Πολλοί
ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της χρήσης τους για τη συναγωγή αξιόπιστων
συμπερασμάτων για τις γλωσσικές ικανότητες ενός παιδιού.
Βασικός στόχος της αλληλεπίδρασης, πρέπει να είναι η λήψη όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου δείγματος ομιλίας, ώστε το λεξιλόγιο και τα υπόλοιπα γλωσσικά
στοιχεία που περιέχονται σε αυτό να είναι αντιπροσωπευτικά των γλωσσικών
δεξιοτήτων του παιδιού. Είναι πολύ σημαντική η συλλογή δείγματος ικανού να
αναδείξει το βάθος και εύρος του λεξιλογίου και τη συντακτική δομή του λόγου,
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ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό της γλωσσικής παραγωγής του παιδιού. Το ΜΜΕ, η
λεξιλογική ποικιλία, η συντακτική συνθετότητα, οι παράγοντες πραγματολογίας, ο
ρυθμός, η ευχέρεια και η ανάλυση λαθών αποτελούν μέτρα ανάλυσης του γλωσσικού
δείγματος (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004, Dockrell, 2001).


Πλεονεκτήματα

Τα δείγματα λόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αξιολόγησης του
εκφραστικού λόγου και έχουν πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα σταθμισμένα τεστ
που αποτελούν έμμεση αξιολόγηση των δεξιοτήτων εκφραστικού λόγου (Miles &
Chapman, 2002). Η οικολογική εγκυρότητα (Hewitt, Hammer, Yont, & Tomblin,
2005) των εργαλείων που βασίζονται σε ανάλυση δειγμάτων λόγου είναι σημαντικά
μεγαλύτερη σε σχέση με άλλα σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης, καθώς στα πρώτα
ο σκοπός της επικοινωνίας είναι αυθεντικός (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda,
2004). Ο πλούτος πληροφοριών που παρέχουν τα καθιστά εξαιρετικό εργαλείο, όχι
μόνο για τον εντοπισμό, αλλά και για την τεκμηρίωση των προβλημάτων λόγου.


Μειονεκτήματα

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματά της, η προσέγγιση αυτή δέχεται κριτική
με το επιχείρημα ότι η γλωσσική αλληλεπίδραση μπορεί να μην είναι φυσική και ότι
επηρεάζεται από τις σχέσεις των συμμετεχόντων. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν τη
δυσκολία χρήσης εργαλείων που βασίζονται στην ανάλυση γλωσσικού δείγματος
τονίζοντας ότι η απόσπαση, απομαγνητοφώνηση, ανάλυση και βαθμολόγηση
δειγμάτων λόγου αποτελούν μια εξαιρετικά απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία.
Το γεγονός αυτό περιορίζει τον όγκο του γλωσσικού δείγματος που μπορεί να
αναλυθεί, τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να εξεταστούν και τον διαθέσιμο
πληθυσμό για συμμετοχή στη μελέτη (Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004).
Επίσης, η προσέγγιση αυτή απαιτεί από τον εξεταστή ικανότητες στην κωδικοποίηση
των μεταβλητών και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Dockrell, 2001), καθώς και
εμπειρία στη συντακτική ανάλυση δειγμάτων λόγου (Hewitt, Hammer, Yont, &
Tomblin, 2005).
7.2.3. Ερωτηματολόγια αναφοράς γονέων ή δασκάλων
Η δυσκολία λήψης γλωσσικών δειγμάτων οδήγησε στην αναζήτηση
εναλλακτικών, αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων δειγματοληψίας για την
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αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη προσέγγιση στην
αξιολόγηση του λόγου είναι τα ερωτηματολόγια αναφοράς γονέων ή δασκάλων
(Parental or teacher questionnaires) η κλήση, δηλαδή, ενηλίκων να απαντήσουν σε
ερωτήσεις, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις γλωσσικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες ενός παιδιού. Οι ενήλικοι που καλούνται είναι συνήθως οι γονείς που
μπορούν να παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για τη γλωσσική ανάπτυξη και
συγκεκριμένα τη γλωσσική κατανόηση και παραγωγή του παιδιού σε ποικίλα πλαίσια
(Dockrell, 2001). Στις αναφορές γονέων, ο γονέας καλείται να σημειώσει για κάθε
λέξη που του δίνεται σε μία λίστα, αν το παιδί του την κατανοεί, ακόμη κι αν δεν την
παράγει στον αυθόρμητο λόγο του (δεκτικό λεξιλόγιο) ή αν την κατανοεί και την
παράγει (εκφραστικό λεξιλόγιο) (Hamilton, Plunkett, & Schafer, 2000).

Τα

Πλεονεκτήματα
ερωτηματολόγια

αναφοράς

γονέων

αποτελούν

έγκυρη

μέθοδο

αξιολόγησης του λεξιλογίου των νηπίων και έχουν πολλά πλεονεκτήματα με
κυριότερα το χαμηλό κόστος και την εύκολη κωδικοποίηση, βαθμολόγηση και
ανάλυση των απαντήσεων (Dockrell, 2001, Hamilton, Plunkett, & Schafer, 2000). Οι
πληροφορίες που συλλέγονται μέσω γονεϊκών αναφορών επιτρέπουν τη συγκέντρωση
υλικού για πολύ μεγαλύτερο αριθμό παιδιών συγκριτικά με τα σταθμισμένα τεστ και
την ανάλυση δειγμάτων λόγου (Dale & Fenson, 1996). Η χρήση ερωτηματολογίων
συχνά προτιμάται από τους ερευνητές, καθώς δεν κοστίζει και δεν απαιτεί πολύ
χρόνο. Επίσης, οι αναφορές γονέων αντανακλούν τη σημαντική γνώση των γονέων,
όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους (Caselli, Vicari, Longobardi,
Lami, Pizzoli, & Stella,1998).


Μειονεκτήματα

Τα εργαλεία αξιολόγησης που βασίζονται σε αναφορές γονέων, αν και
παρέχουν πληροφορίες για ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό σύνολο λέξεων και
επιτρέπουν την αξιολόγηση μεγάλων αριθμητικά ομάδων, είναι συμπληρωματικά των
σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης του λόγου και άλλων εργαλείων που
βασίζονται στη λήψη γλωσσικού δείγματος (Dale & Fenson, 1996).
Παρόλο που τα ερωτηματολόγια αναφοράς γονέων χρησιμοποιούνται ευρέως
από ερευνητές και κλινικούς επιστήμονες ως εργαλεία αξιολόγησης του δεκτικού και
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εκφραστικού λόγου, διατυπώνονται αμφιβολίες αναφορικά με το αν είναι εφικτό να
προσφέρουν

μια

αξιόπιστη

εκτίμηση

της

γλωσσικής

κατανόησης,

καθώς

παρατηρείται η τάση οι γονείς να υπερεκτιμούν τον αριθμό λέξεων που πραγματικά
κατανοεί το παιδί τους, ιδιαίτερα τον 1ο χρόνο (Harris & Chasin, 1999). Αν και η
εγκυρότητα και αξιοπιστία των αναφορών γονέων έχει στοιχειοθετηθεί για
πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης, διατυπώνονται αμφιβολίες για την εγκυρότητα και
αξιοπιστία αυτής της προσέγγισης για πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης (Caselli,
Vicari, Longobardi, Lami, Pizzoli, & Stella,1998).
Οι 3 προσεγγίσεις που αναλύθηκαν παραπάνω δεν αλληλοαποκλείονται, ούτε
αλληλοαναιρούνται. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά
καθώς κρίνεται επιτακτική η χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων για την
αξιολόγηση του λόγου, ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι κανένα εργαλείο δεν υποκαθιστά την προσεκτική παρατήρηση και αξιολόγηση
του λόγου και της επικοινωνίας του παιδιού σε πραγματικό περιβάλλον. Αυτό δε
σημαίνει ότι η αξιολόγηση του λόγου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ότι το αίτημα
αξιόπιστης και έγκυρης αξιολόγησης επιτάσσει την αξιολόγηση ενός εύρους
γλωσσικών δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια (Pan, Rowe, Spier,
& Tamis - Lemonda, 2004, Dockrell, 2001).

7.3.

Σχέση μεταξύ δεικτών ανάπτυξης προφορικού λόγου και πρώτου
γραμματισμού
Οι δεξιότητες προφορικής γλωσσικής έκφρασης αποτελούν προγνωστικό

παράγοντα της ευφυΐας και των ακαδημαϊκών ικανοτήτων. Οι καθυστερήσεις ή οι
αποκλίσεις στην κατάκτηση των γλωσσικών οροσήμων, έχουν θεωρηθεί δείκτες
αναπτυξιακών καθυστερήσεων και έχουν συνδεθεί με χαμηλά σκορ στις δοκιμασίες
ευφυΐας και ακαδημαϊκά ελλείμματα (Basilio, Puccini, Koga da Silva, &
Pedromonico, 2005). Η αποτυχία ενός ατόμου να ακολουθήσει την τυπική πορεία
ανάπτυξης του λόγου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για δυσκολίες στον 1ο
γραμματισμό, την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική αλλά και δείκτη πιθανών
δυσκολιών σε κοινωνικούς και συμπεριφορικούς τομείς της ανάπτυξης (Dockrell,
2001).
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Οι δεξιότητες προφορικού λόγου συνδέονται με τον αλφαβητισμό (Martin,
Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009, Abbeduto, Warren, & Conners, 2007,
Boudreau & Chapman, 2000). Συγκεκριμένα οι 3 τομείς του προφορικού λόγου που
αποδεδειγμένα σχετίζονται με την ανάγνωση είναι τα δομικά χαρακτηριστικά του
δηλαδή η σημασιολογία και η μορφοσύνταξη, η μετασημασιολογία και η
αφηγηματική ικανότητα. Οι Roth, Speece και Cooper (2002) εξέτασαν τη σχέση
μεταξύ δεικτών ανάπτυξης του προφορικού λόγου στη νηπιακή ηλικία και της
πρώτης ανάγνωσης. Συγκεκριμένα αξιολόγησαν την ικανότητα πρόβλεψης της
αναγνωστικής ικανότητας στην 1η και 2η τάξη μέσω μιας ομάδας δεξιοτήτων
προφορικού λόγου. Στην έρευνα συμμετείχαν 39 παιδιά τα οποία αξιολογήθηκαν στο
Νηπιαγωγείο και στην 1η και στη 2η τάξη του δημοτικού σχολείου. Το πιο σημαντικό
εύρημα ήταν ότι οι λεξιλογικές ικανότητες και συγκεκριμένα οι προφορικοί ορισμοί
και η ανάκληση λέξεων προέβλεπαν την κατανόηση κειμένου στην 2 η τάξη του
δημοτικού. (Roth, Speece, & Cooper, 2002).


Σημασία αξιολόγησης Δεκτικού Λεξιλογίου

Η γλωσσική ανάπτυξη μπορεί να αξιολογηθεί με βάση το εύρος του
λεξιλογίου ενός νηπίου (Basilio, Puccini, Koga da Silva, & Pedromonico, 2005). Η
ανάπτυξη του λεξιλογίου σχετίζεται με τη μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία (Pan,
Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004). Τα αποτελέσματα της μελέτης των Fewell
και Deutscher (2002) αναδεικνύουν τη σημασία της αξιολόγησης του δεκτικού
λεξιλογίου σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς αποδεικνύουν ότι προβλέπει την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γλώσσα και τον πρώτο γραμματισμό (Fewell &
Deutscher, 2002). Επίσης, σύμφωνα με τους Rice, Smolik, Perpich, Thompson,
Rytting και Blossom (2010), το δεκτικό λεξιλόγιο αποτελεί δείκτη ικανό να εντοπίσει
άτομα με γλωσσική διαταραχή. Οι ερευνητές έδειξαν ότι η επίδοση σε σταθμισμένο
εργαλείο δεκτικού λεξιλογίου διαχώριζε τους συμμετέχοντες με τυπική ανάπτυξη του
λόγου από αυτούς που παρουσίαζαν γλωσσική διαταραχή. Η ομάδα τυπικής
ανάπτυξης σημείωσε υψηλότερα σκορ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (Rice, Smolik,
Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom, 2010)


Σημασία αξιολόγησης Εκφραστικού Λεξιλογίου

Ένα 15% των 2χρονων παρουσιάζει καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο
χωρίς συνοδή παρουσία γνωστικού ή αισθητηριακού ελλείμματος. Το 50% των
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νηπίων με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο αποτελούν ομάδα κινδύνου για την
αντιμετώπιση μακροχρόνιων συνεπειών στη μάθηση και την κοινωνική ένταξη. Σε
μια μελέτη των Desmarais, Sylvestre, Meyer, Bairati και Rouleau (2010) συμμετείχαν
68 γαλλόφωνα νήπια με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο. Αν και το 44% των
δίχρονων με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο παρουσίασαν ελλείμματα στα 3 και
το 40% στα 4 έτη, κάποια παιδιά σημείωσαν τυπικά για την ηλικία τους σκορ, στα 3 ή
4 έτη (Desmarais, Sylvestre, Meyer, Bairati, & Rouleau, 2010).


Σημασία αξιολόγησης Αφηγηματική Ικανότητας

Οι δεξιότητες αφήγησης αποτελούν μετάβαση από τον προφορικό λόγο στον
πρώτο γραμματισμό, καθώς συνδέονται με τις γλωσσικές απαιτήσεις της σχολικής
φοίτησης και του γραπτού λόγου. Η αφήγηση μιας ιστορίας ή εμπειρίας προϋποθέτει
ανώτερες γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση
κατάλληλου λεξιλογίου, τη χρονική σειροθέτηση γεγονότων, τη δημιουργία κειμένου
με συνοχή, τη μεταφορά γεγονότων και ιδεών χωρίς εξωγλωσσική στήριξη και την
κατανόηση αιτιωδών σχέσεων. Παράλληλα, η δόμηση της αφήγησης σύμφωνα με τα
αφηγηματικά πρότυπα είναι απαραίτητη, ώστε να διευκολύνει τον ακροατή να την
κατανοήσει. Προϋποθέτει συνειδητές αποφάσεις για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
διήγησης της ιστορίας, μια μεταγλωσσική δεξιότητα που είναι απαραίτητη για την
παραγωγή και οργάνωση γραπτών κειμένων. Αποτελεί ιδανικό δείκτη αξιολόγησης
ανώτερων γλωσσικών δεξιοτήτων και δύναται να συμβάλει στη διατύπωση
προβλέψεων για τη σχολική επίδοση. Η αξιολόγησή της είναι απαραίτητη στο
πλαίσιο ανιχνευτικού ελέγχου και στην κατάρτιση ομάδων υψηλού κινδύνου (Roth,
Speece, & Cooper, 2002, McCabe & Rosenthal Rollins, 1994, Paul & Smith, 1993).
Σύμφωνα με τον Paul (1991), οι αφηγηματικές δεξιότητες στην προσχολική
ηλικία αποτελούν ισχυρό δείκτη πρόβλεψης της σχολικής επιτυχίας (Paul, 1991).
Νήπια με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του εκφραστικού λόγου αποτελούν ομάδα
κινδύνου για εκδήλωση χρόνιων καθυστερήσεων στη γλωσσική ανάδυση. Επίσης,
αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών, ακόμη κι
αν καλύψουν τα ελλείμματα στον προφορικό λόγο. Μάλιστα, η αφηγηματική
ικανότητα των παιδιών με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο μπορεί να θεωρηθεί
δείκτης κινδύνου εκδήλωσης μαθησιακών δυσκολιών (Paul & Smith, 1993).
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Τα αποτελέσματα της μελέτης των Hewitt, Hammer, Yont και Tomblin (2005)
αποδεικνύουν τη σημασία του ΜΜΕ και άλλων δεικτών συντακτικής και
αφηγηματικής ανάπτυξης για τον εντοπισμό παιδιών με γλωσσικές διαταραχές και
γλωσσικά ελλείμματα, καθώς από τα 27 παιδιά της ομάδας με γλωσσικό έλλειμμα, το
67% (18 παιδιά) ανίχνευσε το ΜΜΕ (Hewitt, Hammer, Yont, & Tomblin, 2005).
Οι Paul και Smith (1993) μελέτησαν τις επιπτώσεις της καθυστέρησης στον
εκφραστικό λόγο. Στην έρευνα συμμετείχαν 3 ομάδες νηπίων, μια με ιστορικό
τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, μια με ιστορικό καθυστέρησης στον εκφραστικό λόγο
στα 2, αλλά με τυπικά σκορ εκφραστικού λόγου στα 4 έτη και μια με επίμονη
καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο. Όλα τα νήπια επαναξιολογήθηκαν στα 4 έτη.
Τα τετράχρονα που συνέχιζαν να σκοράρουν χαμηλότερα από το αναμενόμενο με
βάση την ηλικία τους στην παραγωγή προτασιακών δομών είχαν πολύ χαμηλότερα
σκορ σε όλους τους δείκτες αφηγηματικής ικανότητας. Το 57% (Ν=13) των νηπίων
με ελλείμματα στον εκφραστικό λόγο στα 2 έτη, παρουσίασε χρόνια ελλείμματα στη
σύνταξη και μορφολογία της προτασιακής δομής 2 χρόνια αργότερα. Τα
αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τη θέση ότι τα παιδιά με καθυστέρηση στον
εκφραστικό λόγο που επιμένει στο χρόνο αποτελούν ομάδα κινδύνου για εκδήλωση
μαθησιακών δυσκολιών, καθώς η αφηγηματική ικανότητα παρουσιάζει συσχέτιση με
τη σχολική επιτυχία (Paul & Smith, 1993).

7.4.

Η αξιολόγηση του λόγου στην προσχολική ηλικία ως πρόκληση
7.4.1. Εξοικείωση – Μείωση του άγχους
Η αλληλεπίδραση με ανοίκειο πρόσωπο επηρεάζει σημαντικά την

ανταπόκριση, συμμετοχή και επίδοση του νηπίου. Κάθε νήπιο χρειάζεται το χρόνο
του, ώστε να εξοικειωθεί και να αισθανθεί άνετα τόσο με τον εξεταστή, όσο και με τη
διαδικασία. Ο χρόνος αυτός σίγουρα διαφέρει από νήπιο σε νήπιο, ωστόσο ο
εξεταστής δεν πρέπει για κανέναν λόγο να πιέσει χρονικά τη διαδικασία (McCabe &
Rosenthal Rollins, 1994). Ο χρόνος εξοικείωσης και τα παιχνίδια προθέρμανσης είναι
απαραίτητα πριν τη χορήγηση εργαλείων, ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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Η ντροπαλότητα αποδεδειγμένα επηρεάζει την απόδοση των νηπίων στα
σταθμισμένα τεστ. Οι Spere, Schmidt, Theall-Honey και Martin-Chang (2003), όπως
αναφέρεται στο Coplan και Armer (2005), έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων ντροπαλότητας νηπίων και της επίδοσής
τους σε αξιολόγηση δεξιοτήτων εκφραστικού λόγου. Στη μελέτη των Coplan και
Armer (2005) στην οποία συμμετείχαν 82 νήπια (Μ:59.33), οι μητέρες
βαθμολόγησαν τη ντροπαλότητα του παιδιού τους στην αρχή της χρονιάς και τα
παιδιά εξετάστηκαν στον εκφραστικό λόγο (Expressive One-Word Picture
Vocabulary Test-R) και την αυτοαντίληψη με άμεση αξιολόγηση. Το αυξημένο
εκφραστικό λεξιλόγιο φαίνεται να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας
εναντίον συγκεκριμένων αρνητικών συνεπειών της ντροπαλότητας. Και αυτοί οι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ντροπαλά παιδιά έχουν την τάση να παρουσιάζουν
χαμηλότερη επίδοση σε δοκιμασίες εκφραστικού λόγου , στις οποίες πρέπει να
μιλούν, από ό,τι σε δοκιμασίες δεκτικού λόγου, στις οποίες πρέπει απλώς να δείχνουν
μια εικόνα (Coplan & Armer, 2005).
7.4.2. Παροχή προτροπών
Η αλληλεπίδραση με τον εξεταστή κρίνεται σημαντική κατά τη χορήγηση
σταθμισμένων εργαλείων γλωσσικής ανάπτυξης ή κατά την προσπάθεια λήψης
γλωσσικών

δειγμάτων.

Οι

προτροπές

αποτελούν

σημαντικό

κομμάτι

της

αλληλεπίδρασης αυτής. Το τι λέγεται καθορίζει, εν μέρει, το τι θα ειπωθεί. Ένα παιδί
που δεν δέχεται καμιά απόκριση είναι πιθανό να μιλήσει ελάχιστα. Το παιδί πρέπει να
κληθεί να μιλήσει για κάτι που το ενδιαφέρει. Η χρήση φυσικών προτροπών ως
απόκριση σε αυτό που το παιδί λέει είναι πολύ σημαντική. Κάποιες αποκρίσεις είναι
λιγότερο καθοδηγητικές από άλλες, καθώς ενθαρρύνουν την αφήγηση, χωρίς να την
κατευθύνουν. Ο εξεταστής πρέπει να επαναλαμβάνει τις ακριβείς λέξεις του παιδιού,
όταν αυτό σταματά να μιλάει. Μπορεί, επίσης, να παρακινεί το παιδί ακούγοντάς το
προσεκτικά και δείχνοντας ενδιαφέρον για όσα αυτό λέει και διατυπώνοντας
εκφωνήματα, όπως «πες μου κι άλλα, τι έγινε μετά;». Οι προτροπές αυτές αποτελούν
φυσικό λόγο και ένδειξη ενδιαφέροντος για ό,τι θέλει να μοιραστεί το παιδί. Η
ελάχιστη και η μέγιστη παρέμβαση πρέπει να αποφεύγονται. Η παροχή προτροπών
λεκτικών, οπτικών ή εξωλεκτικών πρέπει να είναι ποιοτικά και ποσοτικά ίδια για όλα
τα παιδιά που συμμετέχουν σε μια αξιολόγηση, ώστε τα αποτελέσματα να είναι
συγκρίσιμα (McCabe & Rosenthal Rollins, 1994).
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7.4.3. Αυξημένος βαθμός δυσκολίας
Η ήδη απαιτητική διαδικασία χορήγησης εργαλείων αξιολόγησης του λόγου
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας γίνεται σημαντικά δυσκολότερη, όταν επιλέγεται η
προσέγγιση

της

ανάλυσης

δειγμάτων

λόγου.

Η

διαδικασία

συλλογής,

απομαγνητοφώνησης και ανάλυσης δειγμάτων λόγου αυξάνει τόσο τη δυσκολία του
εγχειρήματος, που ίσως καθιστά αδύνατη την επιλογή της προσέγγισης αυτής για
μελέτες ή ανιχνευτικό έλεγχο σε μεγάλο αριθμό νηπίων (Rice, Smolik, Perpich,
Thompson, Rytting, & Blossom, 2010, Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004).
7.4.4. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Η μεταβλητότητα και η μεγάλη διακύμανση στο ρυθμό και στο προφίλ
γλωσσικής ανάπτυξης είναι φυσιολογική σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το γεγονός
αυτό καθιστά ακόμα δυσκολότερο το απαιτητικό εγχείρημα της ερμηνείας των
αποτελεσμάτων του ανιχνευτικού ελέγχου ή της αξιολόγησης. Στο αναπτυξιακό
στάδιο της προσχολικής ηλικίας η διάκριση μεταξύ χρόνιων και παροδικών
ελλειμμάτων αποτελεί την πρώτιστη πρόκληση για τους ειδικούς επιστήμονες.
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8. Έρευνα: Αξιολόγηση του λόγου σε νήπια Τυπικής Ανάπτυξης και
παιδιά με Σύνδρομο Down

8.2.

Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ δεικτών ανάπτυξης του

λόγου. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και σκιαγράφηση των σχέσεων μεταξύ του
δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου και της αφηγηματικής ικανότητας νηπίων
ηλικίας 3-6 ετών και παιδιών με Σύνδρομο Down 3-10 ετών .
Σκοπός

της

έρευνας

είναι

να

αναδείξει

τις

σχέσεις

μεταξύ

της

σημασιολογικής, μορφοσυντακτικής και αφηγηματικής ανάπτυξης του λόγου σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Η ερευνητική
προσπάθεια αφορά ειδικότερα την αξιολόγηση του δεκτικού και εκφραστικού
λεξιλογίου σε συνάρτηση με την αφηγηματική ικανότητα και τις μορφοσυντατικές
δομές του λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με
Σύνδρομο Down. H χορήγηση των εργαλείων σε παιδιά με Σύνδρομο Down, στοχεύει
στην ανίχνευση πιθανών αποκλίσεων στη γλωσσική ανάδυση και τη σκιαγράφηση
του τρόπου με τον οποίο συναναπτύσσονται οι ανωτέρω τομείς της γλώσσας στον
πληθυσμό αυτό.
Επίσης, θα διερευνηθεί η συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας
με τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης.

8.3.

Μεθοδολογία
8.3.1. Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα
τυπικής ανάπτυξης;
2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα με
Σύνδρομο Down;
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3. Ο τρόπος με τον οποίο συναναπτύσσονται οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης
στην ομάδα με Σύνδρομο Down παρέχει ενδείξεις για γλωσσική καθυστέρηση
ή γλωσσική διαταραχή στο πλαίσιο του Συνδρόμου;
4. Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας παρουσιάζει συσχέτιση με του δείκτες
γλωσσικής ανάπτυξης στις 2 ομάδες;
8.3.2. Κριτήρια συμμετοχής - Κριτήρια αποκλεισμού συμμετοχής
Εφόσον το αντικείμενο της έρευνας αφορούσε παιδιά προσχολικής ηλικίας
τέθηκε ως ηλικιακό κριτήριο συμμετοχής τα 3 έως 6 έτη για την ομάδα τυπικής
ανάπτυξης και τα 3 έως 10 έτη για την ομάδα με Σύνδρομο Down. Ως κριτήριο
αποκλεισμού συμμετοχής και για τις 2 ομάδες τέθηκε το δίγλωσσο περιβάλλον,
καθώς η γλωσσική ανάπτυξη στα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα νήπια διαφέρει από τη
γλωσσική ανάπτυξη νηπίων που έρχονται σε επαφή με ένα μόνο γλωσσικό σύστημα
(Hamilton, Plunkett, & Schafer, 2000). Κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής για την
ομάδα τυπικής ανάπτυξης αποτέλεσε η ύπαρξη ή υποψία οποιασδήποτε διάγνωσης.
Κριτήριο συμμετοχής στην ομάδα με Σύνδρομο Down αποτέλεσε η διάγνωση του
Συνδρόμου, ενώ, κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής η βαριά νοητική αναπηρία.
Επιπρόσθετα, κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης
αποτέλεσε η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, η έναρξη σχολικής φοίτησης
δεν αποτέλεσε κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής για την ομάδα με Σύνδρομο Down.
Λόγω του μεγαλύτερου εύρους ηλικίας στην ομάδα με Σύνδρομο Down (3-10 έτη),
ήταν αναμενόμενο κάποια παιδιά να φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Επίσης, για να
συμμετέχει ένα νήπιο στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης έπρεπε η ανάπτυξη του λόγου
του, να επιτρέπει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των εργαλείων που
χορηγήθηκαν.
8.3.3. Δείγμα
Για την πραγματοποίηση της έρευνας αναζητήθηκε κατάλληλος πληθυσμός
στο οικείο, οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της ερευνήτριας, αλλά,
κυρίως, σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε νηπίου
αποτέλεσε η γραπτή συγκατάθεση του γονέα - κηδεμόνα του (βλ. Παράρτημα). Η
συμμετοχή νηπίων που ανήκαν στη δύναμη Δημοτικών παιδικών σταθμών και
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νηπιαγωγείων πραγματοποιήθηκε με γραπτή άδεια του δημοτικού συμβουλίου και
γραπτή συγκατάθεση του γονέα - κηδεμόνα του νηπίου. Η χορήγηση των εργαλείων
σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της πόλης πραγματοποιήθηκε μετά από θετική
γραπτή απάντηση των διευθύνσεων.
Τα εργαλεία χορηγήθηκαν σε όλα τα νήπια των οποίων οι γονείς έδωσαν
συγκατάθεση για συμμετοχή στην έρευνα. Ωστόσο, κάποια παιδιά στα οποία
χορηγήθηκαν τα εργαλεία εξαιρέθηκαν από τη συμμετοχή στο τελικό δείγμα, καθώς
δεν πληρούσαν κάποιο από τα κριτήρια συμμετοχής ή επειδή πληρούσαν κάποιο από
τα κριτήρια αποκλεισμού. Συγκεκριμένα 6 παιδιά εξαιρέθηκαν από το τελικό δείγμα,
3 εξαιτίας ύπαρξης διάγνωσης εκτός Συνδρόμου Down και 3 επειδή το δείγμα
αφηγηματικού λόγου, που λήφθηκε κατά τη χορήγηση του εργαλείου αξιολόγησης
της αφηγηματικής ικανότητας, θεωρήθηκε ανεπαρκές για περαιτέρω αξιόπιστη
ανάλυση.
8.3.4. Συμμετέχοντες
Η δύναμη του τελικού δείγματος ήταν 80 παιδιά, 68 τυπικής ανάπτυξης με
Μ.Ο. ηλικίας τους 53.83 μήνες (τ.α.8.96) και 12 παιδιά με Σύνδρομο Down με Μ.Ο.
ηλικίας τους 87.33 μήνες (τ.α.15.96). Η ομάδα τυπικής ανάπτυξης είχε 37 κορίτσια
και 31 αγόρια. Η ομάδα με Σύνδρομο Down είχε 12 παιδιά, 6 κορίτσια και 6 αγόρια,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
ΟΜΑΔΑ

N

ΗΛΙΚΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τυπικής

68

53.83 (8.96)

31

37

12

87.33 (15.96)

6

6

Ανάπτυξης

Σύνδρομο
Down

Πίνακας 1: Μ.Ο & τ.α. της ηλικίας & φύλο των συμμετεχόντων
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Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μητρική και μοναδική γλώσσα επικοινωνίας την
Ελληνική. Τα παιδιά της ομάδας τυπικής ανάπτυξης δεν είχαν καμία διάγνωση,
σύμφωνα με τα έντυπα που συμπλήρωσαν οι γονείς τους. Επίσης, όλοι οι
συμμετέχοντες διέμεναν στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και φοιτούσαν
σε δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της πόλης.
Κανένα νήπιο της ομάδας τυπικής ανάπτυξης δεν είχε φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο
μέχρι την στιγμή της εξέτασης. 5 από τα 12 παιδιά της ομάδας με Σύνδρομο Down,
φοιτούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία της πόλης, 2 σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και 5
σε δημόσια νηπιαγωγεία της πόλης.
8.3.5. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Τα εργαλεία που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες είναι τα εξής:


Receptive One Word Picture Vocabulary Test – II

Το πρώτο εργαλείο είναι το υπό στάθμιση σε ελληνικό πληθυσμό ανιχνευτικό
εργαλείο δεκτικού λεξιλογίου ROWPVT-II. Το Receptive One Word Picture
Vocabulary Test – II (Okalidou, Syrika, Beckman, & Edwards, 2011) αποτελεί
ανιχνευτικό εργαλείο για το δεκτικό λεξιλόγιο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο για τον
εξεταστή και πολύ ελκυστικό για το παιδί εργαλείο που μετρά το δεκτικό λεξιλόγιο.
Η χορήγησή του ολοκληρώνεται σε περίπου 15 λεπτά, η βαθμολόγησή του είναι
εύκολη και έχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Αποτελείται από 170 έγχρωμες καρτέλες
που προβάλλονται στον υπολογιστή. Σε κάθε καρτέλα υπάρχουν 4 έγχρωμες εικόνες.
Το παιδί καλείται να επιλέξει την εικόνα που είναι ίδια με τη λέξη που λέει ο
εξεταστής. Το ROWPVT-II ανιχνεύει δυσκολίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και
αξιολογεί το λεξιλόγιο που γνωρίζει το παιδί (εύρος δεκτικού λεξιλογίου), χωρίς να
απαιτεί λεκτική απόκριση (Okalidou, Syrika, Beckman, & Edwards, 2011).


Τεστ Λόγου και Ομιλίας

Το δεύτερο εργαλείο είναι το Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και
Ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ή «Τεστ Λόγου και Ομιλίας». Πρόκειται για
ένα ψυχομετρικό εργαλείο που έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό, το οποίο
στοχεύει στον εντοπισμό και στην περαιτέρω διερεύνηση διαταραχών λόγου που
σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες. Το Τεστ Λόγου και Ομιλίας αποτελείται από
τρεις κλίμακες, την κλίμακα αφήγησης, την κλίμακα κατονομασίας και την κλίμακα
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κατανόησης και αξιολογεί τη λεξιλογική και μορφοσυντακτική ανάπτυξη του λόγου.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας χορηγήθηκαν οι κλίμακες κατονομασίας και
αφήγησης.
Η κλίμακα κατονομασίας αποτελείται από 36 έγχρωμες τυπωμένες εικόνες
ιεραρχημένες ως προς το βαθμό δυσκολίας στην κατονομασία. Το παιδί καλείται να
ονομάσει το αντικείμενο ή ζώο που απεικονίζεται σε κάθε καρτέλα. Η χορήγησή του
δεν απαιτεί περισσότερο από 5-10 λεπτά. Πρόκειται για εργαλείο που παρέχει
σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου.
Η κλίμακα αφήγησης αποτελείται από την Υποκλίμακα Αφήγησης με
Κουκλόσπιτο για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών και την Υποκλίμακα Αφήγησης με Εικόνες
για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Η χορήγησή του απαιτεί 15-30 λεπτά, αλλά η
βαθμολόγησή του είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Ωστόσο, το εργαλείο αυτό παρέχει τη
δυνατότητα αναλυτικής εκτίμησης της μορφοσυντακτικής δομής του αφηγηματικού
λόγου του παιδιού.
Τόσο η κλίμακα κατονομασίας, όσο και η κλίμακα αφήγησης είναι ιδιαίτερα
ελκυστικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα οποία απευθύνονται (Οικονόμου ,
Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς & Βαρλοκώστα , 2007).
8.3.6. Διαδικασία χορήγησης των εργαλείων
Η χορήγηση των εργαλείων πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 6 μηνών μεταξύ
4-12-2013 και 11-06-2014. Η εξέταση του κάθε παιδιού έγινε ατομικά από την
ερευνήτρια στο σπίτι του ή σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά στον Παιδικό Σταθμό
ή Νηπιαγωγείο που φοιτούσε τη σχολική χρονιά 2013-2014. Η χορήγηση των
εργαλείων σε 3 παιδιά της ομάδας με Σύνδρομο Down πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Ο χρόνος συμμετοχής για τα περισσότερα
παιδιά έφτασε περίπου τα 30 λεπτά. Ωστόσο, για τη χορήγηση των εργαλείων σε
κάποια παιδιά χρειάστηκε πολύ περισσότερος χρόνος, που, για κάποια παιδιά της
ομάδας με Σύνδρομο Down, ξεπέρασε τις 2-3 ώρες. Μετά από μια διαδικασία
προθέρμανσης – εξοικείωσης μεταξύ παιδιού και ερευνήτριας, χορηγήθηκαν σε κάθε
παιδί που είχε γραπτή συγκατάθεση τα 3 εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω με
την εξής σειρά:
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1. Receptive One Word Picture Vocabulary Test – II (ROWPVT-II)
2. Τεστ Λόγου και Ομιλίας:

Α. Κλίμακα Κατονομασίας Εικόνων
Β. Κλίμακα Αφήγησης

Οι αποκρίσεις του νηπίου κατά τη χορήγηση της Κλίμακας Κατονομασίας και
η αφήγηση της

ιστορίας κατά την χορήγηση της

Κλίμακας

Αφήγησης

μαγνητοφωνήθηκαν σε ένα Sony Recorder, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατός ο
έλεγχος

των

αποκρίσεων

στο

εργαλείο

εκφραστικού

λεξιλογίου

και

η

απομαγνητοφώνηση και αξιολόγηση του δείγματος αφηγηματικού λόγου που είχε
ληφθεί από το παιδί. Πριν τη χορήγηση των εργαλείων πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση και συζήτηση για τη διαδικασία μαγνητοφώνησης. Η ερευνήτρια έδειχνε
το μαγνητοφωνάκι στα νήπια λέγοντας: «Κοίτα τι έχω εδώ! Έχεις δει ποτέ σου
μαγνητοφωνάκι; Είναι ένα εργαλείο που γράφει τη φωνούλα μας και μπορούμε, αφού
τελειώσουμε, να ακούσουμε ό,τι είπαμε. Κοίτα εδώ! Το λαμπάκι αναβοσβήνει, όταν
μιλάμε εγώ ή εσύ!» Τα νήπια εξοικειώθηκαν εύκολα με τη διαδικασία και
ενθουσιάστηκαν με το μαγνητοφωνάκι. Ωστόσο, ελάχιστα ζήτησαν να ακούσουν τα
αρχεία μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης πραγματοποιούνταν διαλείμματα, όταν
κρινόταν απαραίτητο, ώστε να ξεκουραστεί το παιδί, να πάει στην τουαλέτα, να πιει
νερό ή να πραγματοποιηθεί κουβέντα αποφόρτησης (Chapman, Seung, Schwartz, &
kay-Raining Bird, 2000).
8.3.7. Διαδικασία απομαγνητοφώνησης και βαθμολόγησης
Μετά

την

ολοκλήρωση

της

δειγματοληψίας

ακολούθησε

η

απομαγνητοφώνηση των αρχείων και η βαθμολόγηση των πρωτοκόλλων.


Receptive One Word Picture Vocabulary Test – II (ROWPVT-II)

Η βαθμολόγηση του ROWPVT-II πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις
παρακάτω οδηγίες. Ως ταβάνι ορίστηκε ένα συνεχές οκτώ διαδοχικών απαντήσεων εκ
των οποίων οι έξι ήταν λανθασμένες. Ως βάση ορίστηκε η τελευταία οκτάδα σωστών
διαδοχικών απαντήσεων. Το σκορ υπολογίστηκε ως εξής: από το ταβάνι αφαιρέθηκε
ο αριθμός λανθασμένων απαντήσεων που το παιδί έκανε μετά τη βάση (Σκορ =
Ταβάνι - Αριθμό Λαθών).
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Τεστ Λόγου και Ομιλίας - Κλίμακα Κατονομασίας Εικόνων

Όσον αφορά την Κλίμακα Κατονομασίας Εικόνων, κάποιες λάθος
φωνολογικές δεργασίες δεν οδηγούσαν σε ακύρωση ή μηδενισμό της απάντησης,
σύμφωνα με τον οδηγό εξεταστή (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, &
Βαρλοκώστα, 2007). Και σε αυτό το εργαλείο η βαθμολόγηση πραγματοποιήθηκε με
πιστή τήρηση των οδηγιών του οδηγού εξεταστή.


Τεστ Λόγου και Ομιλίας - Κλίμακα Αφήγησης

Σε κάθε παιδί δόθηκαν οι ίδιες προτροπές και η παρακίνηση ακουλούθησε τις
οδηγίες που παρέχονται στον οδηγό εξεταστή. Η απομαγνητοφώνηση έγινε από την
ερευνήτρια με πιστή τήρηση των οδηγιών του οδηγού εξεταστή (Οικονόμου,
Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, & Βαρλοκώστα, 2007). Η ακρόαση των ηχητικών αρχείων
πραγματοποιήθηκε 3 φορές πριν την καταγραφή των αφηγήσεων του νηπίου στο
έντυπο απαντήσεων. Για την απομαγνητοφώνηση των αποκρίσεων και αφηγήσεων
κάποιων παιδιών της ομάδας με Σύνδρομο Down χρειάστηκαν περισσότερες από 3
ακροάσεις των αρχείων. Τα εκφωνήματα που δεν αφορούσαν την ιστορία
αφαιρέθηκαν και δεν προσμετρήθηκαν στη βαθμολόγηση, σύμφωνα με τις οδηγίες
του οδηγού εξεταστή (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, & Βαρλοκώστα, 2007).
Κατά την βαθμολόγηση των πρωτοκόλλων της ομάδας με Σύνδρομο Down
εξαιρέθηκαν oι ακατάληπτες φράσεις. (Miles & Chapman, 2002)
8.3.8. Μετατροπή Αρχικής Τιμής σε Τυπικούς Βαθμούς
Η μετατροπή των αρχικών τιμών (Raw Score) σε τυπικούς βαθμούς (Standard
Score) κρίθηκε απαραίτητη για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα πρότυπα
τυπικής ανάπτυξης και για την αξιολόγηση των συσχετίσεων μεταξύ των δεικτών
γλωσσικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά τις 2 κλίμακες του Σταθμισμένου εργαλείου Τεστ Λόγου &
Ομιλίας η μετατροπή των αρχικών τιμών σε τυπικούς βαθμούς έγινε με γνώμονα την
αρχική τιμή κάθε δείκτη και την ηλικία του νηπίου με βάση τους πίνακες στάθμισης
του εργαλείου (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς, & Βαρλοκώστα, 2007).
Όσον αφορά το υπό στάθμιση εργαλείο ROWPVT-II, η μετατροπή των
αρχικών τιμών σε τυπικούς βαθμούς έγινε ως εξής: αφαιρέθηκε από την αρχική τιμή
79

κάθε συμμετέχοντα ο Μ.Ο. των αρχικών τιμών της ηλικιακής ομάδας στην οποία
ανήκε και η διαφορά διαιρέθηκε με την τυπική απόκλιση της ίδιας ομάδας.
Όσον αφορά την ομάδα με Σύνδρομο Down, οι αρχικές τιμές των
συμμετεχόντων μετατράπηκαν σε τυπικούς βαθμούς με βάση τα πρότυπα τυπικής
ανάπτυξης

των

εργαλείων,

αφού

πραγματοποιήθηκε

μια προσαρμογή της

αντιστοίχισης ηλικίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα έτη καθυστέρησης κατάκτησης των
αναπτυξιακών οροσήμων στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down, θεωρήθηκε απαραίτητη
η προσαρμογή αντιστοίχισης ηλικίας στην ομάδα με Σύνδρομο Down. Τα σκορ των
παιδιών με Σύνδρομο Down μετατράπηκαν σε τυπικούς βαθμούς με βάση τα πρότυπα
τυπικής ανάπτυξης που αντιστοιχούσαν σε χρονολογική ηλικία μειωμένη κατά 3 έτη
από τη χρονολογική ηλικία κάθε συμμετέχοντα της ομάδας αυτής.
8.3.9. Στατιστική ανάλυση
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χορήγηση και βαθμολόγηση των
πρωτοκόλλων αναλύθηκαν με το λογισμικό SPSS.

8.4.

Αποτελέσματα
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψαν τα

ακόλουθα αποτελέσματα. Πραγματοποιήθηκε κυρίως ενδοομαδική ανάλυση, καθώς,
λόγω των περιορισμών που θα παρουσιαστούν παρακάτω (βλ. κεφ. 10), η ομάδα
τυπικής ανάπτυξης δεν αποτέλεσε στην παρούσα μελέτη ομάδα ελέγχου. Ωστόσο,
επιδιώχθηκε η συγκριτική αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των 2 ομάδων μέσα
από τη σύγκριση των ενδοομαδικών επιδόσεων στους διάφορους τομείς της γλώσσας.
Από τη χορήγηση των τριών εργαλείων προέκυψαν οι παρακάτω δείκτες
γλωσσικής ανάπτυξης:

11

12



Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου11



Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου12

( ROWPVT-II)
Τεστ Λόγου και Ομιλίας – Κλίμακα Κατονομασίας Εικόνων
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ΜΜΕ (Μέσο Μήκος Εκφωνήματος)



ΔΣΔ (Δείκτης Συντακτικής Δομής)



ΔΑΛ (Δείκτης Αφηγηματικού Λόγου)13

8.4.1. Δείκτες Γλωσσικής Ανάπτυξης - Ομάδα Τυπικής Ανάπτυξης


Δεκτικό Λεξιλόγιο (ROWPVT-II)

Ο Μ.Ο. των Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου της ομάδας αυτής ήταν 63.92 (τ.α.:
15.69). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στους Μ.Ο. των σκορ κοριτσιών (Μ.Ο.: 64.29,
τ.α.: 17.01) και αγοριών (Μ.Ο.: 63.48, τ.α.: 14.23). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου ανά ηλικιακή
ομάδα.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Ν

M

SD

Min

Max

3:00 - 3:5

7

49.85

10.04

35.00

66.00

3:6 - 3:11

11

52.63

10.49

31.00

68.00

4:00 - 4:11

31

61.19

9.04

46.00

78.00

5:00 - 5:11

19

80.10

15.56

52.00

107.00

Πίνακας 2: Μ.Ο. & τα Δεκτικού Λεξιλογίου ανά ηλικιακή ομάδα - Ομάδα ΤΑ

Στο Γράφημα 1 απεικονίζονται τα Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου (Αρχική Τιμή)
της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα Σκορ
Δεκτικού Λεξιλογίου και στον οριζόντιο άξονα η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.

13

Τεστ Λόγου και Ομιλίας – Κλίμακα Αφήγησης
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Γράφημα 1: Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου κατά αύξουσα ηλικία – Ομάδα ΤΑ



Εκφραστικό Λεξιλόγιο (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. των Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου της ομάδας Τυπικής Ανάπτυξης
ήταν 20.83 (τ.α.: 5.98). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στους ΜΟ των σκορ κοριτσιών
(Μ.Ο.: 20.08, τ.α.: 6.74) και αγοριών (Μ.Ο.: 21.74, τ.α.: 4.89). Στον Πίνακα 3
παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των Σκορ Εκφραστικού
Λεξιλογίου ανά ηλικιακή ομάδα.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Ν

M

SD

Min

Max

3:00 - 3:11

18

17.55

5.88

5.00

27.00

4:00 - 4:11

31

19.90

4.79

11.00

31.00

5:00 - 5:11

19

25.47

5.24

16.00

35.00

Πίνακας 3 : Μ.Ο. & τ.α. Εκφραστικού Λεξιλογίου ανά ηλικιακή ομάδα - Ομάδα ΤΑ

Στο Γράφημα 2 απεικονίζονται τα Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου (Αρχική
Τιμή) της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα
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Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου και στον οριζόντιο άξονα η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.

Γράφημα 2: Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα ΤΑ



Αφηγηματική Ικανότητα

1.

ΜΜΕ (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. του ΜΜΕ της ομάδας τυπικής ανάπτυξης ήταν 11.14 (τ.α.: 6.79). Δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές στους Μ.Ο. του ΜΜΕ κοριτσιών (Μ.Ο.: 11.00, τ.α.: 6.03)
και αγοριών (Μ.Ο.: 11.31, τ.α.: 7.70). Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι
και οι τυπικές αποκλίσεις του ΜΜΕ ανά ηλικιακή ομάδα.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Ν

M

SD

Min

Max

3:00 - 3:11

18

5.20

3.25

1.76

14.00

4:00 - 4:11

31

12.02

6.34

3.11

31.87

5:00 - 5:11

19

15.32

6.27

5.72

26.00

Πίνακας 4: Μ.Ο. & τ.α. ΜΜΕ ανά ηλικιακή ομάδα - Ομάδα ΤΑ
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Στο Γράφημα 3 απεικονίζεται το ΜΜΕ της ομάδας τυπικής ανάπτυξης
(Αρχική Τιμή). Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνεται το ΜΜΕ και στον οριζόντιο
άξονα η χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.

Γράφημα 3: ΜΜΕ κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα ΤΑ

2.

ΔΣΔ (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. του ΔΣΔ της ομάδας τυπικής ανάπτυξης ήταν 0.48 (τ.α.: 0.22). Τα
κορίτσια παρουσίασαν λίγο υψηλότερο Μ.Ο. (Μ.Ο.: 0.51, τ.α.: 0.20) στο ΔΣΔ από τα
αγόρια (Μ.Ο.: 0.44, τ.α.: 0.24). Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι
τυπικές αποκλίσεις του ΔΣΔ ανά ηλικιακή ομάδα.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Ν

M

SD

Min

Max

3:00 - 3:11

18

0.28

0.21

0.04

0.79

4:00 - 4:11

31

0.52

0.20

0.00

0.81

5:00 - 5:11

19

0.57

0.14

0.36

0.83

Πίνακας 5: Μ.Ο. & τ.α. ΔΣΔ ανά ηλικιακή ομάδα - Ομάδα ΤΑ
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Στο Γράφημα 4 απεικονίζεται ο ΔΣΔ της ομάδας τυπικής ανάπτυξης (Αρχική
Τιμή). Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνεται ο ΔΣΔ και στον οριζόντιο άξονα η
χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.

Γράφημα 4: ΔΣΔ κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα ΤΑ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να συγκριθεί η επίδοση των συμμετεχόντων
στα 3 εργαλεία, πραγματοποιήθηκε μετατροπή των αρχικών τιμών (σκορ) σε
τυπικούς βαθμούς. Μετά την μετατροπή των αρχικών τιμών των δεικτών γλωσσικής
ανάπτυξης σε τυπικούς βαθμούς, εξετάστηκε η επίδοση του κάθε συμμετέχοντα ως
προς τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης και στη συνέχεια μετρήθηκε το εκατοστιαίο
ποσοστό των παιδιών που είχαν επίδοση χαμηλότερη, υψηλότερη και ίση με τη μέση
επίδοση παιδιών ίδιας ηλικίας.
Στο Δεκτικό Λεξιλόγιο το 79.41% των νηπίων σημείωσε επίδοση υψηλότερη
ή ίση με το Μ.Ο., ενώ το 20.59% χαμηλότερη από το Μ.Ο. Στο Εκφραστικό
Λεξιλόγιο το 61.77% των νηπίων σημείωσε επίδοση υψηλότερη ή ίση με το Μ.Ο.,
ενώ το 38.24% χαμηλότερη από το Μ.Ο. Στο εργαλείο αξιολόγησης της
αφηγηματικής ικανότητας, το 79.41% των νηπίων είχε ΜΜΕ μεγαλύτερο ή ίσο με το
Μ.Ο., ενώ το 20.59% μικρότερο από το Μ.Ο. Στο ίδιο εργαλείο, το 91.17% των
νηπίων είχε ΔΣΔ μεγαλύτερο ή ίσο με το Μ.Ο., ενώ το 8.82% μικρότερο από το Μ.Ο.
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Τέλος, το 88.23% των νηπίων είχε ΔΑΛ μεγαλύτερο ή ίσο με το Μ.Ο., ενώ το
11.76% μικρότερο από το Μ.Ο.
Το Γράφημα 5 αποτελεί μια συγκριτική απεικόνιση του ΜΜΕ και του ΔΣΔ
(σε Τυπικούς Βαθμούς) κάθε συμμετέχοντα της ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Στον
κατακόρυφο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά
αύξουσα σειρά και στον οριζόντιο άξονα οι τυπικοί βαθμοί (0-20) των 2 δεικτών. Η
μπλε ράβδος απεικονίζει την επίδοση στο ΜΜΕ, ενώ η κόκκινη την επίδοση στο
ΔΣΔ. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5, το 47,05% (32 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη
επίδοση στο ΜΜΕ, το 38,23% (26 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο ΔΣΔ,
ενώ το 14,70% (10 νήπια) παρουσίασε ίση επίδοση στους 2 δείκτες αφηγηματικής
ανάπτυξης.
Το Γράφημα 6 αποτελεί μια συγκριτική απεικόνιση του ΔΑΛ και του
Εκφραστικού Λεξιλογίου (σε Τυπικούς Βαθμούς) κάθε συμμετέχοντα της ομάδας
τυπικής ανάπτυξης. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά και στον οριζόντιο άξονα οι τυπικοί βαθμοί (020) των 2 δεικτών. Η μπλε ράβδος απεικονίζει την επίδοση στο Εκφραστικό
Λεξιλόγιο, ενώ η κόκκινη την επίδοση στο ΔΑΛ. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 6, το
76,47% (52 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο ΔΑΛ, το 17,64% (12 νήπια)
παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο, ενώ το 5,88% (4 νήπια)
παρουσίασε ίση επίδοση στους 2 δείκτες εκφραστικού λόγου.
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Γράφημα 5: Συγκριτική απεικόνιση ΜΜΕ & ΔΣΔ – Ομάδα ΤΑ

87

Γράφημα 6: Συγκριτική απεικόνιση ΔΑΛ & Εκφραστικού Λεξιλογίου – Ομάδα ΤΑ
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Στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης όλοι οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης
αυξάνονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Όσον αφορά τους δείκτες
σημασιολογικής ανάπτυξης, στο Δεκτικό Λεξιλόγιο παρατηρείται υψηλότερη
επίδοση από ό,τι στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο. Η πλειοψηφία της ομάδας τυπικής
ανάπτυξης σημείωσε την υψηλότερή της επίδοση στον ΔΑΛ, με τα περισσότερα
νήπια να παρουσιάζουν υψηλότερη επίδοση στο ΜΜΕ παρά στο ΔΣΔ. Όσον αφορά
τους δείκτες εκφραστικού λόγου, το Εκφραστικό Λεξιλόγιο και τον ΔΑΛ, η
πλειοψηφία των νηπίων σημείωσε στο ΔΑΛ υψηλότερη επίδοση από ό,τι στο
Εκφραστικό Λεξιλόγιο.

8.4.2. Δείκτες Γλωσσικής Ανάπτυξης - Ομάδα με Σύνδρομο Down


Δεκτικό Λεξιλόγιο (ROWPVT-II)

Ο Μ.Ο. των Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου της ομάδας με Σύνδρομο Down ήταν
50.45 (τ.α.: 18.11), όπως φαίνεται στον Πίνακα 6. Παρατηρήθηκε διαφορά στους
Μ.Ο. των σκορ κοριτσιών και αγοριών με τα αγόρια (Μ.Ο.: 55.33, τ.α.: 9.17) να
έχουν υψηλότερο Μ.Ο. από τα κορίτσια (Μ.Ο.: 44.6, τ.α.: 25.23). Η τυπική απόκλιση
στην ομάδα με Σύνδρομο Down και ειδικά στην ομάδα των κοριστιών ήταν πολύ
μεγάλη.

Δεκτικό

M

SD

Min

Max

50.45

18.11

29
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Πίνακας 6: Μ.Ο. & τ.α. Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου - Ομάδα Down

Στο Γράφημα 7 απεικονίζονται τα Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου (Αρχική Τιμή)
της ομάδας με Σύνδρομο Down. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα Σκορ
Δεκτικού Λεξιλογίου και στον οριζόντιο άξονα η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.
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Γράφημα 7: Σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα Down



Εκφραστικό Λεξιλόγιο (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. των Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου της ομάδας με Σύνδρομο Down
ήταν 9 (τ.α..: 7.36), όπως φαίνεται στον Πίνακα 7. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους
Μ.Ο. των σκορ κοριτσιών (Μ.Ο.: 9.6, τ.α.: 5.94) και αγοριών (Μ.Ο.: 8.5, τ.α.: 8.91).

Εκφραστικό

M

SD

Min

Max

9

7.36

0

24

Πίνακας 7: Μ.Ο. & τ.α. Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου - Ομάδα Down

Στο Γράφημα 8 απεικονίζονται τα Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου (Αρχική
Τιμή) της ομάδας με Σύνδρομο Down. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα
Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου και στον οριζόντιο άξονα η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.
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Γράφημα 8: Σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα Down



Αφηγηματική Ικανότητα

1.

ΜΜΕ (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. του ΜΜΕ της ομάδας με Σύνδρομο Down ήταν 2.50 (τ.α.: 0.80),
όπως φαίνεται στον Πίνακα 8. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους Μ.Ο. του ΜΜΕ
κοριτσιών (Μ.Ο.: 2.27, τ.α.: 0.65) και αγοριών (Μ.Ο.: 2.72, τ.α.: 0.94).

ΜΜΕ

M

SD

Min

Max

2.50

0.80

1.40

3.87

Πίνακας 8: Μ.Ο. & τ.α. ΜΜΕ - Ομάδα Down

Στο Γράφημα 9α απεικονίζονται το ΜΜΕ (Αρχική Τιμή) της ομάδας με
Σύνδρομο Down. Η μπλε γραμμή απεικονίζει το ΜΜΕ και σε κάθε κορυφή της
σημειώνεται η αρχική τιμή του ΜΜΕ κάθε συμμετέχοντα. Στον οριζόντιο άξονα
σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά.
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Γράφημα 9α: ΜΜΕ & ηλικία κάθε συμμετέχοντα - Ομάδα Down

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8 (μέγιστη τιμή ΜΜΕ: 3.87) και το
Γράφημα 9β, (ΜΜΕ όλων των συμμετεχόντων της ομάδας με Σύνδρομο Down <
4.00) κανένα παιδί της ομάδας αυτής δεν σημείωσε ΜΜΕ μεγαλύτερο των 4 λέξεων.

Γράφημα 9β: ΜΜΕ κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα Down

2.

ΔΣΔ (Τεστ Λόγου και Ομιλίας)

Ο Μ.Ο. του ΔΣΔ της ομάδας με Σύνδρομο Down ήταν 0.05 (τ.α.: 0.05), όπως
φαίνεται στον Πίνακα 9. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στους Μ.Ο. των σκορ του ΔΣΔ
μεταξύ κοριτσιών (Μ.Ο.: 0.04, τ.α.: 0.03) και αγοριών (Μ.Ο.: 0.05,τ.α.: 0.06).
92

ΔΣΔ

M

SD

Min

Max

0.05

0.05

0.00

0.16

Πίνακας 9: Μ.Ο. & τ.α. ΔΣΔ - Ομάδα Down

Στο Γράφημα 10α απεικονίζεται ο ΔΣΔ (Αρχική Τιμή) της ομάδας με
Σύνδρομο Down. Στον κατακόρυφο άξονα σημειώνονται τα Σκορ ΔΣΔ και στον
οριζόντιο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά
αύξουσα σειρά. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9 (μέγιστη τιμή ΔΣΔ: Ο.16) και το
Γράφημα 10β, κανένα παιδί από την ομάδα με Σύνδρομο Down δεν σημείωσε σκορ
μεγαλύτερο από 0.16 στο ΔΣΔ. ( Ο Μ.Ο. της μικρότερης ηλικιακής ομάδας, σύμφωνα
με τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης του Τεστ Λόγου & Ομιλίας, κυμαίνεται μεταξύ
0.14-0.17). Μάλιστα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 10β, 4 από τα 12 παιδιά
σημείωσαν ΔΣΔ = 0.00 που σημαίνει ότι στο καταληπτό μέρος των αφηγήσεών τους
δεν υπήρχε κανένα μορφοσυντακτικό στοιχείο και ότι ο λόγος τους ήταν
ολοκληρωτικά ασύνδετος.

Γράφημα 10α: ΔΣΔ κατά αύξουσα ηλικία - Ομάδα Down
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Γράφημα 10β:ΔΣΔ & ηλικία κάθε συμμετέχοντα - Ομάδα Down

Στην ομάδα με Σύνδρομο Down, όπως και στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης,
για να συγκριθεί η επίδοση των συμμετεχόντων στα 3 εργαλεία, πραγματοποιήθηκε
μετατροπή των αρχικών τιμών σε τυπικούς βαθμούς. Μετά την μετατροπή των
αρχικών τιμών των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης σε τυπικούς βαθμούς, εξετάστηκε
η επίδοση του κάθε συμμετέχοντα ως προς το Μ.Ο. επίδοσης παιδιών τυπικής
ανάπτυξης με χρονολογική ηλικία μειωμένη κατά 3 έτη από τη χρονολογική ηλικία
κάθε συμμετέχοντα (βλ. κεφ. 8.3.8). Στη συνέχεια μετρήθηκε το εκατοστιαίο
ποσοστό των παιδιών που είχαν επίδοση χαμηλότερη, υψηλότερη και ίση με τη μέση
επίδοση παιδιών τυπικής ανάπτυξης που ήταν κατά 3 έτη μικρότερα.
Στο Δεκτικό Λεξιλόγιο το 63.64% των παιδιών σημείωσε επίδοση υψηλότερη
ή ίση με το Μ.Ο., ενώ το 36.36% χαμηλότερη από το Μ.Ο. Στο Εκφραστικό
Λεξιλόγιο το 90.91% των παιδιών σημείωσε επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο., ενώ
το 9.09% ίση με το Μ.Ο. Στο εργαλείο αξιολόγησης της αφηγηματικής ικανότητας,
το 91.67% των παιδιών είχε ΜΜΕ μικρότερο από το Μ.Ο., ενώ το 8.33% είχε ΜΜΕ
ίσο με το Μ.Ο. Στο ίδιο εργαλείο, το 91.67% είχε ΔΣΔ χαμηλότερο από το Μ.Ο., ενώ
το 8.33% είχε ΔΣΔ ίσο με το Μ.Ο. Τέλος, το 91.66% είχε ΔΑΛ μικρότερο από το
Μ.Ο., ενώ το 8.33% ίσο με το Μ.Ο.
Το Γράφημα 11 αποτελεί μια συγκριτική απεικόνιση των 2 δεικτών
σημασιολογικής ανάπτυξης, του Δεκτικού και Εκφραστικού Λεξιλογίου, της ομάδας
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με Σύνδρομο Down. Στον οριζόντιο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά. Ο αριθμός πάνω από τις μπλε ράβδους αποτελεί
το σκορ Δεκτικού Λεξιλογίου, ενώ ο αριθμός πάνω από τις κόκκινες το σκορ
Εκφραστικού Λεξιλογίου. Η ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε υψηλότερα σκορ
στο Δεκτικό Λεξιλόγιο από ό,τι στο Εκφραστικό, όπως φαίνεται στο Γράφημα 11. Η
σημαντική διάσταση μεταξύ των επιδόσεων στο Δεκτικό και Εκφραστικό Λεξιλόγιο
απεικονίζεται και στο Γράφημα 1214, όπου σημειώνεται η επίδοση κάθε
συμμετέχοντα ως προς το Μ.Ο. των Προτύπων Τυπικής Ανάπτυξης. Μόνο 4 από τα
11 παιδιά είχαν επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο. στο Δεκτικό Λεξιλόγιο, ενώ τα 10
από τα 11 στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο.

Γράφημα 11: Σκορ Δεκτικού & Εκφραστικού λεξιλογίου - Ομάδα Down

14

Στο Γράφημα 12: με 1 σημειώνονται οι επιδόσεις που ήταν υψηλότερες από το Μ.Ο., με 0 όσες ήταν
ίσες με το Μ.Ο. και με -1 όσες ήταν χαμηλότερες από το Μ.Ο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες π.χ. με -1 είχαν την ίδια επίδοση, αλλά ότι όλοι είχαν επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο.
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Σημείωση: (-1 < Μ.Ο., 0 = Μ.Ο., 1 > Μ.Ο.)
Γράφημα 12: Δεκτικό και Εκφραστικό Λεξιλόγιο ως προς το Μ.Ο.- Ομάδα Down

Το Γράφημα 13 αποτελεί μια συγκριτική απεικόνιση του ΜΜΕ και του ΔΣΔ
(Τυπικός Βαθμός) κάθε συμμετέχοντα της ομάδας με Σύνδρομο Down. Στον
οριζόντιο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων κατά
αύξουσα σειρά και στον κατακόρυφο άξονα οι τυπικοί βαθμοί (0-20) των 2 δεικτών.
Η μπλε ράβδος απεικονίζει την επίδοση στο ΜΜΕ, ενώ η κόκκινη την επίδοση στο
ΔΣΔ. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 13, το 33.33% (4 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη
επίδοση στο ΜΜΕ, το 25% (3 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο ΔΣΔ, ενώ
το 41.66% (5 νήπια) παρουσίασε ίση επίδοση στους 2 δείκτες αφηγηματικής
ανάπτυξης. Η ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε πολύ χαμηλά σκορ και στους 2
δείκτες αφηγηματικής ανάπτυξης, το ΜΜΕ και το ΔΣΔ. Μόνο 1 παιδί από τα 12
είχε επίδοση ίση με το Μ.Ο, ενώ τα 11 από τα 12, δηλαδή το 91.67%, σημείωσαν
επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο. και στους 2 δείκτες, όπως φαίνεται στο Γράφημα
1415. Μάλιστα, όπως γίνεται αντιληπτό από το Γράφημα 13, στο οποίο
παρουσιάζονται οι τυπικοί βαθμοί ΜΜΕ και ΔΣΔ κάθε παιδιού της ομάδας με

15

Στο Γράφημα 14: με 1 σημειώνονται οι επιδόσεις που ήταν υψηλότερες από το Μ.Ο., με 0 όσες ήταν
ίσες με το Μ.Ο. και με -1 όσες ήταν χαμηλότερες από το Μ.Ο. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες π.χ. με -1 είχαν την ίδια επίδοση, αλλά ότι όλοι είχαν επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο.
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Σύνδρομο Down, η επίδοση τουλάχιστον 9 παιδιών ήταν πολύ χαμηλότερη από το
Μ.Ο.

Σημείωση: (1-9 < Μ.Ο., 10 = Μ.Ο., 10-19 > Μ.Ο.)
Γράφημα 13: Συγκριτική απεικόνιση ΜΜΕ & ΔΣΔ - Ομάδα Down

Σημείωση: (-1 < Μ.Ο., 0 = Μ.Ο., 1 > Μ.Ο.)
Γράφημα 14: ΜΜΕ & ΔΣΔ ως προς το Μ.Ο. - Ομάδα Down
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Το Γράφημα 15 αποτελεί μια συγκριτική απεικόνιση του Εκφραστικού
Λεξιλογίου και του ΔΑΛ (Τυπικός Βαθμός) κάθε συμμετέχοντα της ομάδας με
Σύνδρομο Down. Στον οριζόντιο άξονα σημειώνεται η χρονολογική ηλικία των
συμμετεχόντων κατά αύξουσα σειρά και στον κατακόρυφο άξονα οι τυπικοί βαθμοί
(0-20) των 2 δεικτών. Η μπλε ράβδος απεικονίζει την επίδοση στο Εκφραστικό
Λεξιλόγιο, ενώ η κόκκινη την επίδοση στο ΔΑΛ. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 15, το
36.36% (4 νήπια) παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο ΔΑΛ, το 27.27% (3 νήπια)
παρουσίασε υψηλότερη επίδοση στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο, ενώ το 36.36% (4
νήπια) παρουσίασε ίση επίδοση στους 2 δείκτες εκφραστικού λόγου. Η ομάδα με
Σύνδρομο Down σημείωσε πολύ χαμηλά σκορ στους 2 δείκτες εκφραστικού λόγου,
το Εκφραστικό Λεξιλόγιο και τον ΔΑΛ. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1616, τα 9 από
τα 11 παιδιά σημείωσαν επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο. και στους 2 δείκτες.
Μάλιστα, όπως γίνεται αντιληπτό από το Γράφημα 15, στο οποίο παρουσιάζονται οι
τυπικοί βαθμοί Εκφραστικού Λεξιλογίου και ΔΑΛ κάθε παιδιού της ομάδας με
Σύνδρομο Down, η επίδοση τουλάχιστον 9 παιδιών ήταν πολύ χαμηλότερη από το
Μ.Ο.

Σημείωση: (1-9 < Μ.Ο., 10 = Μ.Ο., 10-19 > Μ.Ο.)
Γράφημα 15: Συγκριτική απεικόνιση Εκφραστικού Λεξιλογίου & ΔΑΛ - Ομάδα Down
16

Στο Γράφημα 16: με 1 σημειώνονται οι επιδόσεις που ήταν υψηλότερες από το Μ.Ο., με 0 όσες ήταν
ίσες με το Μ.Ο. και με -1 όσες ήταν χαμηλότερες από το Μ.Ο. Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι
συμμετέχοντες π.χ. με -1 είχαν την ίδια επίδοση, αλλά ότι όλοι είχαν επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο.
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Σημείωση: (-1 < Μ.Ο., 0 = Μ.Ο., 1 > Μ.Ο.)
Γράφημα 16: Εκφραστικό Λεξιλόγιο & ΔΑΛ ως προς το Μ.Ο.- Ομάδα Down

Στην ομάδα με Σύνδρομο Down οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης φαίνεται να
μην αυξάνονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Η ομάδα αυτή στο δείκτη
δεκτικού λόγου, το Δεκτικό Λεξιλόγιο σημείωσε υψηλότερη επίδοση από ό,τι στους
δείκτες εκφραστικού λόγου. Συγκεκριμένα, τα παιδιά της ομάδας με Σύνδρομο Down
σημείωσαν σημαντικά υψηλότερη επίδοση στο εργαλείο Δεκτικού Λεξιλογίου από
ό,τι στο Εργαλείο Εκφραστικού Λεξιλογίου. Το Δεκτικό Λεξιλόγιο ήταν ο μόνος
δείκτης στον οποίο κάποια παιδιά δεν σημείωσαν επίδοση χαμηλότερη από την
αναμενόμενη με βάση τη χρονολογική ηλικία. Η επίδοσή τους στο Δεκτικό Λεξιλόγιο
ήταν πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη στον ΔΑΛ. Σε όλους τους δείκτες
εκφραστικού λόγου, το Εκφραστικό Λεξιλόγιο, το ΜΜΕ, τον ΔΣΔ και τον ΔΑΛ, η
ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε πολύ χαμηλή επίδοση, με χαμηλότερη αυτή στο
Εκφραστικό Λεξιλόγιο.

8.4.3. Συσχετίσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης - Ομάδα
Τυπικής Ανάπτυξης
Παρακάτω αναφέρονται οι συσχετίσεις μεταξύ των 5 δεικτών ανάπτυξης του
λόγου στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10, μεταξύ
όλων των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης παρατηρείται στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση. Αναλυτικότερα, υπάρχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σκορ
Δεκτικού Λεξιλογίου και το σκορ Εκφραστικού Λεξιλογίου (r = .674, p < .01) 99

Γράφημα 17 , μια μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στο σκορ δεκτικού λεξιλογίου
και το ΜΜΕ (r = .520, p < .01) - Γράφημα 18 και μια μέτρια θετική συσχέτιση
ανάμεσα στο σκορ δεκτικού λεξιλογίου και το ΔΣΔ (r = .395, p < .01) - Γράφημα
19 . Επίσης, το σκορ εκφραστικού λεξιλογίου παρουσιάζει μια μέτρια θετική
συσχέτιση με το ΜΜΕ (r = .424, p < .01) - Γράφημα 20 και μια ασθενή θετική
συσχέτιση με το ΔΣΔ (r = .271, p < .01) - Γράφημα 21 . Τέλος, παρατηρείται μια
μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ΜΜΕ και το ΔΣΔ (r = .599, p < .01) Γράφημα 22 .

Δεκτικό λεξιλόγιο

Εκφραστικό λεξιλόγιο

ΜΜΕ

ΔΣΔ

.674**

.520**

.395**

.424**

.271**

Εκφραστικό λεξιλόγιο
ΜΜΕ

.424**

.599**

(Σημείωση: ** p < .01)
Πίνακας 10: Συσχετίσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης - Ομάδα ΤΑ

Γράφημα 17:Απεικόνιση συσχέτισης Δεκτικού & Εκφραστικού Λεξιλογίου - Ομάδα ΤΑ
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Γράφημα 18: Απεικόνιση συσχέτισης Δεκτικού Λεξιλογίου & ΜΜΕ - Ομάδα ΤΑ

Γράφημα 19: Απεικόνιση συσχέτισης ΔΣΔ & Δεκτικού Λεξιλογίου - Ομάδα ΤΑ
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Γράφημα 20: Απεικόνιση συσχέτισης Εκφραστικού Λεξιλογίου & ΜΜΕ - Ομάδα ΤΑ

Γράφημα 21: Απεικόνιση συσχέτισης ΔΣΔ & Εκφραστικού Λεξιλογίου - Ομάδα ΤΑ
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Γράφημα 22: Απεικόνιση συσχέτισης ΔΣΔ & ΜΜΕ - Ομάδα ΤΑ

8.4.4. Συσχετίσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης - Oμάδα με
Σύνδρομο Down
Παρακάτω αναφέρονται οι συσχετίσεις μεταξύ των 5 δεικτών ανάπτυξης του
λόγου στην ομάδα με Σύνδρομο Down. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις
παρατηρούνται μόνο μεταξύ των δεικτών αφηγηματικής ανάπτυξης (ΜΜΕ, ΔΣΔ &
ΔΑΛ). Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 11, υπάρχει μια ισχυρή θετική συχέτιση
ανάμεσα στο ΜΜΕ και το ΔΣΔ (r = .615, p < .05), μια ισχυρή θετική συσχέτιση
ανάμεσα στο ΔΑΛ και το ΜΜΕ (r = .715, p < .05) και μια ισχυρή θετική συσχέτιση
ανάμεσα στο ΔΑΛ και το ΔΣΔ (r = .649, p < .05). Δεν παρατηρείται στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 2 δεικτών σημασιολογικής ανάπτυξης. Μάλιστα, το
Δεκτικό Λεξιλόγιο δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κανέναν από
τους άλλους 4 γλωσσικούς δείκτες. Το ίδιο συμβαίνει και με το Εκφραστικό
Λεξιλόγιο.
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ΜΜΕ
ΔΑΛ

.715*

ΔΣΔ

.615*

ΔΑΛ

.649*

(Σημείωση: * p < .05)
Πίνακας 11: Συσχετίσεις μεταξύ των Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης - Ομάδα Down
Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των 5 γλωσσικών δεικτών, στην ομάδα
τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές, κυρίως μέτριες, θετικές
συσχετίσεις μεταξύ όλων των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης, με ισχυρότερη αυτή
που παρατηρείται μεταξύ δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου. Ωστόσο, στην ομάδα
με Σύνδρομο Down, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ δεκτικού
και εκφραστικού λεξιλογίου, καθώς παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές ισχυρές
θετικές συσχετίσεις μόνο μεταξύ των δεικτών αφηγηματικής ανάπτυξης (ΜΜΕ, ΔΣΔ
& ΔΑΛ). Οι δείκτες σημασιολογικής ανάπτυξης, το Δεκτικό και Εκφραστικό
Λεξιλόγιο δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κανέναν δείκτη
γλωσσικής ανάπτυξης.

8.4.5. Συσχετίσεις μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας και Δεικτών
γλωσσικής ανάπτυξης
Στην ομάδα Τυπικής Ανάπτυξης, το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν
παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κανέναν από τους 5 δείκτες
γλωσσικής ανάπτυξης.
Στην ομάδα με Σύνδρομο Down, λόγω του μικρού αριθμητικά δείγματος,
επιλέχθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Και σε αυτή
την ομάδα το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν παρουσίασε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με κανέναν από τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης.
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9. Συζήτηση
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της ανάπτυξης του
λόγου των 2 ομάδων ανέδειξαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις συσχετίσεις
μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης σε κάθε ομάδα. Η χορήγηση των
εργαλείων σε ομάδα παιδιών με Σύνδρομο Down επέτρεψε τη συλλογή πλούσιων
δεδομένων σχετικά με τις συσχετίσεις των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης και τις
ποιοτικές αποκλίσεις αυτών στην ομάδα αυτή. Η μετατροπή των αρχικών τιμών σε
τυπικούς βαθμούς επέτρεψε τη σύγκριση της επίδοσης κάθε συμμετέχοντα στους
διαφορετικούς δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης και την αντιπαραβολή της επίδοσής του
με τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με την
ανασκόπηση της αρθρογραφίας - βιβλιογραφίας συνέβαλαν στην απάντηση των
ερευνητικών ερωτημάτων. Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτουν στοιχεία για τη
σημασία του ανιχνευτικού ελέγχου που πραγματοποιείται με άμεση χορήγηση
εργαλείων σε νήπια.
Όσον αφορά το 1ο ερευνητικό ερώτημα «Ποια είναι η σχέση μεταξύ των
δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης;» προέκυψαν τα εξής:
Στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης όλοι οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης
αυξάνονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Τα σκορ των δεικτών
γλωσσικής ανάπτυξης αναδεικνύουν αύξηση της επίδοσης με την αύξηση της
χρονολογικής ηλικίας, καθώς το δεκτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο, το ΜΜΕ και ο
ΔΣΔ φαίνεται να αυξάνονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Σε όλους τους
δείκτες που μετρήθηκαν, ο Μ.Ο. κάθε ηλικιακής ομάδας είναι μεγαλύτερος από
αυτόν της προηγούμενης. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αυτά προηγούμενων
ερευνών που υποστηρίζουν αύξηση των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης με την
αύξηση της χρονολογικής ηλικίας σε πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης (Rice, Smolik,
Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom, 2010, Basilio, Puccini, Koga da Silva, &
Pedromonico, 2005, Klee, Stokes, Wong, Fletcher, & Gavin, 2004).
Όσον αφορά τους δείκτες σημασιολογικής ανάπτυξης, στο Δεκτικό Λεξιλόγιο
παρατηρείται υψηλότερη επίδοση από ό,τι στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο. Η μεγάλη
διακύμανση στο εύρος λεξιλογίου νηπίων τυπικής ανάπτυξης και η διάσταση μεταξύ
δεκτικού και εκφραστικού λόγου έχει υποστηριχθεί από προηγούμενη μελέτη
(Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal, Pethick, 1994). Η πλειοψηφία της ομάδας
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τυπικής ανάπτυξης σημείωσε την υψηλότερή της επίδοση στον ΔΑΛ με τα
περισσότερα νήπια να παρουσιάζουν υψηλότερη επίδοση στο ΜΜΕ παρά στον ΔΣΔ.
Όσον αφορά τους δείκτες εκφραστικού λόγου, το Εκφραστικό Λεξιλόγιο και τον
ΔΑΛ, η πλειοψηφία των νηπίων σημείωσε στο ΔΑΛ υψηλότερη επίδοση από ό,τι στο
Εκφραστικό Λεξιλόγιο.
Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των 5 δεικτών ανάπτυξης του λόγου,
στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές, κυρίως
μέτριες, θετικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης. Η πιο
ισχυρή συσχέτιση παρουσιάστηκε μεταξύ του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου.
Η ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των δεικτών σημασιολογικής ανάπτυξης είναι
συνεπής με αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης (Pan, Rowe, Spier, & Tamis Lemonda, 2004). Η ισχυρή αυτή συσχέτιση συνάδει με το ότι οι δείκτες δεκτικού
λόγου, όχι μόνο συσχετίζονται, αλλά και προβλέπουν τη μετέπειτα ανάπτυξη
εκφραστικού λόγου, συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Flax, Realpe-Bonilla,
Roesler, Choudhury και Benasich (2009). Η συσχέτιση των δεικτών σημασιολογικής
ανάπτυξης με τους δείκτες μορφοσυντακτικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα με το
ΜΜΕ και το ΔΣΔ είναι, επίσης, συνεπής με αποτελέσματα προγενέστερων μελετών
(Moyle, Weismer, Evans, & Lindstrom, 2007, Devescovi, Caselli, Marchione, Reilly,
& Bates, 2005). Η μέτρια θετική συσχέτιση που παρουσιάζει το Δεκτικό Λεξιλόγιο
και με το ΜΜΕ και με τον ΔΣΔ είναι συνεπής ως προς τη σχέση δεκτικού λεξιλογίου
και ΜΜΕ με τα αποτελέσματα μελέτης των Rice, Redmond και Hoffman (2006),
αλλά ασυνεπής ως προς τη σχέση Δεκτικού Λεξιλογίου με τον ΔΣΔ καθώς, στη
μελέτη που προαναφέρθηκε, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση
μεταξύ των 2 δεικτών. Επίσης, η μέτρια θετική συσχέτιση του δείκτη εκφραστικού
λεξιλογίου με το ΜΜΕ ταυτίζεται με τα αποτελέσματα των Klee, Stokes, Wong,
Fletcher

και

Gavin

(2004).

Η

θετική

συσχέτιση

μεταξύ

των

δεικτών

μορφοσυντακτικής ανάπτυξης, του ΜΜΕ και του ΔΣΔ είναι συνεπής με τα
αποτελέσματα στο οποία κατέληξαν οι Price, Roberts, Hennon, Berni, Anderson και
Sideris (2008), Rescorla, Dahlsgaard και Roberts (2000) και Scarborough, Rescorla,
Tager-Flusberg, Fowler και Sudhalter (1991), με τη διαφορά ότι η συσχέτιση των δύο
δεικτών ήταν ισχυρή στις 3 αυτές μελέτες, ενώ στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια
ήταν μέτρια. Ωστόσο, οι Scarborough, Rescorla, Tager-Flusberg, Fowler και
Sudhalter (1991) παρατήρησαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των 2 δεικτών κυρίως κατά
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τα πρώτα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης στις ηλικίες 2, 2.5 και 3 ετών, η οποία
ατονούσε στα επόμενα στάδια ανάπτυξης στα οποία βρίσκονταν τα παιδιά της
παρούσας μελέτης.
Όσον αφορά το 2ο ερευνητικό ερώτημα «Ποια είναι η σχέση μεταξύ των
δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα με Σύνδρομο Down;» προέκυψαν τα εξής:
Στην ομάδα με Σύνδρομο Down οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης φαίνεται να
μην αυξάνονται με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. Σε πληθυσμούς με
γλωσσική διαταραχή έχει αποδειχθεί απουσία συσχέτισης μεταξύ ηλικίας και δεικτών
γλωσσικής ανάπτυξης (Rice, Redmond, & Hoffman, 2006). Η ομάδα με Σύνδρομο
Down στο δείκτη δεκτικού λόγου, το Δεκτικό Λεξιλόγιο, σημείωσε υψηλότερη
επίδοση από ό,τι στους δείκτες εκφραστικού λόγου. Συγκεκριμένα, τα παιδιά της
ομάδας με Σύνδρομο Down σημείωσαν σημαντικά υψηλότερη επίδοση στο εργαλείο
Δεκτικού Λεξιλογίου από ό,τι στο Εργαλείο Εκφραστικού Λεξιλογίου. Το δεκτικό
λεξιλόγιο φαίνεται να αποτελεί τον πιο αναπτυγμένο τομέα του λόγου της ομάδας
αυτής, όπως προκύπτει και από προηγούμενες μελέτες (Abbeduto, Warren, &
Conners, 2007). Το Δεκτικό Λεξιλόγιο ήταν ο μόνος δείκτης στον οποίο κάποια
παιδιά δεν σημείωσαν επίδοση χαμηλότερη από την αναμενόμενη με βάση τη
χρονολογική ηλικία. Και αυτό το εύρημα είναι συνεπές με τα αποτελέσματα
προηγούμενων ερευνών σύμφωνα με τις οποίες η επίδοση στο δεκτικό λεξιλόγιο δεν
παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από την αναμενόμενη με βάση τη νοητική ηλικία
(Abbeduto, Warren, & Conners, 2007, Abbeduto, Murphy, Cawthon, Richmond,
Weissman, Karadottir, & O’Brien, 2003).
Η επίδοσή τους στο Δεκτικό Λεξιλόγιο ήταν πολύ υψηλότερη από την
αντίστοιχη στον ΔΑΛ. Σε όλους τους δείκτες εκφραστικού λόγου, το Εκφραστικό
Λεξιλόγιο, το ΜΜΕ, τον ΔΣΔ και τον ΔΑΛ, η ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε
πολύ χαμηλή επίδοση, με χαμηλότερη αυτή στο Εκφραστικό Λεξιλόγιο. Η
ασυγχρονία στην ανάπτυξη δεκτικού και εκφραστικού λόγου και η υπεροχή των
δεικτών κατανόησης σε παιδιά με Σύνδρομο Down έχει στοιχειοθετηθεί και από
προηγούμενες μελέτες ( Price, Roberts, Vandergrift, & Martin, 2007, Caselli, Vicari,
Longobardi, Lami, Pizzoli, & Stella, 1998).
Ιδιαίτερα στους δείκτες μορφοσυντακτικής ανάπτυξης, το ΜΜΕ και τον ΔΣΔ,
σημειώθηκαν εξαιρετικά χαμηλά σκορ από την ομάδα με Σύνδρομο Down. Κανένα
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παιδί της ομάδας αυτής δεν σχημάτισε εκφωνήματα μεγαλύτερα των 4 λέξεων, ενώ
τα περισσότερα παιδιά φάνηκε να χρησιμοποιούν μετά βίας φράσεις 2 λέξεων στις
αφηγήσεις τους. Το μικρό ΜΜΕ στον πληθυσμό αυτό καθώς και η ιδιαίτερη
δυσκολία στην κατάκτηση των συντακτικών δομών έχει αποδειχθεί από
προγενέστερες μελέτες (Roberts, Price, & Malkin, 2007, Boudreau & Chapman,
2000, Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001). Ο τηλεγραφικός λόγος με παράλειψη
λέξεων γραμματικής λειτουργίας και ο μεγάλος αριθμός ανολοκλήρωτων προτάσεων
που παρατηρήθηκαν στις αφηγήσεις της ομάδας με Σύνδρομο Down ταυτίζονται με
την περιγραφή των δειγμάτων λόγου που αποσπάστηκαν για μέτρηση του ΜΜΕ στη
μελέτη των Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci και Volterra (2002).
Στον μοναδικό δείκτη δεκτικού λόγου, το Δεκτικό Λεξιλόγιο η τυπική
απόκλιση στην ομάδα με Σύνδρομο Down ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της
ομάδας τυπικής ανάπτυξης, ενώ η τυπική απόκλιση στους δείκτες εκφραστικού λόγου
και ιδιαίτερα στους δείκτες μορφοσυντακτικής ανάπτυξης, στο ΜΜΕ και το ΔΣΔ,
ήταν πολύ μικρότερη από αυτή της ομάδας τυπικής ανάπτυξης αποτέλεσμα που
μαρτυρά τη μικρότερη διακύμανση των σκορ της ομάδας αυτής στους δείκτες
μορφοσυντακτικής ανάπτυξης. Το εύρημα αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την τεράστια
δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός αυτός στην κατάκτηση της μορφοσύνταξης
του λόγου και είναι συνεπές με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών (Abbeduto,
Murphy, Cawthon, Richmond, Weissman, Karadottir, & O’Brien, 2003)
Στο μικρό ΜΜΕ της ομάδας με Σύνδρομο Down ίσως συνεισέφεραν και
κάποιοι άλλοι παράγοντες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη μέτρησή του. Τα
προβλήματα καταληπτότητας του λόγου που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό τα
άτομα με Σύνδρομο Down είναι ένας από αυτούς (Miles, Chapman, & Sindberg,
2006). Οι ακατάληπτες λέξεις και φράσεις εξαιρούνται και δεν βαθμολογούνται
μειώνοντας το συνολικό αριθμό λέξεων στις αφηγήσεις και συνακόλουθα το μήκος
των εκφωνημάτων. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά του πλαισίου δειγματοληψίας
και τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται το ΜΜΕ αποτελούν παράγοντες που
επιδρούν στη μέτρησή του.
Οι συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης διαφοροποιούνται
σημαντικά στην ομάδα με Σύνδρομο Down. Μεταξύ των δεικτών σημασιολογικής
ανάπτυξης, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Μάλιστα το
Δεκτικό και Εκφραστικό Λεξιλόγιο δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με κανέναν δείκτη γλωσσικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό
108

παρουσιάζει αντιστοιχία με το εύρημα μιας μελέτης των Rice, Redmond και Hoffman
(2006) σύμφωνα με την οποία στην ομάδα με γλωσσική διαταραχή το δεκτικό
λεξιλόγιο δεν παρουσίασε συσχέτιση με κανέναν άλλο γλωσσικό δείκτη. Ωστόσο,
στις μελέτες των Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci και Volterra (2002) και Vicari,
Caselli και Tonucci (2000) το εκφραστικό λεξιλόγιο παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση
με το ΜΜΕ και το δείκτη συντακτικής συνθετότητας στην ομάδα με Σύνδρομο
Down. Η ασυμφωνία αυτή ίσως οφείλεται, εν μέρει, στις σημαντικές μεθοδολογικές
διαφορές των 2 μελετών και της παρούσας. Σε αυτές τις μελέτες το εκφραστικό
λεξιλόγιο και η συντακτική συνθετότητα αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου
αναφοράς γονέων σε συμμετέχοντες με λίγο μικρότερη χρονολογική ηλικία από τους
συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης (Vicari, Caselli, Gagliardi, Tonucci, &
Volterra, 2002, Vicari, Caselli, & Tonucci, 2000). Το παρόν εύρημα έρχεται σε
αντίθεση με τα αποτελέσματα των Moyle, Weismer, Evans και Lindstrom (2007) οι
οποίοι

έδειξαν

ισχυρή

θετική

συσχέτιση

των

δεικτών

λεξιλογικής

και

μορφοσυντακτικής ανάπτυξης σε πληθυσμό με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο.
Η ασυμφωνία αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενη, καθώς τα παιδιά με
Σύνδρομο Down, παρόλο που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση στον
εκφραστικό λόγο, δεν αποτελούν απλώς μια ομάδα με καθυστέρηση στον εκφραστικό
λόγο, αλλά μια ομάδα με σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές αποκλίσεις στη
γλωσσική ανάδυση. Στην ομάδα με Σύνδρομο Down στατιστικά σημαντική ισχυρή
θετική συσχέτιση παρουσιάστηκε μόνο μεταξύ των δεικτών μορφοσυντακτικής
ανάπτυξης δηλαδή μεταξύ του ΜΜΕ, του ΔΣΔ και του ΔΑΛ. Η ισχυρή θετική
συσχέτιση ΜΜΕ και ΔΣΔ είναι συνεπής με τα αποτελέσματα των μελετών των Price,
Roberts, Hennon, Berni, Anderson και Sideris, (2008) και των Scarborough, Rescorla,
Tager-Flusberg, Fowler και Sudhalter (1991), οι οποίοι βρήκαν ισχυρή θετική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών σε πληθυσμό με Σύνδρομο Down, αλλά και της
μελέτης των Rice, Redmond και Hoffman (2006), οι οποίοι βρήκαν ισχυρή συσχέτιση
των δεικτών σε ομάδα νηπίων με γλωσσική διαταραχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τη
μελέτη των Scarborough, Rescorla, Tager-Flusberg, Fowler και Sudhalter (1991), οι
δύο δείκτες παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση σε διάφορες ομάδες μη τυπικής
ανάπτυξης και ομάδες με γλωσσική διαταραχή. Όπως υποστηρίζουν, αυτό που
διέφερε μεταξύ των ομάδων ήταν οι καμπύλες συσχετίσεων των 2 μεταβλητών
(Scarborough, Rescorla, Tager-Flusberg, Fowler, & Sudhalter, 1991). Ισχυρή θετική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών έδειξαν και οι Rescorla, Dahlsgaard και Roberts
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(2000) σε ομάδα νηπίων με καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο. Το εύρημα των
αριθμητικά περισσότερων συσχετίσεων μεταξύ των γλωσσικών δεικτών στην ομάδα
τυπικής ανάπτυξης συνάδει με τα αποτελέσματα της μελέτης των Rice, Redmond και
Hoffman (2006). Ωστόσο, αυτή η ομάδα ερευνητών βρήκε και ασθενέστερες
συσχετίσεις στην ομάδα μη τυπικής ανάπτυξης, ενώ οι συσχετίσεις που
παρατηρήθηκαν στην ομάδα με Σύνδρομο Down στην παρούσα έρευνα ήταν όλες
ισχυρές (Rice, Redmond, & Hoffman, 2006).
Όσον αφορά το 3ο ερευνητικό ερώτημα «Ο τρόπος με τον οποίο
συναναπτύσσονται οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα με Σύνδρομο Down
παρέχει ενδείξεις για γλωσσική καθυστέρηση ή γλωσσική διαταραχή στο πλαίσιο του
Συνδρόμου;» θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:
Στην ομάδα με Σύνδρομο Down παρατηρήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές
αποκλίσεις αναφορικά με τις συσχετίσεις των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης. Ενώ
στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές θετικές
συσχετίσεις μεταξύ όλων των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης, στην ομάδα με
Σύνδρομο Down παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μόνο μεταξύ
των δεικτών μορφοσυντακτικής ανάπτυξης, καθώς οι δείκτες σημασιολογικής
ανάπτυξης δεν παρουσίασαν συσχέτιση με κανέναν άλλο δείκτη, ούτε και μεταξύ
τους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης η ισχυρότερη
συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των δεικτών σημασιολογικής ανάπτυξης, του
δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου, μεταξύ των οποίων δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση στην ομάδα με Σύνδρομο Down. Επίσης, στην
ομάδα τυπικής ανάπτυξης, από τις 6 στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, ισχυρή ήταν
μόνο η 1, ενώ στην ομάδα με Σύνδρομο Down και οι 3 στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν ήταν ισχυρές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άμεσης αξιολόγησης του λόγου, η διαφορά στη
γλωσσική ανάπτυξη των 2 ομάδων δεν περιορίζεται στα χαμηλά σκορ της ομάδας με
Σύνδρομο Down, καθώς παρουσιάζονται ποσοτικές και ποιοτικές αποκλίσεις στις
συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης των 2 ομάδων. Εάν παρά τις
διαφορές στα σκορ που σημείωσαν οι 2 ομάδες, οι συσχετίσεις των γλωσσικών
δεικτών ταυτίζονταν, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι τα νήπια με Σύνδρομο
Down κατακτούν με καθυστέρηση τα αναπτυξιακά γλωσσικά ορόσημα (Rescorla,
Dahlsgaard και Roberts, 2000) και ότι η επίδοσή τους πλησιάζει αυτή μικρότερων
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νηπίων τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, τα δεδομένα που προκύπουν από την παρούσα
έρευνα παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη απόκλισης παρά καθυστέρησης στη
γλωσσική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Συνδρόμου, καθώς φαίνεται οι γλωσσικοί
δείκτες να συναναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο, να ακολουθούν δηλαδή
διαφορετική αναπτυξιακή πορεία στους 2 πληθυσμούς.
Όσον αφορά το 4ο ερευνητικό ερώτημα «Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας
παρουσιάζει συσχέτιση με του δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης στις 2 ομάδες;»
προέκυψαν τα εξής:
Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με κανέναν από τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης που αξιολογήθηκαν,
στην ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με αυτά
πρόσφατης μελέτης που υποστηρίζει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν
παρουσιάζει συσχέτιση με τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης (Rice, Smolik, Perpich,
Thompson, Rytting, & Blossom, 2010). Ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με
αποτελέσματα προγενέστερων μελετών, σύμφωνα με τα οποία το επίπεδο
εκπαίδευσης της μητέρας παρουσιάζει συσχέτιση με τη γλωσσική ανάπτυξη του
παιδιού σε πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης (Basilio, Puccini, Koga da Silva, &
Pedromonico, 2005, Pan, Rowe, Spier, & Tamis - Lemonda, 2004, Chapman, Seung,
Schwartz, & kay-Raining Bird, 2000). Η ασυμφωνία αυτή ίσως εξηγείται από το
αναπτυξιακό στάδιο των νηπίων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, καθώς
μελέτες δείχνουν ότι η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας δεν
διατηρείται μετά το 1ο στάδιο λεξιλογικής ανάπτυξης, αυτό των 50 λέξεων, το οποίο
διανύει το νήπιο γύρω στο 1,5 έτος (D' Odorico, Carubbi, Salerni, & Calvo, 2001).
Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν νήπια 3-6 ετών που διένυαν μεταγενέστερα
στάδια λεξιλογικής ανάπτυξης από αυτό των 50 λέξεων.
Το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με κανέναν από τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης ούτε στην ομάδα με
Σύνδρομο Down. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν
οι Chapman, Seung, Schwartz και kay-Raining Bird (2000) σύμφωνα με τους οποίους
το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν παρουσίασε συσχέτιση με την παραγωγή
λόγου στην ομάδα με Σύνδρομο Down.

111

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
ανάλυση των επιδόσεων της ομάδας με Σύνδρομο Down αναφορικά με τα πρότυπα
τυπικής ανάπτυξης του λόγου παιδιών με χρονολογική ηλικία μικρότερη κατά 3 έτη
από τη δική τους. Μόνο στο εργαλείο αξιολόγησης Δεκτικού λεξιλογίου (στο οποίο η
σωστή απάντηση δεν απαιτούσε λεκτική απόκριση) το 63.64% των παιδιών σημείωσε
επίδοση υψηλότερη από το Μ.Ο. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα
μελετών (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007, Abbeduto, Murphy, Cawthon,
Richmond, Weissman, Karadottir, & O’Brien, 2003, Miller 1992, όπως αναφέρεται
στο Roberts, Chapman, & Warren, 2008) που υποστηρίζουν ότι ο δεκτικός λόγος
αποτελεί δυνατό σημείο του πληθυσμού και συνήθως είναι ανάλογος της νοητικής
ηλικίας. Ωστόσο, ερωτήματα έχουν διατυπωθεί σχετικά με την επίδραση του
εργαλείου αξιολόγησης Δεκτικού Λεξιλογίου στα σκορ παιδιών με Σύνδρομο Down.
Σύμφωνα με τους Chapman (2006) και Miolo, Chapman και Sindberg (2005), η
ομάδα με Σύνδρομο Down σημείωσε υψηλότερα σκορ στο PPVT3 (εργαλείο με
κοινά χαρακτηριστικά με το εργαλείο δεκτικού λεξιλογίου που χορηγήθηκε στην
παρούσα έρευνα) από ό,τι στο TACL3. Η μεγαλύτερη εμπειρία ζωής που είχαν οι
συμμετέχοντες

με Σύνδρομο

Down,

εξαιτίας

της

σημαντικά μεγαλύτερης

χρονολογικής τους ηλικίας, ίσως επηρέασε την κατανόηση λέξεων ιεραρχημένων με
βάση τη συχνότητα χρήσης στο PPVT-3, αλλά όχι των εννοιολογικά επιλεγμένων
λέξεων στο TACL-3 σε αυτές τις μελέτες. Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια η
ομάδα με Σύνδρομο Down δεν είχε σημαντικά μεγαλύτερη χρονολογική ηλικία από
την ομάδα τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη κι αν κάποιο ποσοστό απαντήσεων δόθηκε
στην τύχη, η διαφορά επίδοσης στο δεκτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο είναι τόσο
μεγάλη που μάλλον υποστηρίζει καλύτερη επίδοση στο δεκτικό λεξιλόγιο συγκριτικά
με το εκφραστικό λεξιλόγιο, αλλά και τους άλλους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης.
Η χαμηλότερη από το Μ.Ο. επίδοση ήταν καθολική σε όλους τους δείκτες
εκφραστικού λόγου για την ομάδα με Σύνδρομο Down. Τα αποτελέσματα αυτά είναι
συνεπή με αυτά προγενέστερων μελετών που υποστηρίζουν τα τεράστια γλωσσικά
ελλείμματα του πληθυσμού αυτού ειδικά στον εκφραστικό λόγο (Miles & Chapman,
2002, Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001). Συγκεκριμένα στη μελέτη των
Berglund, Eriksson και Johansson (2001), 10-20% των παιδιών με Σύνδρομο Down
3-5 ετών είχε εκφραστικό λεξιλόγιο μικρότερο των 10 λέξεων, ενώ κάποια δεν είχαν
καν αρχίσει να μιλούν.
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Ένας παράγοντας που αδιαμφισβήτητα επηρεάζει την αξιολόγηση του
εκφραστικού λόγου είναι η καταληπτότητα. Τα προβλήματα καταληπτότητας του
λόγου των παιδιών με Σύνδρομο Down που συμμετείχαν στην ερευνητική
προσπάθεια επηρέασαν, ως ένα βαθμό, τη μέτρηση των δεικτών εκφραστικού λόγου
και ιδιαίτερα το δείκτη Εκφραστικού λεξιλογίου και το ΜΜΕ. Αποδεδειγμένα η
φτωχή καταληπτότητα του λόγου επηρεάζει τη μέτρηση του ΜΜΕ σε δείγματα
αφηγηματικού λόγου (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, & Blossom, 2010,
Miles, Chapman, & Sindberg, 2006, Chapman, Seung, Schwartz, & kay-Raining Bird,
2000). Επίσης, όσον αφορά τη χαμηλή επίδοση της ομάδας στον ΔΣΔ, κάποιοι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down η συντακτική
ανάπτυξη συνεχίζεται, όχι μόνο μέχρι την εφηβεία (Thordardottir, Chapman, &
Wagner, 2002, Chapman & Hesketh, 2001), αλλά και πολύ μετά από αυτή
(Abbeduto, Warren, & Conners, 2007). Συνεπώς η πολύ χαμηλή επίδοση στον ΔΣΔ,
ίσως εξηγείται, εν μέρει, από τη μικρή χρονολογική ηλικία της ομάδας με Σύνδρομο
Down στην παρούσα μελέτη.
Αρκετοί ερευνητές αναφέρονται στις καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και στο
μεγάλο ενδιαφέρον για κοινωνική αλληλεπίδραση παιδιών με Σύνδρομο Down και
υποστηρίζουν ότι, παρά τα γλωσσικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν, απολαμβάνουν
την επικοινωνία (Abbeduto, Warren, & Conners, 2007, Vicari, Caselli, Gagliardi,
Tonucci, & Volterra, 2002). Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας δεν
αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες επικοινωνίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και τα
12 παιδιά της ομάδας με Σύνδρομο Down έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να
επικοινωνήσουν, να μοιραστούν αυτό που ένιωθαν και να αλληλεπιδράσουν.
Αν και στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν υπήρξε δείκτης εξωγλωσσικής
επικοινωνίας αξίζει να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αλληλεπίδρασης της
ερευνήτριας με τα παιδιά της ομάδας με Σύνδρομο Down, τόσο κατά τη διάρκεια
χορήγησης των εργαλείων, όσο και κατά τις δραστηριότητες προθέρμανσης –
εξοικείωσης,

παρατηρήθηκε

πλούσια

εξωγλωσσική

επικοινωνία

την

οποία

συνιστούσαν κυρίως μορφασμοί και χειρονομίες. Η παρατήρηση εκτεταμένης χρήσης
χειρονομιών συνάδει με τα αποτελέσματα μελετών σε παιδιά με Σύνδρομο Down,
σύμφωνα με τις οποίες το 87% των παιδιών χρησιμοποιούσε παράλληλα λόγο και
χειρονομίες (Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001) και παιδιά 4 ετών διένυαν
μακρά περίοδο συνύπαρξης μεμονομένων λέξεων και χειρονομιών (Iverson,
Longobardi, & Caselli, 2003). Η εξωγλωσσική επικοινωνία που παρατηρήθηκε δεν
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ήταν μόνο έντονη αλλά και λειτουργική, καθώς, μέσω αυτής, η ερευνήτρια
καταλάβαινε τι ήθελε ή ζητούσε το παιδί, όταν ήταν αδύνατον να κατανοήσει το
γλωσσικό μήνυμα που το παιδί παρήγε. Μάλιστα, κάποια παιδιά της ομάδας με
Σύνδρομο Down κατά τη χορήγηση του εργαλείου εκφραστικού λεξιλογίου
αναπαριστούσαν με χειρονομίες και ήχους τη λέξη που τους ήταν αδύνατο να
παραγάγουν.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
ανάλυση των επιδόσεων της ομάδας τυπικής ανάπτυξης αναφορικά με τα πρότυπα
τυπικής ανάπτυξης του λόγου. Συγκεκριμένα, ενώ η αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο
προσυμπτωματικού ελέγχου και κανένα νήπιο δεν είχε διάγνωση, σύμφωνα με το
ιστορικό που συμπληρώθηκε μαζί με τη συγκατάθεση γονέων, σημαντικός αριθμός
νηπίων σε όλους τους δείκτες, σημείωσε χαμηλότερες επιδόσεις από το Μ.Ο. Ο
μεγαλύτερος αριθμός παιδιών (38.24%) είχε επίδοση χαμηλότερη από το Μ.Ο. στο
Εκφραστικό λεξιλόγιο. Η μη ολοκληρωμένη φωνολογική ανάπτυξη ίσως εξηγεί τις
χαμηλές επιδόσεις ενός αριθμού παιδιών. Την επίδοση των νηπίων σε αξιολόγηση
δεξιοτήτων εκφραστικού λόγου μπορεί να επηρεάσει η ντροπαλότητα, καθώς οι 2
μεταβλητές έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση (Coplan &
Armer, 2005). Τα ντροπαλά παιδιά έχουν την τάση να σημειώνουν χαμηλότερη
επίδοση σε τεστ εκφραστικού λόγου από ό,τι σε τεστ δεκτικού λόγου, στα οποία,
συνήθως, καλούνται να δείχνουν μια εικόνα, χωρίς να μιλούν. Επίσης σημαντικός
αριθμός νηπίων (20.59%) σημείωσε χαμηλότερη επίδοση από το Μ.Ο. στο Δεκτικό
λεξιλόγιο και στο ΜΜΕ.
Τα παραπάνω ευρήματα θέτουν το ερώτημα της αναγκαιότητας ανιχνευτικού
ελέγχου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το ΜΜΕ σύμφωνα με τους Hewitt,
Hammer, Yont και Tomblin (2005) εντοπίζει νήπια με γλωσσική διαταραχή.
Δεδομένης της υψηλής συσχέτισης των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα
των δεικτών εκφραστικού λόγου, του εκφραστικού λεξιλογίου, του ΜΜΕ και του
ΔΣΔ, με τον πρώτο γραμματισμό και τη μετέπειτα σχολική επίδοση (Roth, Speece, &
Cooper, 2002, Fewell & Deutscher, 2002, Paul & Smith, 1993, Paul, Looney, &
Dahm,

1991)

τα

αποτελέσματα

αυτά

υποστηρίζουν

την

αναγκαιότητα

προσυμπτωματικής αξιολόγησης στην προσχολική ηλικία και τη συνακόλουθη
πρώιμη παρέμβαση, ώστε τα γλωσσικά ελλείμματα να ξεπεραστούν σε αυτό το
πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο.
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Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί προσπάθεια σκιαγράφησης των
συσχετίσεων μεταξύ δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης που αξιολογούν διαφορετικούς
τομείς της γλώσσας σε νήπια τυπικής ανάπτυξης 3-6 ετών και παιδιά με Σύνδρομο
Down 3-10 ετών. Οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης προέκυψαν από τη χορήγηση
σταθμισμένων εργαλείων που βασίζονται και στη λήψη δειγμάτων λόγου.
Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση της άμεσης αξιολόγησης, ώστε η γλωσσική επίδοση
να προκύψει από την επίδοση των ίδιων των νηπίων και όχι μέσω αναφορών γονέων
ή δασκάλων. Άμεση αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε και στην ομάδα τυπικής
ανάπτυξης και στην ομάδα με Σύνδρομο Down.
Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης και τα συμπεράσματα που
προέκυψαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα
προγενέστερων μελετών σε ελληνικό πληθυσμό, όσον αφορά τις συσχετίσεις των
δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης και στις δύο ομάδες. Πέρα από την επιβεβαίωση
αποτελεσμάτων προηγούμενων μελετών σε ελληνικό πληθυσμό, τα δεδομένα που
προσθέτει η παρούσα προσπάθεια αφορούν κυρίως το θεμελιώδες και μείζονος
σημασίας ερώτημα αν στο πλαίσιο του Συνδρόμου Down υπάρχει καθυστέρηση ή
απόκλιση στην κατάκτηση των αναπτυξιακών γλωσσικών οροσήμων. Σημαντικότερο
εύρημα της μελέτης συνιστά η παρατήρηση ποιοτικών και ποσοτικών αποκλίσεων,
όσον αφορά τις συσχετίσεις των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης στην ομάδα με
Σύνδρομο Down. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη απόκλισης
παρά καθυστέρησης στη γλωσσική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Συνδρόμου, καθώς
φαίνεται οι γλωσσικοί δείκτες να συναναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο, να
ακολουθούν δηλαδή διαφορετική αναπτυξιακή πορεία στους 2 πληθυσμούς. Παρά
τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης, που θα αναφερθούν στο επόμενο
κεφάλαιο, τα αποτελέσματα της θα ήταν σημαντικό να διερευνηθούν σε μελλοντικές
έρευνες.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
αντιπαραβολή των επιδόσεων των νηπίων της ομάδας τυπικής ανάπτυξης στους
γλωσσικούς δείκτες με τα πρότυπα τυπικής ανάπτυξης των εργαλείων που
χορηγήθηκαν. Ενώ η αξιολόγηση έγινε στο πλαίσιο ανιχνευτικού ελέγχου,
σημαντικός αριθμός νηπίων σημείωσε επίδοση χαμηλότερη από τον Μ.Ο. σε κάποιον
ή σε όλους τους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει σε
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ελληνικό πληθυσμό τα αποτελέσματα πολλών μελετών και ενισχύει το αίτημα
ανιχνευτικού ελέγχου της γλωσσικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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10. Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια
προέκυψε μια σειρά αξιόλογων συμπερασμάτων για τις συσχετίσεις μεταξύ των
δεικτών σημασιολογικής, μορφοσυντακτικής και αφηγηματικής ανάπτυξης του λόγου
νηπίων τυπικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και για τις συσχετίσεις των δεικτών
γλωσσικής ανάπτυξης σε ομάδα παιδιών με Σύνδρομο Down. Ωστόσο, τα παραπάνω
αποτελέσματα θα πρέπει να μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς
περιορισμούς.
Το μέγεθος του δείγματος, ιδιαίτερα της ομάδας με Σύνδρομο Down αποτελεί
ίσως τον βασικότερο περιορισμό της παρούσας μελέτης, αν αναλογιστεί κανείς την
ετερογένεια του πληθυσμού ως προς τις γνωστικές και άλλες μεταβλητές αλλά και ως
προς την ανάπτυξη του λόγου. Ως εκ τούτου, γενίκευση των αποτελεσμάτων
προϋποθέτει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Παράλληλα, όσον
αφορά την ομάδα τυπικής ανάπτυξης, θα πρέπει να είναι προσεκτική η γενίκευση των
αποτελεσμάτων δεδομένου ότι αναλύθηκε η ανάπτυξη του λόγου σε μια πολύ κρίσιμη
αναπτυξιακή φάση.
Επιπλέον η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της ομάδας τυπικής
ανάπτυξης και της ομάδας με Σύνδρομο Down πρέπει να μελετηθεί υπό τον
περιορισμό της μη αντιστοίχισης των συμμετεχόντων ως προς τη νοητική ηλικία και
άλλες μεταβλητές πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη του λόγου, π.χ. ως προς το
ΜΜΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων
εξοικείωσης, δεν αποκλείεται η αλληλεπίδραση με ανοίκειο πρόσωπο να επηρέασε,
σε ένα βαθμό και για έναν μικρό αριθμό συμμετεχόντων, το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα
στα εργαλεία εκφραστικού λόγου. Θα ήταν ενδιαφέρον, η αξιολόγηση του λόγου,
όσον αφορά την απόσπαση γλωσσικών δειγμάτων, να γινόταν κατά την
αλληλεπίδραση του

παιδιού

με πληθώρα οικείων

προσώπων (οικογένεια,

συνομήλικοι, δάσκαλοι) και σε ποικίλα πλαίσια (σπίτι, τάξη) (Martin, Klusek,
Estigarribia, & Roberts, 2009). Ιδιαίτερα όσον αφορά το κλινικό δείγμα, θα μπορούσε
η

λήψη γλωσσικού δείγματος να πραγματοποιηθεί κατά την αλληλεπίδραση

μητέρας-παιδιού σε ημιδομημένη δραστηριότητα παιχνιδιού (Pan, Rowe, Spier, &
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Tamis - Lemonda, 2004). Με αυτό τον τρόπο θα ήταν εφικτή η λήψη δείγματος πολύ
περισσότερων εκφωνημάτων.
Επιπλέον, σε μελλοντικές προσπάθειες θα ήταν ενδιαφέρουσα η αξιολόγηση
ενός τομέα της γλώσσας ή ενός δείκτη γλωσσικής ανάπτυξης π.χ. του δεκτικού
λεξιλογίου,

με

περισσότερα

από

ένα

εργαλεία,

καθώς

παράγοντες

της

δραστηριότητας, όπως η δομή, η φύση και τα χαρακτηριστικά του εργαλείου, μπορεί
να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, ειδικά σε πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης που
έχουν συνήθως προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής, οπτικής ή ακουστικής
βραχύχρονης μνήμης κ.ά. (Abbeduto, Murphy, Cawthon, Richmond, Weissman,
Karadottir, & O’Brien, 2003). Η συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων που προέκυψαν
από διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης του ίδιου δείκτη γλωσσικής ανάπτυξης θα
επέτρεπε τη συναγωγή σημαντικών συμπερασμάτων.
Έναν ακόμη περιορισμό, όσον αφορά τα αποτελέσματα της ομάδας με
Σύνδρομο Down, αποτελεί η μη παραγματοποίηση ακοολογικού ελέγχου (Chapman,
Seung, Schwartz, & kay-Raining Bird, 2000) και η μη προσκόμιση από τους γονείς
ιατρικών εξετάσεων, πορισμάτων και αποτελεσμάτων τεστ Νοημοσύνης, ώστε να
επιτραπεί έλεγχος των πληροφοριών που δόθηκαν από τους γονείς κατά τη λήψη
εκτενούς ιστορικού. Ωστόσο, στο έντυπο που συμπληρώθηκε με τη συγκατάθεση
γονέα - κηδεμόνα ζητήθηκαν βασικές πληροφορίες και στο εκτενές ιστορικό που
λήφθηκε για την ομάδα με Σύνδρομο Down αναφέρθηκαν, μεταξύ σημαντικών
ιατρικών

πληροφοριών,

και

στοιχεία

για

την

ακουστική

ικανότητα

των

συμμετεχόντων (Berglund, Eriksson, & Johansson, 2001). Θα ήταν σημαντική η
διάγνωση αναπτυξιακής λεκτικής απραξίας σε άτομα με Σύνδρομο Down που θα
συμμετάσχουν σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, ώστε να εξαιρούνται, όσα
έχουν σοβαρά συμπτώματα αυτής, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η διαταραχή
συνεισφέρει σημαντικά στη φτωχή καταληπτότητα του λόγου (Kumin, 2006), η οποία
επηρεάζει την αξιολόγηση των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης.
Θα ήταν ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση της εξέλιξης της αναπτυξιακής
πορείας της γλωσσικής ανάδυσης σε ομάδες παιδιών τυπικής και μη τυπικής
ανάπτυξης στο πλαίσιο διαχρονικών μελετών (Rice, Redmond, & Hoffman, 2006). Η
αρχική και δυναμική αξιολόγηση όλων των τομέων της γλώσσας θα επέτρεπε τη
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συγκριτική μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των δεικτών γλωσσικής ανάπτυξης, σε
διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις.
Λαμβάνοντας

υπόψη

τον

μεγάλο

όγκο

ερευνών

αξιολόγησης

και

σκιαγράφησης του προφίλ γλωσσικής ανάπτυξης άτομων τυπικής ανάπτυξης και
ατόμων με Σύνδρομο Down και το τεράστιο έλλειμμα ερευνών παρέμβασης (Martin,
Klusek, Estigarribia, & Roberts, 2009) προτείνεται η πραγματοποίηση μελετών με
θέμα τη διαδικασία εκμάθησης, τις τεχνικές παρέμβασης και βελτίωσης του λόγου
παρά στην αξιολόγηση του προϊόντος της γλωσσικής παραγωγής (Abbeduto, Warren,
& Conners, 2007).
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Παράρτημα
Θεσσαλονίκη 15-11-2013

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΑ
Αγαπητοί γονείς,
με αυτή την επιστολή σας ενημερώνουμε για μία έρευνα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας που αφορά στην αξιολόγηση του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου
και της αφηγηματικής ικανότητας των νηπίων ηλικίας 3-6 ετών. Το δεκτικό λεξιλόγιο
αναφέρεται στο σύνολο των λέξεων που κατανοεί το νήπιο ενώ το εκφραστικό
λεξιλόγιο στις λέξεις που το νήπιο χρησιμοποιεί όταν μιλά. Η αφηγηματική
ικανότητα αναφέρεται στην παρουσίαση σε συνεχή λόγο και με χρονική ή λογική
αλληλουχία μιας ιστορίας - σειράς γεγονότων. Πρόκειται για μία προσπάθεια
πρώιμης αξιολόγησης του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου και της
αφηγηματικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.
Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για την έρευνα και απαντούμε σε
κάποιες πιθανές σας ερωτήσεις.
Τίτλος έρευνας: «Σχέσεις μεταξύ της σημασιολογικής, μορφοσυντακτικής και
αφηγηματικής ανάπτυξης του λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τυπικής και μη
τυπικής ανάπτυξης»
Ερευνητές: Οκαλίδου Αρετή, Κιρπουίκη Ανατολή

Περιγραφή της έρευνας.
Ο εξεταστής δείχνει στο παιδί κάποιες εικόνες στον υπολογιστή -τέσσερις
κάθε φορά- και του λέει μια λέξη. Το παιδί καλείται να δείχνει κάθε φορά την εικόνα
που αντιστοιχεί στη λέξη που ακούει από τον εξεταστή. Στη συνέχεια το παιδί
καλείται να παίξει με ένα κουκλόσπιτο και να μιλήσει για το τι κάνουν μέσα σε αυτό
το σπίτι ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδάκια τους (3-4 ετών) ή να αφηγηθεί μια
ιστορία που του παρουσιάζεται με εικόνες. (4-6 ετών). Τέλος, ο εξεταστής δείχνει μια
εικόνα στο παιδί θέτοντας την ερώτηση «τι είναι αυτό;» και το παιδί καλείται να
ονομάσει ό,τι βλέπει στην εικόνα.
Τι συμπεριλαμβάνει η συμμετοχή του παιδιού μου;
Αν επιθυμείτε να λάβει μέρος το παιδί σας στην έρευνα, θα ακούσει κάποιες
λέξεις και θα του ζητήσουμε να δείξει με το δάχτυλο κάποιες εικόνες. Στη συνέχεια,
θα του ζητήσουμε να αφηγηθεί μια ιστορία, παίζοντας με ένα κουκλόσπιτο, εάν είναι
3-4 ετών ή δείχνοντάς του εικόνες που περιγράφουν μια ιστορία, εάν είναι 4-6 ετών.
Τέλος, θα του ζητήσουμε να ονομάσει αντικείμενα και ζώα που απεικονίζονται σε
εικόνες.
Η συμμετοχή του παιδιού θα κρατήσει περίπου 30 λεπτά. Η αφήγηση της
ιστορίας θα μαγνητοφωνηθεί ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η
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απομαγνητοφώνηση και αξιολόγηση του δείγματος αφηγηματικού λόγου που έχει
ληφθεί από το παιδί.
Διατρέχει το παιδί μου κάποιο κίνδυνο από τη συμμετοχή του στην παρούσα
έρευνα;
Το παιδί σας δε διατρέχει απολύτως κανένα κίνδυνο από τη συμμετοχή του σε
αυτή την έρευνα.
Υπάρχει κάποιο όφελος αν το παιδί μου συμμετέχει στην παρούσα έρευνα;
Δεν υπάρχει κάποιο άμεσο όφελος για το παιδί σας. Ωστόσο, η συμμετοχή σας
στην ερευνητική προσπάθεια κρίνεται πολύ σημαντική προκειμένου να αξιοποιηθούν
στοιχεία γύρω από την τυπική ανάπτυξη του λόγου σε ελληνόπουλα.
Πώς θα προστατευθεί η ανωνυμία του παιδιού μου;
H ανωνυμία του παιδιού σας θα διαφυλαχθεί απόλυτα σε κάθε στιγμή. Για τη
διαφύλαξη της ανωνυμίας θα χρησιμοποιήσουμε έναν αριθμό αντί για το όνομα του
παιδιού σας όταν καταχωρίσουμε τα στοιχεία του στον υπολογιστή. Μόνο οι
ερευνητές θα έχουν πρόσβαση στο όνομα του παιδιού σας. Με τον τρόπο αυτό θα
διαφυλαχθεί η ανωνυμία του. Καμιά πληροφορία για το παιδί σας ονομαστικά δε θα
διατεθεί σε άλλους.
Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω διευκρινίσεις;
Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα οποιαδήποτε
στιγμή. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τηλέφωνο 2310-891358 ή
στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση okalidou@uom.gr.
H συμμετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά εθελοντική. Αν αποφασίσετε ότι
επιθυμείτε να μη λάβει μέρος ή να αποσυρθεί από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, δε
θα υπάρξει καμία επίπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή.
Ζητούμε να δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση για να συμμετέχει το παιδί
σας στην παρούσα έρευνα, συμπληρώνοντας το έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα καθώς
και το έντυπο με τα δημογραφικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα
διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που έχουν προαναφερθεί και τα πλήρη
ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν απόρρητα σε κάθε περίπτωση.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας αυτή.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Αρετή Οκαλίδου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

Ο κάτωθι γονέας/κηδεμόνας ____________________________________________,
δίνω εθελουσίως τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του παιδιού μου
___________________________________________ του _________________ στην
έρευνα με τίτλο «Σχέσεις μεταξύ της σημασιολογικής, μορφοσυντακτικής και
αφηγηματικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τυπικής και μη τυπικής
ανάπτυξης». Θεωρώ ότι όλες οι ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά και
κατανοώ ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις μου θα απαντηθούν .

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα
Υπογραφή
γονέα/κηδεμόνα

_______________________________________

_________________________

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΑ

Ημερομηνία συμπλήρωσης
Εντύπου Συγκατάθεσης

Ημερομηνία γέννησης παιδιού
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Φύλο

Αγόρι

□

Κορίτσι □

Μητρική γλώσσα
Άλλη γλώσσα/ες (γλώσσα ή γλώσσες που
χρησιμοποιούνται στο σπίτι)
Αριθμός αδερφών και ηλικίες
Εκπαιδευτικός φορέας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Προβλήματα όρασης

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Προβλήματα ακοής

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Προβλήματα λόγου

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

Κινητικά προβλήματα

ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

Ηλικία

Μορφωτικό Επίπεδο Απόφοιτος δημοτικού □

Απόφοιτος δημοτικού □

Απόφοιτος γυμνασίου □

Απόφοιτος γυμνασίου □

Απόφοιτος λυκείου □

Απόφοιτος λυκείου □

Απόφοιτος πανεπιστημίου □

Απόφοιτος πανεπιστημίου □

Κάτοχος μεταπτυχιακού □

Κάτοχος μεταπτυχιακού □

Επάγγελμα
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