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Περίληψη 

Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή δείγματος παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

και παιδιών με ΔΑΦ ώστε να δομηθεί το προφίλ των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και 

να συγκριθούν μεταξύ τους. Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν 

συνολικά από 181 παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η πρώτη ομάδα ήταν 

εξήντα εφτά (67) παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2 έως 2.11 ετών και ογδόντα εννιά 

(89) παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών και αντίστοιχα η δεύτερη ομάδα περιελάμβανε έντεκα 

(11) παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας  2 έως 2,11 ετών και δεκατέσσερα (14) ηλικίας 3 έως 4 

ετών.  Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση του 

Greenspan Social-Emotional Growth Chart (Stanley I. Greenspan, M.D) και το 

Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακού προφίλ Κοινωνικής Κοινωνική επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) 

(ινστιτούτο έρευνας και εκπαίδευσης λογοθεραπείας).  Για να διασφαλίσουμε ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης που αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου δεν παρουσιάζουν 

αναπτυξιακές διαταραχές χρησιμοποιήθηκε το Greenspan για τις ηλικίες 0- 42 μηνών 

και το ΑΝΟΜΙΛΟ για τα παιδιά από 45- 48 μηνών. Όσα από αυτά στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο μετά τη βαθμολόγηση κατατάχθηκαν στην κλίμακα των πιθανών 

αποκλίσεων και αντίστοιχα όσα παρουσίαζαν γλωσσικές διαταραχές δεν 

συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό λογισμικό SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύνολο των αποτελεσμάτων του 

επικοινωνιακού προφίλ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ταυτίζεται με εκείνο των 

ερευνητικών δεδομένων του εξωτερικού,  ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες και των δύο 

ομάδων επηρεάζονται από την ηλικία αλλά όχι από το φύλο και ότι οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση.   
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Πρόλογος  

Η κοινωνική επικοινωνία θεωρείται γενικώς ως χαρακτηριστικό των ανθρώπινων 

δεξιοτήτων, βασιζόμενη στο γεγονός ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση τους, 

στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο το συντονισμό των πράξεων τους και την 

επίτευξη των στόχων τους. Αποτελεί μέρος του πραγματολογικού τομέα της γλώσσας 

και σημαντική δεξιότητα η οποία εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου 

ηλικίας ως μακροχρόνια διαδικασία.  

Από τη στιγμή που γεννιέται το άτομο εξοικειώνεται με  τον ρόλο της συνεχούς 

βελτίωσης των πραγματολογικών δεξιοτήτων (Adams et al, 2012).  Από την παιδική 

ηλικία έως και την ενηλικίωση το άτομο γίνεται σταδιακά ικανό να διαχειρίζεται 

επιτυχώς τις πιο εκλεπτυσμένες διαστάσεις της γλώσσας. Σημείο εκκίνησης της 

διαδικασίας αυτής είναι η κατανόηση ποικίλων λειτουργιών που χαρακτηρίζουν τη 

γλώσσα όπως οι χειρονομίες και κρυμμένων μηνυμάτων που υπάρχουν όταν λέγεται 

ένα αστείο, στο σαρκασμό και τις μεταφορές. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να 

εξοικειωθεί το άτομο με το γεγονός ότι απαιτείται να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς  

συνομιλητές και διάφορα περιεχόμενα συζήτησης . Αυτό είναι ένα πραγματικά 

εκπληκτικό εύρημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα με ό, τι ισχύει για τη 

γραμματική, η πραγματολογία βασίζεται στην πλήρη απουσία κανόνων. Παρά το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών προσαρμόζει την ομιλία της ανάλογα με το 

περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, τα παιδιά που παρουσιάζουν πραγματολογικές 

διαταραχές, από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση λιγότερο σαφή. 

Επομένως, η αξιολόγηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων θεωρείται σημαντική 

διαδικασία, δεδομένου ότι παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που ενισχύουν τη 

διαγνωστική διαδικασία, η οποία επεκτείνεται παγκοσμίως, με σκοπό να βοηθήσει στη 
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διαφορική διάγνωση διαφόρων αναπτυξιακών διαταραχών. Συνεπώς, το ενδιαφέρον της 

παρούσας έρευνας εστιάζεται στην σκιαγράφηση του προφίλ των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων που παρουσιάζουν παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2 έως 4 ετών και η 

σύγκριση του με το προφίλ των παιδιών με διάγνωση αυτισμού. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας που αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες 

τόσο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης όσο και των παιδιών με διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος (ΔΑΦ) και ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η ερευνητική προσέγγιση. Τέλος 

παρατίθενται τα αναμενόμενα οφέλη του συγκεκριμένου εγχειρήματος. 
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1. Θεωρητική προσέγγιση 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο που θα αξιοποιηθεί για 

την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται  συνοπτικά οι 

θεματικές ενότητες της κοινωνικής κοινωνική επικοινωνίας-πραγματολογίας, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2 

έως 4 ετών, παλαιότερες έρευνες που έχουν μελετήσει το ίδιο αντικείμενο και στην 

συνέχεια γίνεται αναφορά στον αυτισμό, τα  κοινωνικά ελλείμματα που παρουσιάζουν 

τα παιδιά με ΔΑΦ, καθώς και σε παλαιότερες έρευνες που εστιάστηκαν στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών αυτών. 

 

1.1 Κοινωνική  επικοινωνία 

Κοινωνική επικοινωνία είναι η ανταλλαγή εννοιών μεταξύ των ανθρώπων µέσω ενός 

κοινού συστήματος συµβόλων (Taylor, 2005, Κακαβούλη, 1997). Το κοινό αυτό 

σύστηµα που χρησιμοποιείται μπορεί να αποτελείται από λεκτικά, αριθμητικά και 

μουσικά σύµβολα. Τα άτομα λειτουργούν ως πομποί ή ως δέκτες των επικοινωνιακών 

μηνυμάτων, σκόπιμων και μη, που έχουν είτε πληροφοριακό χαρακτήρα είτε σκοπό να 

επηρεάσουν το συνομιλητή (Miller, 2005). Οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου βοηθούν 

στην κατανόηση της έννοιας των συµβόλων η οποία κρίνεται ως αποτελεσματική όταν 

διατυπώνεται µε λεκτικό ή και µη λεκτικό τρόπο. 

 Έρευνες έχουν δείξει ότι η εμπειρία του βρέφους, δηλαδή η μάθηση, παίζει 

αποφασιστικό ρόλο στην εκδήλωση ή μη του χαμόγελου, δηλαδή της κοινωνικής 

επαφής. Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της κοινωνική επικοινωνίας του παιδιού 

βασίζεται στις έμφυτες ικανότητες του για κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία 
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συνδράμει στην περαιτέρω εξέλιξη του (Κακαβούλη, 1997). Οι παράγοντες της 

ωρίμανσης σε συνδυασμό με την κοινωνικότητα, την ικανότητα του ατόμου να 

προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες και την επιθυμία του σύναψης φιλικών 

σχέσεων, οδηγούν στην εξέλιξη της κοινωνικής συμπεριφοράς μέσω της 

κοινωνικοποίησης.  

Τα βρέφη είναι ικανά να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες πολύ πριν 

αποκτήσουν προφορικό λόγο (Hamer & Tamis-Lemonda, 2005). Οι πρώτες σταθερές 

κοινωνικές σχέσεις του παιδιού προς το πρόσωπο που το φροντίζει αρχίζουν να 

φαίνονται από τον 6
ο 

μήνα και εκφράζονται επικοινωνιακά με τη χρήση των πρώτων 

φωνών, της οπτικής επαφής και κινήσεων. Η κανονική εξέλιξη του βρέφους και η 

δημιουργία των πρώτων κοινωνικών του επαφών μετά τον 6
ο 

μήνα δεν επιτυγχάνεται 

μόνο με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών (τροφή, καθαριότητα κ.λπ.). 

Απαιτείται επιπλέον επαρκής αισθητηριακή διέγερση από το περιβάλλον και κυρίως 

επαρκής συναισθηματική και κοινωνική επαφή εκ μέρους της μητέρας ή της τροφού 

(Ζάχαρης, 1994). 

Η μίμηση είναι παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Τα νεογέννητα μπορούν να 

μιμηθούν απλές κινήσεις όπως η εξώθηση της γλώσσας. Αποτελεί σημαντική δεξιότητα 

καθώς εξυπηρετεί πολλές γενικές λειτουργίες παρέχοντας στο παιδί κοινωνικές 

εμπειρίες, την αίσθηση αμοιβαίας συνδετικότητας και ενός μέσου κοινωνική 

επικοινωνίας. Θεωρείται ότι αποτυχία στο πρώιμο παιχνίδι μίμησης μπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινής προσοχής, της κοινωνικής αμοιβαιότητας και τη 

θεωρία του νου αργότερα (Toth, Munson, Meltzoff & Dawson, 2006). 

  Η συμβολή του επικοινωνιακού πλαισίου πριν τους 18 μήνες είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς μέσω αυτού το παιδί κατανοεί την έννοια της κοινωνική επικοινωνίας  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toth%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16845578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Munson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16845578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meltzoff%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16845578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16845578
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στην οποία βασίζεται για να αποκτήσει λόγο. Η χρήση του λόγου στο κοινωνικό 

πλαίσιο  αποτελεί το πραγματολογικό επίπεδο του λόγου.  

Ο Halliday (1975) υποστηρίζει πως μεταξύ ένατου και δέκατου πέμπτου μήνα 

εμφανίζονται οι λειτουργίες της κοινωνικής επικοινωνίας με πρώτη αυτή της 

αλληλεπίδρασης ή αλλιώς του «Εγώ- Εσύ». Η προσωπική, η λειτουργία χειρισμού και η 

ρυθμιστική λειτουργία αφορούν το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και την 

εξυπηρέτηση του από τους άλλους. Η εξερευνητική και η λειτουργία της δημιουργίας 

της φαντασίας, που εμφανίζονται μετά το 10
ο
 μήνα, συμβάλουν στην εξερεύνηση και 

δόμηση του περιβάλλοντος (Βογινδρούκας, 2003).  

Στο τέλος του πρώτου και στις αρχές του δεύτερου έτους παρατηρείται, σύμφωνα με 

την Buhler (1931), η ανταλλαγή παιχνιδιών μεταξύ των παιδιών, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως προστάδιο του ομαδικού παιχνιδιού ή της κοινότητας του 

παιχνιδιού. Στο δεύτερο έτος παρατηρούνται, επίσης, σχέσεις δεσποτισμού και άμυνας. 

Παρατηρούνται οι κοινωνικές σχέσεις της υποταγής, της κυριαρχίας και της 

αντιπαλότητας. Σε αυτό το στάδιο κατακτώνται η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι 

κατάλληλες επικοινωνιακές συμπεριφορές μέσω της ανακάλυψης των πράξεων ομιλίας, 

της επικοινωνιακής πρόθεσης του ομιλητή και της ικανότητας πρόβλεψης του ακροατή 

(Βογινδρούκας, 2003).  

Μετά τον 24ο μήνα παρατηρείται η συμβολική κοινωνική επικοινωνία η οποία 

εκδηλώνεται με την ανάπτυξη των γλωσσικών δομών της μητρικής γλώσσας και των 

κανόνων της. Στο τρίτο έτος παρατηρείται και θετική κοινωνική συμπεριφορά μεταξύ 

των παιδιών, όπως το φίλημα, η βοήθεια, το μοίρασμα κ.λπ. Παράλληλα συνυπάρχουν 

οι αρνητικές κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως το σπρώξιμο, το χτύπημα, οι προσβλητικές 

εκφράσεις κ.λπ. Στο 4
ο 

και 5
ο 

έτος, δηλαδή στην είσοδο του παιδιού στο νηπιαγωγείο, οι 
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κοινωνικές επαφές είναι βραχυπρόθεσμες και ασταθείς, εξαρτώνται δε, σε μεγάλο 

βαθμό, από το διοικητικό και παιδαγωγικό ύφος της νηπιαγωγού. Το παράλληλο 

παιχνίδι κυριαρχεί στα παιδιά ηλικίας 2,5 – 4.5 ετών (Fabes et al, 2006). 

 

1.2 Πραγματολογία 

 Η πραγματολογία, μελετά τον τρόπο που διάφοροι ομιλητές αντιλαμβάνονται αλλά 

και χρησιμοποιούν τη γλώσσα, καθώς και τον τρόπο που η δομή των φράσεων και 

προτάσεων επηρεάζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με την σχέση που έχουν μεταξύ 

τους ακροατές και ομιλητές (Βογινδρούκας ,2005). Επομένως είναι η επιδέξια 

κοινωνική επικοινωνία μέσω της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να λέει το σωστό 

πράγμα, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και με τον σωστό τρόπο όπως αυτός ορίζεται 

από τις κοινωνικές συνθήκες (MacKay & Anderson, 2002). 

Η αναπτυξιακή πορεία της πραγματολογίας είναι η αρχή και η ολοκλήρωση της 

επικοινωνιακής δεξιότητας του ατόμου. Σύμφωνα με τον Haliday (1975) ξεκινά από τον 

ένατο μήνα ζωής και ολοκληρώνεται περί το όγδοο έτος (Dewar & Summers, 1988). Τα 

πρώτα αναπτυξιακά στάδια σχετίζονται με τις επικοινωνιακές λειτουργίες που 

αναπτύσσονται κατά την προ-γλωσσική περίοδο. Η μετέπειτα πορεία της εξέλιξης της 

διακρίνεται σε δύο τομείς σύμφωνα με την Bernstein (1993), αυτόν των 

επικοινωνιακών λειτουργικών και αυτόν της ανάπτυξης συζήτησης.   

 

1.3 Ανασκόπηση ερευνών σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

 Τα ευρήματα που έχουν προκύψει με την πάροδο των ετών αναφορικά με τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αποτελούν 

μέρος συνήθως συγκριτικής μελέτης αντίστοιχα με ομάδες παιδιών που παρουσιάζουν 
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κάποιου είδους διαταραχή. Το δείγμα για τον ελληνικό πληθυσμό είναι πολύ μικρό έως 

σήμερα. Κάποια στοιχεία παρουσιάζονται στην έρευνα του Βογινδρούκα (2007, 2008) 

όπου και παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης (ΜΟ 66 μήνες) στους τομείς αξιολόγησης σε σχέση με παιδιά με ΔΑΦ και 

νοητική υστέρηση. Σε ξενόγλωσσα περιβάλλοντα οι έρευνες είναι περισσότερες. Οι 

Miller, Young, Hutman,  Johnson, Schwichtenberg & Ozonoff (2015) μελέτησαν τις 

πραγματολογικές δεξιότητες παιδιών με οικογενειακό ιστορικό ύπαρξης ατόμων με 

ΔΑΦ καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που εντάχθηκαν στην ομάδα 

χαμηλού κινδύνου και χαρακτηρίστηκαν ως τυπικής ανάπτυξης, είχαν λιγότερες 

πιθανότητες να αναγνωριστούν με δυσκολίες στην πραγματολογία στους 36 μήνες.  

 Οι Dewart και Summers το 1995 δημιούργησαν το εγχειρίδιο “The pragmatics 

profile of everyday communication skills in children” στοχεύοντας σε μία 

πραγματολογική προσέγγιση της επικοινωνιακής ανάπτυξης εστιάζοντας στο πως τα 

παιδιά επικοινωνούν στην καθημερινότητα τους. Μέσα από δύο δομημένες 

συνεντεύξεις για γονείς και δασκάλους ανάλογα το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών (0-4 

ετών και 5-10 ετών) αξιολογούν την επικοινωνιακή λειτουργία, την απόκριση στην 

κοινωνική επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και συζήτηση και την ποικιλία 

περιεχομένου. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους τα βρέφη έως 18 μηνών εστιάζουν στην 

ανθρώπινη φωνή και πρόσωπο, ανταποκρίνονται με χαμόγελο, γέλιο και κοίταγμα, 

αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις χειρονομίες των γονέων και να αναγνωρίζουν οικείες 

λέξεις. Ξεκινούν να ανταποκρίνονται πρώτα με χειρονομίες με φώνηση και σταδιακά με 

λέξεις.  

 Μέχρι την ηλικίας των τριών ετών αυξάνεται το εύρος της επικοινωνιακής 

προθέσεις, χρησιμοποιεί προτάσεις για να σχολιάσει, να εκφράσει τα συναισθήματα του 
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και να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του. Αυτή την περίοδο αρχίζει να αναγνωρίζει την 

επικοινωνιακή πρόθεση των ενηλίκων και να ανταποκρίνεται κατάλληλα, να 

ανταποκρίνεται στην ομιλία με ομιλία καθώς απαντά λεκτικά συμπληρώνοντας 

προηγούμενες δηλώσεις. Στα τέσσερα έτη πλέον η κατανόηση των επικοινωνιακών 

προθέσεων εξελίσσεται περισσότερο και παρατηρεί αλλαγές στη διατύπωση γνωστών 

ιστοριών και ρίμας (Chaman &Stone, 2006). Χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να μιλήσει 

για παρελθοντικά και μελλοντικά γεγονότα, να δώσει πληροφορίες, να ζητήσει και να 

εξιστορηθεί μία ιστορία που άκουσε.   

 

1.4 Αυτισμός και ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία 

Ο Αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου, που προκαλεί 

δυσκολίες στη συμπεριφορά του, στην κοινωνική επικοινωνία και στις κοινωνικές του 

σχέσεις .Είναι δηλαδή μια εκ γενετής διαταραχή του εγκεφάλου που επηρεάζει τον 

τρόπο που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες (Frith, 1989). 

Η διάγνωση του Αυτισμού γίνεται σε ηλικία 2 – 3 ετών, ενώ υπάρχουν πλέον 

σημαντικές ενδείξεις και τρόποι έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης και σε μικρότερη 

ηλικία. Η συχνότητα του Αυτισμού και γενικά των Διάχυτων Αναπτυξιακών 

Διαταραχών είναι σήμερα αρκετά μεγάλη, σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από 

εθνικότητα, φυλή ή κοινωνική ομάδα. Μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί 

κάτι σε προγεννητικό έλεγχο. Η αιτία του αυτισμού είναι άγνωστη.  

Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στο χρόνο έναρξης κατάκτησης της γλώσσας στα 

παιδιά με ΔΑΦ. Η πλειοψηφία  ξεκινά αργά και ο λόγος εξελίσσεται σημαντικά με πιο 

αργό ρυθμό. Παρά το κατάλληλο λεξιλόγιο που μπορεί να αποκτήσουν, η κατάκτηση 

λέξεων που αφορούν ψυχικές καταστάσεις είναι ιδιαίτερα διαταραγμένη. 
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 Την ίδια στιγμή παιδιά με ΔΑΦ που έχουν σημειώσει υψηλές βαθμολογίες σε 

σταθμισμένα γλωσσικά αξιολογητικά εργαλεία παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες 

στην πραγματολογία και την κοινωνική κοινωνική επικοινωνία (Luyster , Kadlec,  

Carter& Tager-Flusber, 2008). Συγκεκριμένα σχετίζονται με τη συναναστροφή τους με 

συνομήλικους και στη κατάλληλη χρήση του λόγου κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, 

την γνώση του συνομιλητή και την κατανόηση των κοινωνικών συμβάσεων, την 

κατανόηση της πρόθεσης του συνομιλητή τους και του πλαισίου κοινωνική 

επικοινωνίας, την προσαρμογή της συμπεριφοράς στο επικοινωνιακό πλαίσιο, την 

υποστήριξη του εαυτού τους σε μια διαπραγμάτευση ή συζήτηση, την έκφραση της 

συναισθηματικής τους κατάστασης, την κατάλληλη πληροφόρηση του συνομιλητή και 

το σχολιασμό με στόχο το κοινωνικό αποτέλεσμα (Βογινδρούκας, 2007). 

Η διαταραγμένη κοινωνική επικοινωνία επηρεάζει άμεσα τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του παιδιού με ΔΑΦ και αποτελεί την αρχική του δυσκολία. Σύμφωνα με 

πολλούς ερευνητές (Βογινδρούκας, 2003, (Chaman & Stone, 2006) τα παιδιά με 

αυτισμό δυσκολεύονται να αναπτύξουν προλεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές, οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα στην ανάπτυξη και σωστή χρήση του λόγου, 

εξαιτίας των δυσκολιών στην κατανόηση εκφράσεων του προσώπου, την εγκαθίδρυση 

οπτικής επαφής, την έλλειψη ενσυναίσθησης για τα συναισθήματα και τις απόψεις των 

άλλων, την ακαμψία της σκέψης, την δυσκολία γενίκευσης γνώσεων, την απόκλιση 

ανάπτυξης κοινωνικού συγχρονισμού  και την εμπλοκή σε συμπεριφορές εναλλαγής 

σειράς.  

Η ανάπτυξη της κοινωνική επικοινωνίας των παιδιών με ΔΑΦ ακολουθεί την ίδια 

αναπτυξιακά πορεία εκείνης των φυσιολογικά αναπτυσσόμενων παιδιών αλλά 

εμποδίζεται σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια λόγω της νοητικής τους ικανότητας και 
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του βαθμού της αυτιστικής τους διαταραχής. Παρά την ύπαρξη ερευνών (Ricks, 1975, 

Wing, 1976) που δηλώνουν πως σημάδια της διαταραχής είναι εμφανή από την πρώτη 

βρεφική ηλικία και σχετίζονται με την ποιότητα του κλάματος, το οποίο είναι μονότονο 

και παράγεται με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο, έχει βρεθεί ότι τα βρέφη με αυτισμό 

εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα με τα φυσιολογικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

(Βογινδρούκας, 2003). 

Επιπλέον πρώιμα σημάδια αποτελούν η δυσκολία συγχρονισμού στα φωνητικά 

μοτίβα με τον τροφό, η δυσκολία στην ανταλλαγή συναισθημάτων έκφρασης, η 

καθυστέρηση στην έναρξη βαβίσματος καθώς και η χρήση χειρονομιών, οι οποίες 

τείνουν να είναι μεμονωμένες πράξεις μη συνοδευόμενες από φώνηση, ως απάντηση 

στα επικοινωνιακά ερεθίσματα των άλλων.  

Έως το δεύτερο και τρίτο έτος η επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ 

χαρακτηρίζεται γενικώς από μειωμένη συχνότητα και ποικιλία στις επικοινωνιακές 

μορφές συμπεριλαμβανομένου του βαβίσματος, των χειρονομιών, της χρήσης 

συμφώνων σε συλλαβές και λέξεις και του συνδυασμού λέξεων (Landa, 2007).  

 

1.5 Ανασκόπηση ερευνών σε παιδιά με ΔΑΦ 

 Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και το σημαντικό αριθμό ευρημάτων στις 

ξενόγλωσσες έρευνες για τις πραγματολογικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ για την 

ελληνική γλώσσα δεν ισχύει το ίδιο.  

Η έρευνα των Baron-Cohen, Cox,   Baird,  Swettenham,   Nightingale, Morgan, 

 Drew &Charman (1996) συμπεριέλαβε παιδιά ηλικίας 18 μηνών και με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) και αξιολογώντας τρεις 

άξονες (την πρωτοδηλωτική κατάδειξη, τη βλεμματική επαφή και το συμβολικό 
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παιχνίδι) προσπάθησαν να δουν αν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις κινδύνου εμφάνισης 

αυτισμού σε μεγαλύτερη ηλικία και πόσο θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια με άλλες διαταραχές. Δώδεκα από τα 16000 παιδιά που 

αξιολογήθηκαν απέτυχαν και στους τρεις τομείς εκ των οποίων τα 10 διαγνώσθηκαν 

μετέπειτα με αυτισμό.  

Επιπλέον, το 1997 οι Charman et al εκμεταλλευόμενοι ένα νέο εργαλείο 

ανίχνευσης (Baron-Cohen et al 1996) συνέκριναν παιδιά ηλικίας 20 μηνών με αυτισμό 

με παιδιά αντίστοιχα τυπικής ανάπτυξης και αναπτυξιακής καθυστέρησης και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν σημαντική 

καθυστέρηση  στην ενσυναίσθηση, την κοινή προσοχή, τη μίμηση και το συμβολικό 

παιχνίδι.  

Οι Landa, Holman και Garret-Mayer (2007) προσπάθησαν να καταγράψουν τα 

διακριτά μοτίβα κοινωνικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης καθώς και του παιχνιδιού 

σε παιδιά με πρώιμη και μη διάγνωση με αυτισμό. Το δείγμα συλλέχθηκε από δημόσιο 

επιδοτούμενο πρόγραμμα και με τη σύμφωνη συμμετοχή των γονέων των παιδιών. Η 

πρώτη ομάδα αποτελούνταν από παιδιά με διάγνωση αυτισμού υψηλού και χαμηλού 

κινδύνου συμπεριλαμβανομένου και των αδερφών τους. Επρόκειτο για 107 παιδιά 

ηλικίας 14 έως 24 μηνών εκ των οποίων τα 59 ήταν αγόρια και τα 48 κορίτσια. Η 

δεύτερη ομάδα που αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 18 παιδιά, 11 

αγόρια και 7 κορίτσια, και αφορούσε παιδιά χαμηλού κινδύνου χωρίς όμως κανένα 

οικογενειακό ιστορικό ύπαρξης αυτισμού.  

Χρησιμοποιήθηκαν η κλίμακα Communication and Symbolic Behavior Scales 

Development Profile(CSBSDP) η οποία έχει ηλικιακό εύρος 8-24 μηνών, η κλίμακα 

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) πειραματικά αφού δεν έχει 
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σχεδιαστεί για ηλικίες κάτω των 18 μηνών, η κλίμακα κινητικής ανάπτυξης Mullen 

Scales of Early learning και η κλίμακα γλωσσικής ανάπτυξης Preschool Language Scale 

3 ή 4. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά με πρώιμη διάγνωση 

διέφεραν εμφανώς τόσο από εκείνα με την μετέπειτα διάγνωση όσο και από εκείνα της 

ομάδας ελέγχου εκδηλώνοντας δυσκολίες στη κοινή προσοχή, στην έναρξη κοινωνική 

επικοινωνίας με τους άλλους, στη χρήση φωνητικών και μη μορφών κοινωνική 

επικοινωνίας και το παιχνίδι. 

Στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν διαφορές στις κοινωνικές προσαρμοστικές 

συμπεριφορές και τη συμβολή τους στην πρώιμη αξιολόγηση οι Ventola, Saulnier, 

Steinberg, Chawarska το 2014 χρησιμοποίησαν την κλίμακα Vineland Adaptive 

Behavior Scales- Socialization Domain σε 108 παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών με 

διάγνωση αυτισμού και αναπτυξιακή διαταραχή. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες οι οποίες 

εξισώθηκαν ως προς το φύλο και τη γλωσσική ή μη γλωσσική λειτουργία. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν πως τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά παιδιά των 

2 ομάδων παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην απόκριση της φωνής του άλλου, 

στην επίδειξη ενδιαφέροντος σε νέα πρόσωπα, στην αναμονή της πρόσληψης από τον 

τροφό και στην επίδειξη ενδιαφέροντος σε άλλα παιδιά πέραν των αδερφών τους. 

Επιπλέον η μίμηση και η κοινή προσοχή είναι δύο δεξιότητες που παρουσιάζουν 

ελλείμματα. 

 

2. Στόχοι της έρευνας 

Σκοπό της έρευνας αποτελεί η δόμηση του προφίλ των κοινωνικών δεξιοτήτων 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2 – 4 ετών και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με 

αυτά των παιδιών με αυτισμό. Αναμένουμε να υπάρχει διαφορά στις κοινωνικές 
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δεξιότητες των ομάδων ακόμη και αν το δείγμα του αυτισμού είναι μεγαλύτερης 

χρονολογικής ηλικίας 

 

3. Ερευνητικές υποθέσεις 

 Από το σύνολο της διαδικασίας αναμένουμε να δούμε ότι α) οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2- 4 ετών θα επηρεάζονται από την 

ηλικία και το φύλο, β)οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ της ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας θα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από αυτές της ομάδας 

ελέγχου και γ) τέλος να σκιαγραφήσουμε τα προφίλ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

και των δύο ομάδων ανά ηλικιακό εύρος. 

 

4. Μεθοδολογία 

4.1 Συμμετέχοντες  

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν συνολικά από 181 παιδιά, τα οποία 

χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η πρώτη ομάδα ήταν εξήντα εφτά (67) παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 2 έως 2.11 ετών και ογδόντα εννιά (89) παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών 

και αντίστοιχα η δεύτερη ομάδα περιελάμβανε έντεκα (11) παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας  2 

έως 2,11 ετών και δεκατέσσερα (14) ηλικίας 3 έως 4 ετών. Τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης συλλέχθηκαν από παιδικούς σταθμούς από διαφορετικές περιοχές της 

Ελλάδας (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές).  Τα παιδιά με ΔΑΦ συλλέχθηκαν από 

Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και ιδιωτικά κέντρα 

παρέμβασης από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. 

Κριτήρια εισαγωγής 
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1) Τα παιδιά με ΔΑΦ έπρεπε να έχουν επίσημη διάγνωση από δημόσια διαγνωστικά 

κέντρα της Ελλάδας. 

2) Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έπρεπε να μην παρουσιάζουν γλωσσικά ελλείμματα. 

Για τον σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν με το γλωσσικά εργαλείο ΑΝΟΜΙΛΟ (2006) 

το οποίο ανιχνεύει σε παιδιά ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών δυσκολίες ή καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας τόσο στη δομή όσο και στη χρήση. 

Αποτελείται από μία καρτέλα διπλής όψης με εικόνες τις οποίες βλέπει το παιδί και 

απαντά στις ερωτήσεις του εξεταστή. Μέσα από τις τέσσερις υποδοκιμασίες που 

παρουσιάζονται που καλείται το παιδί να ολοκληρώσει εξετάζονται οι φωνητικές-

αρθρωτικές δεξιότητες, η ακουστική αντίληψη, η φωνολογία, η βραχυπρόθεσμη 

μνήμη, η μορφοσυντακτική ικανότητα, η ικανότητα συζήτησης, η λεκτική 

κατανόηση, η ικανότητα αποκωδικοποίησης εικόνας, η ανίχνευση οργανικών ή 

λειτουργικών δυσκολιών της φωνής και η ανίχνευση της ροής της ομιλίας.  

3) Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν έπρεπε να παρουσιάζουν αναπτυξιακές 

διαταραχές για αυτό και χρησιμοποιήθηκε η μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση 

του Greenspan Social-Emotional Growth Chart (Greenspan, 2004). Το 

ερωτηματολόγιο Greenspan περιέχει ερωτήσεις μέσω των οποίων εκτιμάτε η 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Πρόκειται για ένα εργαλείο 

παρακολούθησης των ορόσημων της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης σε 

βρέφη και πολύ μικρά παιδιά ηλικίας από μηδέν (0) έως σαράντα δύο (42) μηνών. 

Συμπληρώνεται από γονείς,  παππούδες,  φροντιστές που ζουν μαζί τους και όσους 

έχουν συχνές και με μεγάλη διάρκεια επαφές και ευκαιρίες να παρατηρούν τους 

τομείς τους οποίους αξιολογεί το ερωτηματολόγιο.  

 Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε 6 στάδια: 
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Στάδιο 1: Παρουσιάζει αυξανόμενα επίπεδα αυτορρύθμισης και ενδιαφέρον για τον 

κόσμο. 

Στάδιο 2: Εμπλέκεται σε αλληλεπίδραση 

Στάδιο 3: Χρησιμοποιεί σκόπιμα τα συναισθήματα με αλληλεπιδραστικό τρόπο. 

Στάδιο 4a: Χρησιμοποιεί σήματα και χειρονομίες με συναισθηματικό τρόπο για να 

επικοινωνήσει (ζεστασιά, ισχυρισμός, χαρά, θυμό, εξερεύνηση) 

Στάδιο 4b: Χρησιμοποιεί σήματα για να λύσει προβλήματα. 

Στάδιο 5a: Χρησιμοποιεί σύμβολα και ιδέες για να μεταφέρει προθέσεις και 

συναισθήματα. (έναρξη απλού προσποιητού παιχνιδιού) 

Στάδιο 5b: Χρησιμοποιεί σύμβολα και ιδέες για να εκφράσει μια και περισσότερες από 

τις βασικές ανάγκες ( ανεξαρτησία, απομόνωση, υπερηφάνεια) 

Στάδιο 6: Συνδέει με λογική συναισθήματα και ιδέες. 

 Κάθε στάδιο οριοθετείτε ηλικιακά και το άτομο που το συμπληρώνει 

σταματάει στο ηλικιακό επίπεδο που βρίσκεται το παιδί. Η βαθμολόγηση είναι απλή 

καθώς για κάθε στήλη υπολογίζετε ο αριθμός των μαρκαρισμένων απαντήσεων και 

γράφετε στο κατάλληλο κουτί. Μετά, πολλαπλασιάζετε αυτός ο αριθμός με τον 

συνολικό αριθμό που αναγράφεται στο τέλος κάθε στήλης. Στο τέλος προσθέτονται τα 

αποτελέσματα των στηλών και έτσι παράγεται το Συνολικό Σκορ Ανάπτυξης. Ένα 

επιπλέον δεδομένο που παρέχετε από το ερωτηματολόγιο είναι η κλίμακα 

αισθητηριακών επεξεργασιών η οποία αφορά τις ερωτήσεις 1-8. Οι βαθμολογίες σε 

αυτές τις ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται στην Συνολική Βαθμολόγηση Ανάπτυξης, 

αλλά μπορούν να αξιολογήσουν μεμονωμένα αν το παιδί έχει δυσκολίες. Η κλίμακα 

αισθητηριακής επεξεργασίας δεν αποτελεί διαγνωστικό τμήμα, εκτός και αν το 

υπόλοιπο ερωτηματολόγιο δείξει δυσκολίες στην εκτέλεση. 
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Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου κατατάσσουν τα παιδιά σε 3 κατηγορίες 

κοινωνικό-συναισθηματικής λειτουργικότητας, την κατεκτημένη γνώση όπου το παιδί 

επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες, την αναδυόμενη γνώση που επισημαίνει ότι το 

παιδί χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση και αν δεν σημειώνει πρόοδο, ίσως χρειάζεται 

περαιτέρω αξιολόγηση. Τέλος είναι οι πιθανές προκλήσεις όπου το παιδί ίσως 

χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση και παρέμβαση για να αποκτήσει τις 

προαπαιτούμενες δεξιότητες. 

4.2 Εργαλεία συλλογής υλικού 

 Η συλλογή δεδομένων για τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών του 

δείγματος έγινε με το Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακού προφίλ Κοινωνικής  

Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ) (Βογινδρούκας, 2016)  .   

Το ΑΠΚΕ (Βογινδρούκας, 2016) βασίζεται στην αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης 

της κοινωνική επικοινωνίας και της γλώσσας σε άτομα με διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει ως βασικό σκοπό την 

κατανόηση των δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό σχετικά με την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και τη σχέση της με την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη. Με 

τη χρήση του σκιαγραφείται το αναπτυξιακό προφίλ του κάθε ατόμου,  συλλέγονται 

πληροφορίες για το  σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και προωθείται η  

συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων με στόχο την  καλύτερη κοινωνική 

επικοινωνία των δύο πλευρών. Αξιολογεί εφτά αναπτυξιακούς τομείς, κάθε ένας από 

τους οποίους  αποτελείται από δεκαέξι ερωτήσεις που απαντώνται με την επιλογή του  

ναι (παρουσιάζει την δεξιότητα) ή όχι (δεν παρουσιάζει την δεξιότητα). Οι ερωτήσεις 

στην κοινωνικότητα σχετίζονται με τη βλεμματική επαφή, το μοίρασμα της προσοχής, 

τις φιλικές σχέσεις και τη συμμετοχή στην ομάδα (π.χ. Κάνει βλεμματική επαφή για να 
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σχετιστεί με τους άλλους   Ναι    Όχι). Στη κοινωνικοποίηση σχετίζονται με τη 

μίμηση, τη συμπεριφορά και την προσαρμοστική ικανότητα (π.χ. Μιμείται πράξεις των 

άλλων   Ναι   Όχι) ενώ στην επικοινωνία με το μοντέλο επικοινωνίας, τις 

επικοινωνιακές λειτουργίες και την πρωτοβουλία για επικοινωνία (π.χ. Έχει πολλές 

πρωτοβουλίες για επικοινωνία   Ναι     Όχι). Στον τομέα του παιχνιδιού διερευνάται το 

είδος παιχνιδιού που εκδηλώνει το παιδί, δηλαδή αν παρουσιάζει λειτουργικό παιχνίδι, 

συμβολικό, ομαδικό ή παιχνίδι ρόλων (π.χ. Στήνει υποθέσεις με τα παιχνίδια του   Ναι    

Όχι) και στη γλώσσα αξιολογείται η κατανόηση, η έκφραση και το εύρος του 

λεξιλογίου (π.χ. Το λεξιλόγιο του είναι ικανοποιητικό για την ηλικία του   Ναι   Όχι). 

Τέλος  οι ερωτήσεις στην ομιλία αφορούν την καταληπτότητα, τη συζήτηση, τη 

γραμματικότητα και το συντακτικό (π.χ. Παρακολουθεί συζήτηση  Ναι   Όχι) και στη 

γραφή την κατανόηση, την έκφραση, τη ζωγραφική και την αντιγραφή (π.χ. Γράφει το 

όνομα του μηχανικά   Ναι    Όχι).  

 

4.3 Διαδικασία  

Αρχικά στα παιδιά ηλικίας 45-48 μηνών χορηγήθηκε το τεστ ΑΝΟΜΙΛΟ στο 

χώρο του σχολείου και στα παιδιά μικρότερης ηλικίας δόθηκαν στους γονείς τα 

ερωτηματολόγια Greenspan σε παιδικούς σταθμούς σε αστικές, ημιαστικές και 

αγροτικές  περιοχές της Ελλάδας. Στη συνέχεια για όσα  παιδιά πληρούσαν τα κριτήρια 

εισαγωγής μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια ΑΠΚΕ (Βογινδρούκας, 2016) με τη 

βοήθεια των εκπαιδευτικών στους γονείς ώστε να πραγματοποιηθεί η συλλογή του 

δείγματος τυπικής ανάπτυξης.  

Για τη συλλογή του δείγματος παιδιών με ΔΑΦ μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια 

του ερευνητικού μας εργαλείου στους γονείς σε Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Κέντρα 
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Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και ιδιωτικά κέντρα παρέμβασης από διαφορετικές 

περιοχές της Ελλάδας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο σπίτι χωρίς 

κάποια διευκρίνηση των ερωτήσεων από εμάς. 

 

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

5.1 Περιγραφική στατιστική 

 Η ανάλυση χωρίζεται σε δύο σκέλη. Αρχικά γίνεται καταγραφή των 

απαντήσεων σε κάθε ερώτηση του εργαλείου και στην συνέχεια πραγματοποιούνται 

συγκρίσεις των ερωτήσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.  

Το δείγμα αποτελείται από 86.2% παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 13.8% από 

παιδιά με ΔΑΦ (Πίνακας 1). Όσον αφορά στο φύλο των παιδιών, αυτά είναι 

μοιρασμένα σε 51.9% αγόρια και 48.1% κορίτσια (Πίνακας 2). Αναφορικά με τις 

περιοχές  διαμονής από τις οποίες συλλέχθηκε το δείγμα, η πλειοψηφία ήταν από 

αστικές περιοχές με 76,2% (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ενώ τα ποσοστά των 

αγροτικών(Λουτρό Ημαθίας, Σταυρός Ημαθίας, Κασσάνδρεια και Σέρβια Κοζάνης) και 

ημιαστικών (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Καστοριά και Κοζάνη) περιοχών είναι περίπου στο 

ίδιο ποσοστό με 11% και 12,7% (πίνακας 3). Τέλος όσον αφορά στην ηλικία των 

παιδιών, η πλειοψηφία των παιδιών είναι μεταξύ 3.51 έως και 4 ετών (29.3%). Τα 

παιδιά ηλικίας από 3 έως και 3.5 έτη αντιπροσωπεύονται στο δείγμα με ποσοστό 27.6% 

ενώ τα παιδιά από 2 έως και 2.5 ετών καθώς και εκείνα ηλικίας από 2.6 έως και 2.99 

ετών αποτελούν περίπου το ίδιο ποσοστό στο δείγμα (Πίνακας 4).  
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Πίνακας 1: Πίνακας συχνοτήτων για την ομάδα των παιδιών 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativeP

ercent 

 Τυπικής 

ανάπτυξης 
156 86,2 86,2 86,2 

ΔΑΦ 25 13,8 13,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 1: Κυκλικές συχνότητες για την ομάδα 

 

 

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων για το φύλο των παιδιών με ΔΑΦ  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

αγόρια 19 76,0 76,0 76,0 

κορίτσια 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων για το φύλο των παιδιών ΤΑ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

αγόρια 75 48,1 48,1 48,1 

κορίτσια 81 51,9 51,9 100,0 

Total 156 100,0 100,0  

  

 

Πίνακας 4: Πίνακας συχνοτήτων για τη διαμονή των παιδιών 

Διαμονή κατηγορίες 

Αγροτική 

Count 20 

Table N 

% 
11,0% 

Αστική 

Count 138 

Table N 

% 
76,2% 

Ημιαστική 

Count 23 

Table N 

% 
12,7% 

 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Κυκλικές συχνότητες για το φύλο 
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Πίνακας 5: Πίνακας συχνοτήτων για την ηλικία των παιδιών 

 
Frequen

cy 
Percent ValidPercent 

CumulativePe

rcent 

Valid 

2 – 2.5 έτη 39 21,5 21,7 21,7 

2.6 – 2.99 έτη 38 21,0 21,1 42,8 

3 – 3,5 έτη 50 27,6 27,8 70,6 

3.51 – 4 έτη 53 29,3 29,4 100,0 

              Total 180 99,4 100,0  

Missing           System 1 ,6   

           Total 181 100,0   

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Κυκλικές συχνότητες για την ηλικία 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικότητα για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.α.16 ( Νιώθει ότι ανήκει 

σε μία ομάδα και μιλάει για αυτήν και την υπερασπίζεται) στην οποία επικρατεί το όχι 

(71.8%) και στην ερώτηση Θ.α.15(Μπορεί να λεκτικοποιήσει τις σκέψεις του/ της) 

όπου τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (46.2% όχι και 53.8% ναι). Στο διάγραμμα 4 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 

 

 

Πίνακας 6: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικότητας για την ηλικία 

2 – 2.5 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count TableValid N % Count TableValid N % 

Θ.α.16 28 71,8% 11 28,2% 

Θ.α.15 18 46,2% 21 53,8% 

Θ.α.14 22 57,9% 16 42,1% 

Θ.α.13 25 67,6% 12 32,4% 

Θ.α.12 19 51,4% 18 48,6% 

Θ.α.11 15 39,5% 23 60,5% 

Θ.α.10 10 25,6% 29 74,4% 

Θ.α.9 4 10,3% 35 89,7% 

Θ.α.8 7 17,9% 32 82,1% 

Θ.α.7 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.α.6 1 2,6% 38 97,4% 

Θ.α.5 5 13,2% 33 86,8% 

Θ.α.4 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.α.3 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.α.2 2 5,3% 36 94,7% 

Θ.α.1 2 5,1% 37 94,9% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 
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Διάγραμμα 4: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικότητα για την ηλικία 2-2.5 έτη 

 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικότητα για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι ενώ στην ερώτηση Θ.α.13 (Έχει καλό φίλο/η)  και 

Θ.α.14 ( Μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά του άλλου) τα αποτελέσματα είναι 

μοιρασμένα (55.6% όχι και 44.4% ναι). Στο διάγραμμα 5 φαίνονται τα αποτελέσματα 

και σε μορφή ραβδογράμματος. 

Διάγραμμα 5: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικότητα για την ηλικία 2.6-2.99έτη 
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Πίνακας 7: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικότητας για την ηλικία 

2.51 – 2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.α.16 17 48,6% 18 51,4% 

Θ.α.15 7 20,0% 28 80,0% 

Θ.α.14 20 55,6% 16 44,4% 

Θ.α.13 20 55,6% 16 44,4% 

Θ.α.12 14 38,9% 22 61,1% 

Θ.α.11 11 30,6% 25 69,4% 

Θ.α.10 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.α.9 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.α.8 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.α.7 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.α.6 1 2,7% 36 97,3% 

Θ.α.5 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.α.4 6 16,2% 31 83,8% 

Θ.α.3 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.α.2 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.α.1 2 5,4% 35 94,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 

 

 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικότητα για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι με  την ερώτηση Θ.α.6 (Μοιράζεται την προσοχή/ σας 

δείχνει αποτελέσματα που παρατήρησε)  να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 

(100%). Στο διάγραμμα 6 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 
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Διάγραμμα 6: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικότητα για την ηλικία 3-3.5 έτη 

 
 

Πίνακας 8: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικότητας για την ηλικία 

3 – 3.5 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.α.16 12 25,0% 36 75,0% 

Θ.α.15 6 12,2% 43 87,8% 

Θ.α.14 17 34,7% 32 65,3% 

Θ.α.13 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.α.12 8 16,0% 42 84,0% 

Θ.α.11 11 22,4% 38 77,6% 

Θ.α.10 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.α.9 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.α.8 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.α.7 1 2,0% 49 98,0% 

Θ.α.6 0 0,0% 49 100,0% 

Θ.α.5 4 8,0% 46 92,0% 

Θ.α.4 6 12,5% 42 87,5% 

Θ.α.3 8 16,7% 40 83,3% 

Θ.α.2 1 2,0% 48 98,0% 

Θ.α.1 1 2,0% 49 98,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικότητα για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσει επικρατεί η απάντηση Ναι με τις ερωτήσεις Θ.α.6 (Μοιράζεται την προσοχή/ 

σας δείχνει αποτελέσματα που παρατήρησε)  και Θ.α.5 (Σας περιμένει να κάνετε κάτι 

μαζί)  να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά (92.5% και 94.3%). Στο διάγραμμα 7 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 

 

Πίνακας 9: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικότητας για την ηλικία 

3.51 – 4 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.α.16 20 38,5% 32 61,5% 

Θ.α.15 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.α.14 16 30,2% 37 69,8% 

Θ.α.13 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.α.12 19 35,8% 34 64,2% 

Θ.α.11 17 32,1% 36 67,9% 

Θ.α.10 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.α.9 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.α.8 9 17,0% 44 83,0% 

Θ.α.7 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.α.6 4 7,5% 49 92,5% 

Θ.α.5 3 5,7% 50 94,3% 

Θ.α.4 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.α.3 15 28,3% 38 71,7% 

Θ.α.2 13 24,5% 40 75,5% 

Θ.α.1 8 15,4% 44 84,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 
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Διάγραμμα 7: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικότητα για την ηλικία 3.51-4 έτη 

 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικοποίηση για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.β.16 (Μπορεί να 

λεκτικοποιήσει το πρόβλημα της συμπεριφοράς και να σχεδιάσει λύση για αυτό) στην 

οποία επικρατεί το όχι (76.9%). Στο διάγραμμα 8 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε 

μορφή ραβδογράμματος. 

Διάγραμμα 8: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικοποίηση για την ηλικία 2-2.5 έτη 
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Πίνακας 10: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικοποίηση για την 

ηλικία 2 – 2.5 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.β.16 30 76,9% 9 23,1% 

Θ.β.15 16 43,2% 21 56,8% 

Θ.β.14 12 32,4% 25 67,6% 

Θ.β.13 15 40,5% 22 59,5% 

Θ.β.12 16 41,0% 23 59,0% 

Θ.β.11 13 36,1% 23 63,9% 

Θ.β.10 7 17,9% 32 82,1% 

Θ.β.9 4 10,5% 34 89,5% 

Θ.β.8 4 10,5% 34 89,5% 

Θ.β.7 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.β.6 4 10,3% 35 89,7% 

Θ.β.5 15 39,5% 23 60,5% 

Θ.β.4 9 23,7% 29 76,3% 

Θ.β.3 8 21,6% 29 78,4% 

Θ.β.2 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.β.1 4 10,3% 35 89,7% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικοποίηση για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι στις 

περισσότερες ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.β.16 

(Μπορεί να λεκτικοποιήσει το πρόβλημα της συμπεριφοράς και να σχεδιάσει λύση για 

αυτό) στην οποία επικρατεί το όχι (70.6%). Στο διάγραμμα 9 φαίνονται τα 

αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 
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Πίνακας 11: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικοποίηση για την 

ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.β.16 24 70,6% 10 29,4% 

Θ.β.15 9 25,7% 26 74,3% 

Θ.β.14 11 29,7% 26 70,3% 

Θ.β.13 7 19,4% 29 80,6% 

Θ.β.12 4 11,1% 32 88,9% 

Θ.β.11 4 11,1% 32 88,9% 

Θ.β.10 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.β.9 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.β.8 6 16,2% 31 83,8% 

Θ.β.7 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.β.6 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.β.5 14 38,9% 22 61,1% 

Θ.β.4 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.β.3 6 16,7% 30 83,3% 

Θ.β.2 6 16,7% 30 83,3% 

Θ.β.1 2 5,4% 35 94,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 

 

Διάγραμμα 9: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικοποίηση για την ηλικία 2.51-2.99 έτη 
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Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικοποίηση για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι ενώ στην ερώτηση Θ.β.16 (Μπορεί να 

λεκτικοποιήσει το πρόβλημα της συμπεριφοράς και να σχεδιάσει λύση για αυτό)  τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (49.0% όχι και 49.0% ναι). Στο διάγραμμα 10 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 

 

Πίνακας 12: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικοποίησης για την 

ηλικία 3 – 3.5 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 11,00 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.β.16 24 49,0% 24 49,0% 1 2,0% 

Θ.β.15 11 22,0% 39 78,0% 0 0,0% 

Θ.β.14 9 18,0% 41 82,0% 0 0,0% 

Θ.β.13 7 14,0% 43 86,0% 0 0,0% 

Θ.β.12 4 8,2% 45 91,8% 0 0,0% 

Θ.β.11 7 14,3% 42 85,7% 0 0,0% 

Θ.β.10 1 2,0% 49 98,0% 0 0,0% 

Θ.β.9 7 14,0% 43 86,0% 0 0,0% 

Θ.β.8 5 10,0% 45 90,0% 0 0,0% 

Θ.β.7 4 8,0% 46 92,0% 0 0,0% 

Θ.β.6 3 6,0% 47 94,0% 0 0,0% 

Θ.β.5 16 32,7% 33 67,3% 0 0,0% 

Θ.β.4 7 14,6% 41 85,4% 0 0,0% 

Θ.β.3 12 24,0% 38 76,0% 0 0,0% 

Θ.β.2 5 10,0% 45 90,0% 0 0,0% 

Θ.β.1 1 2,0% 49 98,0% 0 0,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Διάγραμμα 10: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικοποίηση για την ηλικία 3-3.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Κοινωνικοποίηση για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι ενώ στην ερώτηση Θ.β.16 (Μπορεί να 

λεκτικοποιήσει το πρόβλημα της συμπεριφοράς και να σχεδιάσει λύση για αυτό)  τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (45.3% όχι και 54.7% ναι). Στο διάγραμμα 11 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 

Διάγραμμα 11: Ερωτήσεις της δομής Κοινωνικοποίηση για την ηλικία 3.51-4 έτη 
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Πίνακας 13: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Κοινωνικοποίησης για την 

ηλικία 3.51 – 4 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.β.16 24 45,3% 29 54,7% 

Θ.β.15 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.β.14 13 24,5% 40 75,5% 

Θ.β.13 13 24,5% 40 75,5% 

Θ.β.12 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.β.11 12 22,6% 41 77,4% 

Θ.β.10 9 17,0% 44 83,0% 

Θ.β.9 9 17,0% 44 83,0% 

Θ.β.8 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.β.7 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.β.6 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.β.5 20 37,7% 33 62,3% 

Θ.β.4 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.β.3 15 28,3% 38 71,7% 

Θ.β.2 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.β.1 5 9,4% 48 90,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Επικοινωνία για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός των ερωτήσεων Θ.γ.15(Διαπραγματεύεται 

κατάλληλα), Θ.γ.14 (Αφηγείται με ευκολία γεγονότα), Θ.γ.13 (Σχολιάζει καταστάσεις 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται)  και Θ.γ.12 

(Περιγράφει με ευκολία κάτι που είδε) στις οποίες επικρατεί το όχι (64.1%, 66.7%, 

71.1% και 62.2%). Στο διάγραμμα 12 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος. 
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Πίνακας 14: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της  Επικοινωνίας  για την ηλικία 

2 – 2.5 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.γ.16 6 15,8% 32 84,2% 

Θ.γ.15 25 64,1% 14 35,9% 

Θ.γ.14 26 66,7% 13 33,3% 

Θ.γ.13 27 71,1% 11 28,9% 

Θ.γ.12 23 62,2% 14 37,8% 

Θ.γ.11 13 34,2% 25 65,8% 

Θ.γ.10 6 15,8% 32 84,2% 

Θ.γ.9 6 15,4% 33 84,6% 

Θ.γ.8 7 17,9% 32 82,1% 

Θ.γ.7 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.γ.6 6 15,4% 33 84,6% 

Θ.γ.5 12 32,4% 25 67,6% 

Θ.γ.4 5 13,2% 33 86,8% 

Θ.γ.3 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.γ.2 6 15,4% 33 84,6% 

Θ.γ.1 7 18,4% 31 81,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 

 

Διάγραμμα 12: Ερωτήσεις της δομής της  Επικοινωνία  για την ηλικία 2 – 2.5 έτη 
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Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Επικοινωνία για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι ενώ στην ερώτηση Θ.γ.13 (Σχολιάζει καταστάσεις 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται)  τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (51.4% όχι και 48.6% ναι). Στο διάγραμμα 13 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Πίνακας 15: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Επικοινωνίας για την ηλικία 

2.51 – 2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.γ.16 8 22,2% 28 77,8% 

Θ.γ.15 16 44,4% 20 55,6% 

Θ.γ.14 14 38,9% 22 61,1% 

Θ.γ.13 18 51,4% 17 48,6% 

Θ.γ.12 12 33,3% 24 66,7% 

Θ.γ.11 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.γ.10 4 11,1% 32 88,9% 

Θ.γ.9 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.γ.8 4 11,1% 32 88,9% 

Θ.γ.7 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.γ.6 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.γ.5 6 16,7% 30 83,3% 

Θ.γ.4 4 11,1% 32 88,9% 

Θ.γ.3 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.γ.2 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.γ.1 6 16,2% 31 83,8% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 
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Διάγραμμα 13: Ερωτήσεις της δομής Επικοινωνία για την ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 

 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Επικοινωνία για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι με την ερώτηση Θ.γ.7 (Επικοινωνεί για τις επιθυμίες του 

χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως επικοινωνιακό μοντέλο δηλαδή να δείχνει σε μακρινή 

απόσταση, να λέει αυτό που θέλει) να παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά (100%). Στο 

διάγραμμα 14 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

Διάγραμμα 14: Ερωτήσεις της δομής Επικοινωνία  για την ηλικία 3 – 3.5 έτη 
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Πίνακας 16: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Επικοινωνίας  για την ηλικία 3 

– 3.5 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.γ.16 9 18,4% 40 81,6% 

Θ.γ.15 14 28,6% 35 71,4% 

Θ.γ.14 13 26,5% 36 73,5% 

Θ.γ.13 9 19,1% 38 80,9% 

Θ.γ.12 12 24,5% 37 75,5% 

Θ.γ.11 1 2,0% 48 98,0% 

Θ.γ.10 4 8,2% 45 91,8% 

Θ.γ.9 13 26,5% 36 73,5% 

Θ.γ.8 3 6,3% 45 93,8% 

Θ.γ.7 0 0,0% 48 100,0% 

Θ.γ.6 3 6,1% 46 93,9% 

Θ.γ.5 10 20,8% 38 79,2% 

Θ.γ.4 3 6,5% 43 93,5% 

Θ.γ.3 1 2,1% 47 97,9% 

Θ.γ.2 3 6,3% 45 93,8% 

Θ.γ.1 6 12,5% 42 87,5% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Επικοινωνία για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι την  ερώτηση  Θ.γ.3 (Επικοινωνεί για τις επιθυμίες του 

χρησιμοποιώντας κινητικά ή εξ αποστάσεως επαφής επικοινωνιακά μοντέλα δηλαδή να 

δείχνει σε κοντινή απόσταση, να φέρνει αυτό που θέλει) να παρουσιάζει τα υψηλότερα 

ποσοστά (94.2%). Στο διάγραμμα 15 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος.  
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Διάγραμμα 15: Ερωτήσεις της δομής Επικοινωνία για την ηλικία 3.51-4 έτη 

 

Πίνακας 17: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Επικοινωνίας  για την ηλικία 

3.51 – 4  έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.γ.16 14 26,9% 38 73,1% 

Θ.γ.15 15 28,8% 37 71,2% 

Θ.γ.14 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.γ.13 10 19,2% 42 80,8% 

Θ.γ.12 11 21,2% 41 78,8% 

Θ.γ.11 8 15,4% 44 84,6% 

Θ.γ.10 7 13,5% 45 86,5% 

Θ.γ.9 18 34,6% 34 65,4% 

Θ.γ.8 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.γ.7 8 15,7% 43 84,3% 

Θ.γ.6 9 17,3% 43 82,7% 

Θ.γ.5 11 21,2% 41 78,8% 

Θ.γ.4 9 17,6% 42 82,4% 

Θ.γ.3 3 5,8% 49 94,2% 

Θ.γ.2 9 17,3% 43 82,7% 

Θ.γ.1 10 19,2% 42 80,8% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 
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Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Παιχνίδι  για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις ερωτήσεις Θ.δ.1- Θ.δ.. 

επικρατεί η απάντηση Ναι, στις ερωτήσεις Θ.δ.10 (Παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία 

στους ρόλους που παίρνει),  Θ.δ.11 (Η ομιλία που χρησιμοποιεί στους ρόλους 

χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία κάνοντας  δικές του φράσεις), Θ.δ.12 (Δέχεται 

αλλαγές στο παιχνίδι ρόλων) και την Θ.δ.15 (Δέχεται αλλαγές στους κανόνες του 

παιχνιδιού) το όχι  ενώ στις ερωτήσεις  Θ.δ.7 (Χρησιμοποιεί κάτι φανταστικά, χωρίς να 

υπάρχει στην πραγματικότητα και κάνει ότι υπάρχει), Θ.δ.8 (Προσδίδει ψευδείς 

ιδιότητες στα αντικείμενα δηλαδή κάνει ότι κάτι είναι ζεστό), Θ.δ.9 (Παίρνει ρόλους 

στο παιχνίδι του/της) και τις Θ.δ.16 (Προσαρμόζεται στα άλλα παιδιά όταν αυτά 

αλλάζουν τους κανόνες), Θ.δ.14 (Μπορεί να ακολουθήσει τους κανόνες) και Θ.δ.13 

(Μαθαίνει τους κανόνες των παιχνιδιών) τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα. Στο 

διάγραμμα 16 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Διάγραμμα 16: Ερωτήσεις της δομής Παιχνίδι  για την ηλικία 2 – 2.5 έτη 
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Πίνακας 18: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις του Παιχνιδιού  για την ηλικία 2 – 

2.5 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.δ.16 21 56,8% 16 43,2% 

Θ.δ.15 22 59,5% 15 40,5% 

Θ.δ.14 19 52,8% 17 47,2% 

Θ.δ.13 17 47,2% 19 52,8% 

Θ.δ.12 22 61,1% 14 38,9% 

Θ.δ.11 25 67,6% 12 32,4% 

Θ.δ.10 28 75,7% 9 24,3% 

Θ.δ.9 16 43,2% 21 56,8% 

Θ.δ.8 17 44,7% 21 55,3% 

Θ.δ.7 21 56,8% 16 43,2% 

Θ.δ.6 15 40,5% 22 59,5% 

Θ.δ.5 9 23,7% 29 76,3% 

Θ.δ.4 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.δ.3 1 2,6% 38 97,4% 

Θ.δ.2 1 2,6% 38 97,4% 

Θ.δ.1 0 0,0% 39 100,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Παιχνίδι για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι με τις ερωτήσεις Θ.δ.3 (Συσχετίζει αντικείμενα) και Θ.δ.1 

(Ασχολείται με αντικείμενα) να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά (100%). Στο 

διάγραμμα 17 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  
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Διάγραμμα 17: Ερωτήσεις της δομής Παιχνίδι  για την ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 

 

Πίνακας 19: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις του Παιχνιδιού  για την ηλικία 

2.51 – 2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.δ.16 14 40,0% 21 60,0% 

Θ.δ.15 12 34,3% 23 65,7% 

Θ.δ.14 15 42,9% 20 57,1% 

Θ.δ.13 8 22,9% 27 77,1% 

Θ.δ.12 10 28,6% 25 71,4% 

Θ.δ.11 13 36,1% 23 63,9% 

Θ.δ.10 19 52,8% 17 47,2% 

Θ.δ.9 6 16,2% 31 83,8% 

Θ.δ.8 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.δ.7 14 37,8% 23 62,2% 

Θ.δ.6 11 32,4% 23 67,6% 

Θ.δ.5 9 25,0% 27 75,0% 

Θ.δ.4 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.δ.3 0 0,0% 37 100,0% 

Θ.δ.2 1 2,7% 36 97,3% 

Θ.δ.1 0 0,0% 37 100,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 
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Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Παιχνίδι  για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι με  τις ερωτήσεις Θ.δ.1 (Ασχολείται με 

αντικείμενα) και Θ.δ.3 (Συσχετίζει αντικείμενα) να παρουσιάζουν τα υψηλότερα 

ποσοστά ενώ στην ερώτηση Θ.δ.10 (Παρουσιάζει κάποια πρωτοτυπία στους ρόλους 

που παίρνει) τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (42.0% όχι και 58.0% ναι). Στο 

διάγραμμα 18 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Πίνακας 20: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις του Παιχνιδιού  για την ηλικία 3 – 

3.5 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.δ.16 16 32,7% 33 67,3% 

Θ.δ.15 10 20,4% 39 79,6% 

Θ.δ.14 11 22,4% 38 77,6% 

Θ.δ.13 6 12,2% 43 87,8% 

Θ.δ.12 10 20,4% 39 79,6% 

Θ.δ.11 17 34,7% 32 65,3% 

Θ.δ.10 21 42,0% 29 58,0% 

Θ.δ.9 8 16,0% 42 84,0% 

Θ.δ.8 15 30,6% 34 69,4% 

Θ.δ.7 12 24,0% 38 76,0% 

Θ.δ.6 9 18,4% 40 81,6% 

Θ.δ.5 7 14,0% 43 86,0% 

Θ.δ.4 1 2,0% 49 98,0% 

Θ.δ.3 0 0,0% 50 100,0% 

Θ.δ.2 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.δ.1 0 0,0% 50 100,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Διάγραμμα 18: Ερωτήσεις της δομής του Παιχνίδι  για την ηλικία 3 – 3.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Παιχνίδι για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι με τις ερωτήσεις Θ.δ.15 (Δέχεται αλλαγές στους 

κανόνες του παιχνιδιού) και Θ.δ.16 (Προσαρμόζεται στα άλλα παιδιά όταν αυτά 

αλλάζουν τους κανόνες) τα αποτελέσματα να είναι μοιρασμένα (41.5% όχι και 58.5% 

ναι και 44.2% όχι και 55.8% όχι). ). Στο διάγραμμα19 φαίνονται τα αποτελέσματα και 

σε μορφή ραβδογράμματος.  
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Διάγραμμα 19: Ερωτήσεις της δομής Παιχνίδι για την ηλικία 3.51 – 4 έτη 

 

Πίνακας 21: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις του Παιχνιδιού για την ηλικία 3.51 

– 4 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.δ.16 23 44,2% 29 55,8% 

Θ.δ.15 22 41,5% 31 58,5% 

Θ.δ.14 20 37,7% 33 62,3% 

Θ.δ.13 19 35,8% 34 64,2% 

Θ.δ.12 18 34,0% 35 66,0% 

Θ.δ.11 12 22,6% 41 77,4% 

Θ.δ.10 23 43,4% 30 56,6% 

Θ.δ.9 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.δ.8 16 30,2% 37 69,8% 

Θ.δ.7 18 34,0% 35 66,0% 

Θ.δ.6 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.δ.5 15 28,3% 38 71,7% 

Θ.δ.4 5 9,4% 48 90,6% 

Θ.δ.3 3 5,7% 50 94,3% 

Θ.δ.2 3 5,7% 50 94,3% 

Θ.δ.1 1 1,9% 52 98,1% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 
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Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γλώσσα  για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.ε.16 (Χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να 

επιλύσει τα προβλήματα) στην οποία επικρατεί το όχι (71.8%) και στην ερώτηση Θ.ε.5 

(Εκτελεί εντολές σε μη γνωστό πλαίσιο) όπου τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα 

(46.2% όχι και 53.8% όχι). Στο διάγραμμα 20 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος.  

 

Πίνακας 22: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γλώσσας για την ηλικία 2– 2.5 

έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ε.16 23 60,5% 15 39,5% 

Θ.ε.15 10 32,3% 21 67,7% 

Θ.ε.14 26 70,3% 11 29,7% 

Θ.ε.13 20 54,1% 17 45,9% 

Θ.ε.12 23 60,5% 15 39,5% 

Θ.ε.11 25 64,1% 14 35,9% 

Θ.ε.10 23 59,0% 16 41,0% 

Θ.ε.9 25 64,1% 14 35,9% 

Θ.ε.8 10 26,3% 28 73,7% 

Θ.ε.7 9 23,1% 30 76,9% 

Θ.ε.6 11 29,7% 26 70,3% 

Θ.ε.5 19 48,7% 20 51,3% 

Θ.ε.4 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.ε.3 8 20,5% 31 79,5% 

Θ.ε.2 1 2,6% 37 97,4% 

Θ.ε.1 6 15,4% 33 84,6% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 
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Διάγραμμα 20: Ερωτήσεις της δομής Γλώσσα για την ηλικία 2– 2.5 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γλώσσας για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός των ερωτήσεων  Θ.ε.14 (Κατανοεί 

ιδιωματικές εκφράσεις με 56.8% όχι και 43.2% ναι),  Θ.ε.13  (Κατανοεί το λεκτικό 

χιούμορ με 43.2% όχι και 56.8% ναι) και Θ.ε.10 (Μπορεί να αφηγηθεί μία ιστορία 

ακολουθώντας τις εικόνες ενός βιβλίου με 45.9% όχι και 54.1% ναι) όπου τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα. ). Στο διάγραμμα 21 φαίνονται τα αποτελέσματα και 

σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

 

 

 

 

 



44 
 

Διάγραμμα 21: Ερωτήσεις της δομής Γλώσσα για την ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 

 

Πίνακας 23: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γλώσσας για την ηλικία 2.51 – 

2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ε.16 13 36,1% 23 63,9% 

Θ.ε.15 4 11,8% 30 88,2% 

Θ.ε.14 21 56,8% 16 43,2% 

Θ.ε.13 16 43,2% 21 56,8% 

Θ.ε.12 10 27,0% 27 73,0% 

Θ.ε.11 13 35,1% 24 64,9% 

Θ.ε.10 17 45,9% 20 54,1% 

Θ.ε.9 14 38,9% 22 61,1% 

Θ.ε.8 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.ε.7 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.ε.6 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.ε.5 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.ε.4 1 2,7% 36 97,3% 

Θ.ε.3 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.ε.2 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.ε.1 3 8,1% 34 91,9% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 
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Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γλώσσα για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι με τις ερωτήσεις Θ.ε.4 (Εκτελεί εντολές απλές σε γνωστό 

επικοινωνιακό πλαίσιο) και Θ.ε.3 (Κατανοεί καθημερινά ρήματα) να παρουσιάζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά (100%). Στο διάγραμμα 22 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε 

μορφή ραβδογράμματος.  

 

Πίνακας 24: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γλώσσας για την ηλικία 3 – 

3.5 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ε.16 9 18,8% 39 81,3% 

Θ.ε.15 1 2,1% 46 97,9% 

Θ.ε.14 19 39,6% 29 60,4% 

Θ.ε.13 13 27,1% 35 72,9% 

Θ.ε.12 7 14,0% 43 86,0% 

Θ.ε.11 6 12,2% 43 87,8% 

Θ.ε.10 9 18,4% 40 81,6% 

Θ.ε.9 8 16,3% 41 83,7% 

Θ.ε.8 4 8,0% 46 92,0% 

Θ.ε.7 1 2,0% 49 98,0% 

Θ.ε.6 7 14,0% 43 86,0% 

Θ.ε.5 8 16,7% 40 83,3% 

Θ.ε.4 0 0,0% 50 100,0% 

Θ.ε.3 0 0,0% 49 100,0% 

Θ.ε.2 2 4,0% 48 96,0% 

Θ.ε.1 5 10,0% 45 90,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Διάγραμμα 22: Ερωτήσεις της δομής Γλώσσα για την ηλικία 3 – 3.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γλώσσα για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι σε όλες τις ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι με τη ερώτηση  Θ.ε.4 (Εκτελεί εντολές απλές σε γνωστό 

επικοινωνιακό πλαίσιο) να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (94.3%). Στο 

διάγραμμα 23 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Διάγραμμα 23: Ερωτήσεις της δομής Γλώσσα για την ηλικία 3.51 – 4 έτη 
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Πίνακας 25: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γλώσσας για την ηλικία 3.51 – 

4 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ε.16 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.ε.15 8 16,0% 42 84,0% 

Θ.ε.14 21 40,4% 31 59,6% 

Θ.ε.13 18 34,6% 34 65,4% 

Θ.ε.12 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.ε.11 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.ε.10 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.ε.9 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.ε.8 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.ε.7 6 11,3% 47 88,7% 

Θ.ε.6 10 18,9% 43 81,1% 

Θ.ε.5 13 25,5% 38 74,5% 

Θ.ε.4 3 5,7% 50 94,3% 

Θ.ε.3 6 11,3% 47 88,7% 

Θ.ε.2 4 7,5% 49 92,5% 

Θ.ε.1 9 17,0% 44 83,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 

 

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Ομιλία για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός των ερωτήσεων  Θ.ζ.16 (Υπάρχει ποικιλία στα θέματα 

συζήτησης), Θ.ζ.11 (Οι φράσεις είναι γραμματικά σωστές) και Θ.ζ.12 (Οι φράσεις είναι 

συντακτικά σωστές) στις οποίες επικρατεί το όχι και των ερωτήσεων Θ.ζ.15 (Παίρνει 

μέρος σε συζήτηση), Θ.ζ.10 (Χρησιμοποιεί φράσεις μεγαλύτερες των 3 λέξεων) και 

Θ.ζ.9 (Η ομιλία του είναι κατανοητή από τρίτους) όπου τα αποτελέσματα είναι 
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μοιρασμένα . Στο διάγραμμα 24 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος.  

 

Διάγραμμα 24: Ερωτήσεις της δομής Ομιλία για την ηλικία 2 – 2.5 έτη 

 

Πίνακας 26: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Ομιλίας για την ηλικία 2 – 2.5 

έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ζ.16 24 63,2% 14 36,8% 

Θ.ζ.15 20 51,3% 19 48,7% 

Θ.ζ.14 16 41,0% 23 59,0% 

Θ.ζ.13 15 40,5% 22 59,5% 

Θ.ζ.12 27 73,0% 10 27,0% 

Θ.ζ.11 24 66,7% 12 33,3% 

Θ.ζ.10 21 55,3% 17 44,7% 

Θ.ζ.9 16 44,4% 20 55,6% 

Θ.ζ.8 12 30,8% 27 69,2% 

Θ.ζ.7 13 33,3% 26 66,7% 

Θ.ζ.6 6 15,8% 32 84,2% 

Θ.ζ.5 10 27,0% 27 73,0% 

Θ.ζ.4 3 7,9% 35 92,1% 
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Θ.ζ.3 3 7,9% 35 92,1% 

Θ.ζ.2 6 15,8% 32 84,2% 

Θ.ζ.1 1 2,6% 37 97,4% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 27 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Ομιλία για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες 

ερωτήσεις επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.ζ.2 (Βαβίζει) στην οποία 

τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (45.9% όχι και 54.1% ναι). Στο διάγραμμα 25 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Διάγραμμα 25: Ερωτήσεις της δομής Ομιλία για την ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 
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Πίνακας 27: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Ομιλίας για την ηλικία 2.51 – 

2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.ζ.16 14 38,9% 22 61,1% 

Θ.ζ.15 11 29,7% 26 70,3% 

Θ.ζ.14 8 21,6% 29 78,4% 

Θ.ζ.13 10 27,0% 27 73,0% 

Θ.ζ.12 11 29,7% 26 70,3% 

Θ.ζ.11 13 35,1% 24 64,9% 

Θ.ζ.10 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.ζ.9 6 16,2% 31 83,8% 

Θ.ζ.8 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.ζ.7 7 18,9% 30 81,1% 

Θ.ζ.6 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.ζ.5 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.ζ.4 4 10,8% 33 89,2% 

Θ.ζ.3 2 5,4% 35 94,6% 

Θ.ζ.2 17 45,9% 20 54,1% 

Θ.ζ.1 0 0,0% 37 100,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 28 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Ομιλία για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.ζ.2 (Βαβίζει) στην οποία τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (44.0% όχι και 56.0% ναι). Στο διάγραμμα 26 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  
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Διάγραμμα 26: Ερωτήσεις της δομής Ομιλία για την ηλικία 3 – 3.5 έτη 

 

Πίνακας 28: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Ομιλίας για την ηλικία 3 – 3.5 

έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count TableValid N % Count 

TableValid N 

% 

Θ.ζ.16 9 18,0% 41 82,0% 

Θ.ζ.15 9 18,0% 41 82,0% 

Θ.ζ.14 4 8,0% 46 92,0% 

Θ.ζ.13 5 10,2% 44 89,8% 

Θ.ζ.12 11 22,0% 39 78,0% 

Θ.ζ.11 14 28,0% 36 72,0% 

Θ.ζ.10 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.ζ.9 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.ζ.8 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.ζ.7 3 6,0% 47 94,0% 

Θ.ζ.6 2 4,0% 48 96,0% 

Θ.ζ.5 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.ζ.4 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.ζ.3 4 8,2% 45 91,8% 

Θ.ζ.2 22 44,0% 28 56,0% 

Θ.ζ.1 5 10,2% 44 89,8% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Ομιλία για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.ζ.2 (Βαβίζει) στην οποία τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα (49.1% όχι και 50.9% ναι). Στο διάγραμμα 27 

φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  

 

Πίνακας 29: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Ομιλίας για την ηλικία 3.51 – 

4 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count TableValid N % Count TableValid N % 

Θ.ζ.16 12 22,6% 41 77,4% 

Θ.ζ.15 14 26,4% 39 73,6% 

Θ.ζ.14 12 22,6% 41 77,4% 

Θ.ζ.13 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.ζ.12 9 17,3% 43 82,7% 

Θ.ζ.11 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.ζ.10 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.ζ.9 9 17,0% 44 83,0% 

Θ.ζ.8 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.ζ.7 6 11,3% 47 88,7% 

Θ.ζ.6 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.ζ.5 11 20,8% 42 79,2% 

Θ.ζ.4 12 23,1% 40 76,9% 

Θ.ζ.3 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.ζ.2 26 49,1% 27 50,9% 

Θ.ζ.1 3 5,7% 50 94,3% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 
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Διάγραμμα 6: Ερωτήσεις της δομής Ομιλία για την ηλικία 3.51 – 4 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γραφή για την ηλικιακή ομάδα 2 – 2.5 έτη. Φαίνεται ότι στις περισσότερες ερωτήσεις 

επικρατεί η απάντηση Όχι εκτός των ερωτήσεων Θ.η.1 (Ενδιαφέρεται για βιβλία), 

Θ.η.2 (Βλέπει τις εικόνες σε βιβλία), Θ.η.3 (Ξεφυλλίζει), Θ.η.4 (Του/ της αρέσει να 

ακούει κάποιον να του/της διαβάσει) και Θ.η.6 (Προσποιείται ότι γράφει) στις οποίες 

επικρατεί το ναι  και των ερωτήσεων Θ.η.5 (Αναγνωρίζει λογότυπα π.χ σήματα 

εταιριών, προϊόντων με  44.7% όχι και 55.3% ναι) και Θ.η.7 (Ζωγραφίζει και μπορεί να 

πει τι ζωγράφισε με 48.7% όχι και 51.3% ναι) όπου τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα. 

Στο διάγραμμα 28 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος.  
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Διάγραμμα 6: Ερωτήσεις της δομής Γραφή  για την ηλικία 2 – 2.5 έτη 

 
 

Πίνακας 30: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γραφής  για την ηλικία 2 – 2.5 

έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.η.16 36 100,0% 0 0,0% 

Θ.η.15 34 91,9% 3 8,1% 

Θ.η.14 37 100,0% 0 0,0% 

Θ.η.13 33 89,2% 4 10,8% 

Θ.η.12 37 94,9% 2 5,1% 

Θ.η.11 38 97,4% 1 2,6% 

Θ.η.10 29 76,3% 9 23,7% 

Θ.η.9 23 63,9% 13 36,1% 

Θ.η.8 29 74,4% 10 25,6% 

Θ.η.7 19 48,7% 20 51,3% 

Θ.η.6 14 35,9% 25 64,1% 

Θ.η.5 17 44,7% 21 55,3% 

Θ.η.4 13 33,3% 26 66,7% 

Θ.η.3 2 5,1% 37 94,9% 

Θ.η.2 4 10,3% 35 89,7% 

Θ.η.1 7 17,9% 32 82,1% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2 - 2.5 έτη 
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Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γραφή για την ηλικιακή ομάδα 2.51 – 2.99 έτη. Φαίνεται ότι  η απάντηση Ναι επικρατεί 

στις μισές ερωτήσεις Θ.η.1 (Ενδιαφέρεται για βιβλία), Θ.η.2 (Βλέπει τις εικόνες σε 

βιβλία), Θ.η.3 (Ξεφυλλίζει), Θ.η.4 (Του/ της αρέσει να ακούει κάποιον να του/της 

διαβάσει), Θ.η.5 (Αναγνωρίζει λογότυπα π.χ σήματα εταιριών, προϊόντων), Θ.η.6 

(Προσποιείται ότι γράφει),  Θ.η.7 (Ζωγραφίζει και μπορεί να πει τι ζωγράφισε)  και 

Θ.η.9  (Παρακολουθεί το κείμενο όταν κάποιος του το διαβάζει) ενώ στις άλλες μισές 

επικρατεί το όχι. Στο διάγραμμα 29 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος.  

 

Διάγραμμα 29: Ερωτήσεις της δομής Γραφή  για την ηλικία 2.51 – 2.99 έτη 
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Πίνακας 31: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γραφής  για την ηλικία 2.51 – 

2.99 έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.η.16 34 94,4% 2 5,6% 

Θ.η.15 33 91,7% 3 8,3% 

Θ.η.14 32 88,9% 4 11,1% 

Θ.η.13 28 77,8% 8 22,2% 

Θ.η.12 33 91,7% 3 8,3% 

Θ.η.11 33 91,7% 3 8,3% 

Θ.η.10 26 70,3% 11 29,7% 

Θ.η.9 12 32,4% 25 67,6% 

Θ.η.8 23 62,2% 14 37,8% 

Θ.η.7 12 33,3% 24 66,7% 

Θ.η.6 9 24,3% 28 75,7% 

Θ.η.5 9 25,0% 27 75,0% 

Θ.η.4 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.η.3 5 13,5% 32 86,5% 

Θ.η.2 3 8,1% 34 91,9% 

Θ.η.1 7 18,9% 30 81,1% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 2.51 - 2.99 έτη 

 

 

Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γραφή για την ηλικιακή ομάδα 3 – 3.5 έτη. Φαίνεται ότι στις  ερωτήσεις Θ.η.1 

(Ενδιαφέρεται για βιβλία), Θ.η.2 (Βλέπει τις εικόνες σε βιβλία), Θ.η.3 (Ξεφυλλίζει), 

Θ.η.4 (Του/ της αρέσει να ακούει κάποιον να του/της διαβάσει), Θ.η.5 (Αναγνωρίζει 

λογότυπα π.χ σήματα εταιριών, προϊόντων), Θ.η.6 (Προσποιείται ότι γράφει),  Θ.η.7 

(Ζωγραφίζει και μπορεί να πει τι ζωγράφισε), Θ.η.8 (Κατανοεί ότι η γραφή έχει κάποιο 

νόημα) και Θ.η.9  (Παρακολουθεί το κείμενο όταν κάποιος του το διαβάζει)  επικρατεί 

η απάντηση Ναι εκτός της ερώτησης Θ.η.13 (Χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο αναλόγως 

με τις απαιτήσεις της ηλικίας του) στην οποία τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα 
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(53.2% όχι και 46.8% ναι) και στις ερωτήσεις  Θ.η.14 (Χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο 

για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα), Θ.η.15 (Κατανοεί γραπτό αφήγημα), Θ.η.16 

(Συντάσσει γραπτό αφήγημα) και Θ.η.10 (Κατανοεί απλές προτάσεις σε γραπτό λόγο), 

Θ.η.11 (Γράφει το όνομά του/της μηχανικά) και Θ.η.12 (Αντιγράφει) όπου η απάντηση 

είναι Όχι. Στο διάγραμμα 30 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή 

ραβδογράμματος.  

 

 

Πίνακας 32: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γραφής  για την ηλικία 3 – 3.5 

έτη 

 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.η.16 45 91,8% 4 8,2% 

Θ.η.15 38 77,6% 11 22,4% 

Θ.η.14 40 83,3% 8 16,7% 

Θ.η.13 25 53,2% 22 46,8% 

Θ.η.12 42 85,7% 7 14,3% 

Θ.η.11 45 91,8% 4 8,2% 

Θ.η.10 34 70,8% 14 29,2% 

Θ.η.9 9 18,0% 41 82,0% 

Θ.η.8 19 38,8% 30 61,2% 

Θ.η.7 6 12,0% 44 88,0% 

Θ.η.6 8 16,0% 42 84,0% 

Θ.η.5 8 16,0% 42 84,0% 

Θ.η.4 4 8,0% 46 92,0% 

Θ.η.3 1 2,0% 49 98,0% 

Θ.η.2 1 2,0% 49 98,0% 

Θ.η.1 3 6,0% 47 94,0% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3 - 3.5 έτη 
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Διάγραμμα 30: Ερωτήσεις της δομής Γραφή  για την ηλικία 3 – 3.5 έτη 

 

Στον Πίνακα 33 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της δομής 

Γραφή για την ηλικιακή ομάδα 3.51 – 4 έτη. Φαίνεται ότι στις ερωτήσεις και Θ.η.10 

(Κατανοεί απλές προτάσεις σε γραπτό λόγο), Θ.η.11 (Γράφει το όνομά του/της 

μηχανικά), Θ.η.12 (Αντιγράφει), Θ.η.13 (Χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο αναλόγως με τις 

απαιτήσεις της ηλικίας του), Θ.η.14 (Χρησιμοποιεί το γραπτό λόγο για να μεταφέρει 

κάποιο μήνυμα), Θ.η.15 (Κατανοεί γραπτό αφήγημα) και Θ.η.16 (Συντάσσει γραπτό 

αφήγημα) επικρατεί η απάντηση Όχι ενώ στις ερωτήσεις  Θ.η.1 (Ενδιαφέρεται για 

βιβλία), Θ.η.2 (Βλέπει τις εικόνες σε βιβλία), Θ.η.3 (Ξεφυλλίζει), Θ.η.4 (Του/ της 

αρέσει να ακούει κάποιον να του/της διαβάσει), Θ.η.5 (Αναγνωρίζει λογότυπα π.χ 

σήματα εταιριών, προϊόντων), Θ.η.6 (Προσποιείται ότι γράφει),  Θ.η.7 (Ζωγραφίζει και 

μπορεί να πει τι ζωγράφισε), Θ.η.8 (Κατανοεί ότι η γραφή έχει κάποιο νόημα) και Θ.η.9  

(Παρακολουθεί το κείμενο όταν κάποιος του το διαβάζει) επικρατεί το Ναι. Στο 

διάγραμμα 31 φαίνονται τα αποτελέσματα και σε μορφή ραβδογράμματος. 
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Πίνακας 33: Πίνακας συχνοτήτων για τις ερωτήσεις της Γραφής  για την ηλικία 3.51 – 

4 έτη 

a
 

Όχι Ναι 

Count 

TableValid N 

% Count 

TableValid N 

% 

Θ.η.16 48 96,0% 2 4,0% 

Θ.η.15 41 82,0% 9 18,0% 

Θ.η.14 47 94,0% 3 6,0% 

Θ.η.13 39 78,0% 11 22,0% 

Θ.η.12 43 84,3% 8 15,7% 

Θ.η.11 45 88,2% 6 11,8% 

Θ.η.10 35 68,6% 16 31,4% 

Θ.η.9 18 35,3% 33 64,7% 

Θ.η.8 19 37,3% 32 62,7% 

Θ.η.7 11 21,6% 40 78,4% 

Θ.η.6 14 26,9% 38 73,1% 

Θ.η.5 11 21,2% 41 78,8% 

Θ.η.4 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.η.3 8 15,1% 45 84,9% 

Θ.η.2 7 13,2% 46 86,8% 

Θ.η.1 10 18,9% 43 81,1% 

a. Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη = 3.51 - 4 έτη 

 

Διάγραμμα 31: Ερωτήσεις της δομής Γραφή  για την ηλικία 3.51 – 4 έτη 
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5.2 Επαγωγική στατιστική 

Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις των δομών ανά δημογραφικό 

χαρακτηριστικό, προχωρήσαμε σε εξέταση της εσωτερικής συνέπειας (συνάφειας) κάθε 

δομής, με την χρήση του συντελεστή Cronbach’s alpha. Με τον έλεγχο αυτό, μπορούμε 

να καταλήξουμε στο αν οι ερωτήσεις που αποτελούν κάποια δομή έχουν μεταξύ τους 

κοινό εννοιολογικό πλαίσιο. Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή 

Cronbach’s alpha ανά δομή. Η μικρότερη παρατηρούμενη τιμή του συντελεστή 

ανέρχεται σε 0.842 ενώ η μεγαλύτερη σε 0.909. Οι τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες του 

0.8 και υποδεικνύουν εξαιρετική εσωτερική συνάφεια. Έτσι προχωρήσαμε σε άθροιση 

των ερωτήσεων από τις οποίες αποτελούνται οι δομές και εξαγάγαμε 7 διαφορετικά 

σκορ. Στην συνέχεια, προχωρήσαμε σε έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς του σκορ κάθε δομής με ανεξάρτητες μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές είναι 

η ομάδα των παιδιών, το φύλο και η ηλικία κατηγοριοποιημένη. Ο έλεγχος έγινε με την 

χρήση της 2 – way ANOVA.  

 

 

Πίνακας 34: Τιμές εσωτερικής συνάφειας ανά δομή 

Δομή Cronbach’s alpha 

Α 0.906 

Β 0.859 

Γ 0.908 

Δ 0.890 

Ε 0.922 

Ζ 0.909 

Η 0.842 
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Πίνακας 35: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη τη κοινωνικότητα 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1459,060
a
 

9 162,118 23,052 ,000 

Intercept 5354,510 1 5354,510 761,380 ,000 

Ομάδα * Φύλο 26,200 1 26,200 3,726 ,055 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγοριοπο

ιημένη 

118,282 3 39,427 5,606 ,001 

Ομάδα 781,485 1 781,485 111,123 ,000 

Φύλο 24,370 1 24,370 3,465 ,064 

Ηλικία_Κατηγοριοπο

ιημένη 
128,485 3 42,828 6,090 ,001 

Error 1188,515 169 7,033   

Total 30980,00

0 
179    

CorrectedTotal 2647,575 178    

a. R Squared = ,551 (Adjusted R Squared = ,527) 

 

Στον Πίνακα 35 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την κοινωνικότητα. Φαίνεται να 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της κοινωνικότητας ως προς την 

ηλικία (F(3,169) = 6.09, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 111.12, p< 0.01), 

αλλά όχι ως προς το φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της κοινωνικότητας, εντός των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος των 

παιδιών με ΔΑΦ, όμως παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (F(3,169) = 5.61, p< 0.01). Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, τείνουν 
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να έχουν μεγαλύτερο σκορ της κοινωνικότητας σε σχέση με τα αντίστοιχα παιδιά ΔΑΦ 

(Διάγραμμα 5).  

Τέλος, το μοντέλο ANOVA που εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει πολύ καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 52.7% της 

μεταβλητότητας του σκορ της κοινωνικότητας.  

 
Διάγραμμα 4: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την 

κοινωνικότητα (ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Διάγραμμα 5: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την 

κοινωνικότητα 

 

 

Πίνακας 36: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη την κοινωνικοποίηση 

Source 

Type III Sum 

of Squares df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1388,811
a
 9 154,312 18,113 ,000 

Intercept 5183,460 1 5183,460 608,434 ,000 

Ομάδα * Φύλο 55,831 1 55,831 6,553 ,011 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

108,997 3 36,332 4,265 ,006 

Ομάδα 826,372 1 826,372 96,999 ,000 

Φύλο 32,088 1 32,088 3,767 ,054 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
68,737 3 22,912 2,689 ,048 

Error 1439,771 169 8,519   

Total 30935,000 179    

CorrectedTotal 2828,581 178    

a. R Squared = ,491 (Adjusted R Squared = ,464) 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Στον Πίνακα 36 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την κοινωνικοποίηση. Φαίνεται να 

υπάρχει οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της κοινωνικοποίησης ως 

προς την ηλικία (F(3,169) = 3.77, p< 0.05) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 96.99, 

p< 0.01), αλλά όχι ως προς το φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της κοινωνικοποίησης, εντός των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ (F(1,169) = 6.55, p< 0.05) λόγω του μικρού 

μεγέθους του δείγματος των παιδιών με ΔΑΦ, όπως επίσης παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες 

(F(3,169) = 4.27, p< 0.01).  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σκορ της κοινωνικοποίησης σε σχέση με τα 

αντίστοιχα παιδιά ΔΑΦ (Διάγραμμα 6). Επιπλέον, τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης 

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο σκορ της κοινωνικοποίησης σε σχέση με τα αντίστοιχα 

αγόρια ΔΑΦ (Διάγραμμα 7).  

Τέλος, το μοντέλο ANOVAπου εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 46.4% της 

μεταβλητότητας του σκορ της κοινωνικοποίησης. 
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Διάγραμμα 6: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την 

κοινωνικοποίηση(ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 

Διάγραμμα 7: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την 

κοινωνικοποίηση  

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Πίνακας 37: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη την επικοινωνία  

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1586,122
a
 9 176,236 22,676 ,000 

Intercept 5311,654 1 5311,654 683,453 ,000 

Ομάδα * Φύλο 20,156 1 20,156 2,593 ,109 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

117,722 3 39,241 5,049 ,002 

Ομάδα 807,455 1 807,455 103,896 ,000 

Φύλο 4,651 1 4,651 ,598 ,440 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
126,925 3 42,308 5,444 ,001 

Error 1297,889 167 7,772   

Total 30703,000 177    

CorrectedTotal 2884,011 176    

a. R Squared = ,550 (Adjusted R Squared = ,526) 

 

Στον Πίνακα 37 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την επικοινωνία.  

Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της  επικοινωνίας 

ως προς την ηλικία (F(3,167) = 5.44, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,167) = 

103.89, p< 0.01), αλλά όχι ως προς το φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της κοινωνική επικοινωνίας, εντός 

των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος 

των παιδιών με ΔΑΦ, όμως παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (F(3,167) = 5.05, p< 0.01). 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, 

τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σκορ της κοινωνική επικοινωνίας σε σχέση με τα 

αντίστοιχα παιδιά ΔΑΦ (Διάγραμμα 9).  
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Τέλος, το μοντέλο ANOVAπου εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει πολύ καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 52.6% της 

μεταβλητότητας του σκορ της επικοινωνίας.  

 

Διάγραμμα 8: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την 

επικοινωνία (ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Διάγραμμα 9: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την 

κοινωνική επικοινωνία  

 

Πίνακας 38: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη το παιχνίδι  

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1387,913
a
 9 154,213 16,684 ,000 

Intercept 4430,308 1 4430,308 479,306 ,000 

Ομάδα * Φύλο 40,836 1 40,836 4,418 ,037 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

92,261 3 30,754 3,327 ,021 

Ομάδα 675,342 1 675,342 73,064 ,000 

Φύλο 20,033 1 20,033 2,167 ,143 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
117,669 3 39,223 4,243 ,006 

Error 1562,098 169 9,243   

Total 26888,000 179    

CorrectedTotal 2950,011 178    

a. R Squared = ,470 (Adjusted R Squared = ,442) 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Στον Πίνακα 38 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το παιχνίδι. Φαίνεται να υπάρχει 

οριακά στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ του παιχνιδιού ως προς την ηλικία 

(F(3,169) = 4.24, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 73.06, p< 0.01), αλλά όχι 

ως προς το φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ του παιχνιδιού, εντός των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ (F(1,169) = 4.42, p< 0.05) λόγω του μικρού μεγέθους του 

δείγματος των παιδιών με ΔΑΦ, όπως επίσης παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (F(3,169) 

= 3.27, p< 0.05).  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σκορ του παιχνιδιού σε σχέση με τα 

αντίστοιχα παιδιά ΔΑΦ (Διάγραμμα 11). Επιπλέον, τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης 

φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο σκορ του παιχνιδιού σε σχέση με τα αντίστοιχα αγόρια 

ΔΑΦ (Διάγραμμα 10).  

Τέλος, το μοντέλο ANOVAπου εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 47%% της 

μεταβλητότητας του σκορ του παιχνιδιού.  
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Διάγραμμα 10: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για το παιχνίδι 

(ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 
Διάγραμμα 11: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για το παιχνίδι  

 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Πίνακας 39: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη την γλώσσα  

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1906,998
a
 9 211,889 27,534 ,000 

Intercept 4494,384 1 4494,384 584,025 ,000 

Ομάδα * Φύλο 40,366 1 40,366 5,245 ,023 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

69,887 3 23,296 3,027 ,031 

Ομάδα 964,231 1 964,231 125,298 ,000 

Φύλο 21,855 1 21,855 2,840 ,094 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
255,186 3 85,062 11,053 ,000 

Error 1300,544 169 7,696   

Total 29806,000 179    

CorrectedTotal 3207,542 178    

a. R Squared = ,595 (Adjusted R Squared = ,573) 

 

Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την γλώσσα. Φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της κοινωνικοποίησης ως προς την ηλικία 

(F(3,169) = 11.05, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 125.29, p< 0.01), αλλά 

όχι ως προς το φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της γλώσσας, εντός των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ (F(1,169) = 5.25, p< 0.05) λόγω του μικρού μεγέθους του 

δείγματος των παιδιών με ΔΑΦ, όπως επίσης παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (F(3,169) 

= 3.03, p< 0.05).  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, τείνουν να έχουν μεγαλύτερο σκορ της γλώσσας σε σχέση με τα αντίστοιχα 
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παιδιά ΔΑΦ (Διάγραμμα 13). Επιπλέον, τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης φαίνεται να 

έχουν μεγαλύτερο σκορ της γλώσσας σε σχέση με τα αντίστοιχα αγόρια ΔΑΦ 

(Διάγραμμα 12).  

Τέλος, το μοντέλο ANOVA που εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει πολύ καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 57.3% της 

μεταβλητότητας του σκορ της γλώσσας.  

 

 
Διάγραμμα 12: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την γλώσσα 

(ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Διάγραμμα 13: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την 

γλώσσα  

 

Πίνακας 40: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη την ομιλία  

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 1647,203
a
 9 183,023 20,357 ,000 

Intercept 4824,147 1 4824,147 536,573 ,000 

Ομάδα * Φύλο 5,419 1 5,419 ,603 ,439 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

22,232 3 7,411 ,824 ,482 

Ομάδα 915,365 1 915,365 101,813 ,000 

Φύλο 5,642 1 5,642 ,628 ,429 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
128,422 3 42,807 4,761 ,003 

Error 1519,423 169 8,991   

Total 30650,000 179    

CorrectedTotal 3166,626 178    

a. R Squared = ,520 (Adjusted R Squared = ,495) 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Στον Πίνακα 40 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την ομιλία. Φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της ομιλίας ως προς την ηλικία (F(3,169) = 

4.76, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 101.81, p< 0.01), αλλά όχι ως προς το 

φύλο.  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της ομιλίας, εντός των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος των παιδιών με 

ΔΑΦ ούτε στατιστικά σημαντική διαφορά παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε 

διάφορες ηλικιακές ομάδες.  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, τείνουν να έχουν το ίδιο σκορ της ομιλίας σε σχέση με τα αντίστοιχα παιδιά 

ΔΑΦ (Διάγραμμα 14). Επιπλέον, τα αγόρια τυπικής ανάπτυξης φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερο σκορ της ομιλίας σε σχέση με τα αντίστοιχα αγόρια ΔΑΦ (Διάγραμμα 15) 

όμως αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να είναι αρκετή προκειμένου να διαφοροποιήσει τα 

σκορ της ομιλίας. 

Τέλος, το μοντέλο ANOVA που εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 49.5% της 

μεταβλητότητας του σκορ της ομιλίας.  
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Διάγραμμα 14: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την 

ομιλία(ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

 

 
Διάγραμμα 15: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την ομιλία 

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Πίνακας 41: Αποτελέσματα της 2 – way ANOVA με εξαρτημένη την γραφή  

Source 
Type III Sum 

of Squares 
Df MeanSquare F Sig. 

CorrectedModel 845,412
a
 9 93,935 14,845 ,000 

Intercept 1604,026 1 1604,026 253,501 ,000 

Ομάδα * Φύλο 47,580 1 47,580 7,520 ,007 

Ομάδα * 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 

9,500 3 3,167 ,500 ,682 

Ομάδα 521,858 1 521,858 82,475 ,000 

Φύλο 43,076 1 43,076 6,808 ,010 

Ηλικία_Κατηγορ

ιοποιημένη 
97,864 3 32,621 5,155 ,002 

Error 1069,348 169 6,328   

Total 12802,000 179    

CorrectedTotal 1914,760 178    

a. R Squared = ,442 (Adjusted R Squared = ,412) 

 

Στον Πίνακα 41 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της 2 – way 

ANOVA υποθέτοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή την γραφή. Φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά του σκορ της γραφής ως προς την ηλικία (F(3,169) = 

5.16, p< 0.01) και ως προς την ομάδα (F(1,169) = 82.48, p< 0.01), και ως προς το φύλο 

(F(1,169) = 6.81, p< 0.01).  

Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σκορ της γραφής, εντός των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη και ΔΑΦ (F(1,169) = 7.52, p< 0.01) λόγω του μικρού μεγέθους του 

δείγματος των παιδιών με ΔΑΦ, όχι όμως στατιστικά σημαντική διαφορά παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης και ΔΑΦ σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, τα αγόρια τυπικής 

ανάπτυξης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο σκορ της γραφής σε σχέση με τα αντίστοιχα 

αγόρια ΔΑΦ (Διάγραμμα 16). 
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Τέλος, το μοντέλο ANOVA που εκτιμήθηκε φαίνεται να έχει καλή προσαρμογή 

στα δεδομένα, καθώς οι ανεξάρτητες μεταβλητές επεξηγούν το 41.2% της 

μεταβλητότητας του σκορ της γραφής.  

 
Διάγραμμα 16: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων φύλου με ομάδα παιδιών για την γραφή 

(ΤΑ:αγόρια=75, κορίτσια=81, ΔΑΦ:αγόρια=19, κορίτσια=6) 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Διάγραμμα 17: Διάγραμμα αλληλεπιδράσεων ηλικίας με ομάδα παιδιών για την γραφή  

 

 

Τέλος, πραγματοποιούνται συσχετίσεις των ερωτήσεων συνολικής ανάπτυξης 

(Κ.α) και αισθητηριακής επεξεργασίας (Κ.β) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης ως προς 

την ηλικία. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με την χρήση του κριτηρίου X
2
.  

Στον πίνακα 42 παρατηρείται η συσχέτιση της ηλικιακής ομάδας των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης με το εργαλείο συνολικής ανάπτυξης (Κ.α). Φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία των παιδιών έχουν Κ.α (συνολική ανάπτυξη) κατεκτημένο σε ίδια αναλογία 

περίπου σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ενώ το αναδυόμενο Κ.α (συνολική ανάπτυξη) είναι 

περίπου το ίδιο σε κάθε ηλικιακή ομάδα και σαφέστατα μικρότερο από το αναδυόμενο. 

Μεταξύ των δύο δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (X
2
(3) = 2.982, p> 

0.05).  

 

Ομάδα  
Τυπικής ανάπτυξης 
ΔΑΦ 
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Πίνακας 42: Πίνακας διπλής εισόδου της ηλικίας με το εργαλείο Κ.α για τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης.  

 

Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη 

Total 

2 - 2.5 

ετών 

2.51 - 2.99 

ετών 3 - 3.5 ετών 3.51 - 4 ετών 

Κ.α. Αναδυόμενο 6 10 8 6 30 

Κατεκτημένο 27 24 39 35 125 

            Total 33 34 47 41 155 

a. Ομάδα = Τυπικής ανάπτυξης 

 

Διάγραμμα 18: Συσταδοποιημένο ραβδόγραμμα συχνοτήτων της ηλικίας με το εργαλείο Κ.α 

για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  
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Στον Πίνακα 43 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης κατά X
2
της 

ερώτησης αισθητηριακής επεξεργασίας (Κ.β) ως προς την ομάδα των παιδιών. Φαίνεται 

ότι τα περισσότερα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να έχουν στην πλειονότητά τους Κ.β 

(αισθητηριακή επεξεργασία) κατεκτημένη ανεξάρτητα της ηλικιακής ομάδας στην 

οποία ανήκουν. Σε κάθε ηλικιακή ομάδα, οι πιθανές αποκλίσεις της Κ.β(αισθητηριακή 

επεξεργασία), φαίνεται να είναι μικρές ή μηδαμινές. Μεταξύ της ερώτησης 

Κ.β(αισθητηριακή επεξεργασία) και της ηλικιακής ομάδας, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (X
2
(6) = 7.42, p> 0.05).  

 

 

 

 

Πίνακας 43: Πίνακας διπλής εισόδου για την ερώτηση Κ.β με την ηλικία  

 
Ηλικία_Κατηγοριοποιημένη 

Total 

2 - 2.5 έτη 2.51 - 2.99 έτη 3 - 3.5 έτη 3.51 - 4 έτη 

Κ.β. 

Πιθανές 

αποκλίσεις 
1 0 0 1 2 

Αναδυόμενο 6 8 3 8 25 

Κατεκτημένο 26 26 43 31 126 

       Total 33 34 46 40 153 
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Διάγραμμα 19: Συσταδοποιημένοραβδόγραμμα συχνοτήτων για την ερώτηση Κ.β με 

την ηλικία 

 

 

6. Συζήτηση 

 H παρούσα έρευνα είχε σκοπό να παρουσιάσει το προφίλ των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των ελληνόπουλων  παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 2-4 ετών, το 

προφίλ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ της ίδιας χρονολογικής 

ηλικίας, να ερευνήσει την επίδραση του φύλου και της ηλικίας στην ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων και να εντοπίσει τις διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ 

των παιδιών ΤΑ και των παιδιών με ΔΑΦ.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης 

ηλικίας 2- 2,5 ετών δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα συνεπώς δεν μιλάνε για αυτήν ούτε 

και την υποστηρίζουν,  αδυνατούν να λεκτικοποιήσουν ένα πρόβλημα συμπεριφοράς και 

να σχεδιάσουν λύση για αυτό. Δεν μπορούν να διαπραγματευτούν κατάλληλα, να 
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περιγράψουν με ευκολία κάτι που έχουν δει, να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να 

σχολιάσουν καταστάσεις ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο  βρίσκονται και να 

αφηγηθούν με ευκολία γεγονότα. Σε αυτή την ηλικία η επιλογή θεμάτων συζήτησης 

είναι περιορισμένη , η γλώσσα δεν χρησιμοποιείται  για την επίλυση προβλημάτων 

(λεκτική σκέψη) καθώς και οι φράσεις των παιδιών δεν είναι γραμματικά και 

συντακτικά σωστές γεγονός που συμφωνεί με τους Bardaro, Ridgway & Dissanayake 

(2011) σύμφωνα με τους οποίους τα παιδιά έως τα 2 έτη ξεκινούν να συνδυάζουν δύο 

λέξεις μεταξύ τους. 

Στο παιχνίδι  δεν δέχονται αλλαγές στους κανόνες και τους ρόλους που 

παίρνουν, στους οποίους μάλιστα δεν παρουσιάζουν κάποια πρωτοτυπία ως προς την 

ομιλία που χρησιμοποιούν και ως προς την επιλογή του ρόλου.  Οι Parker et al (2006) 

επισημαίνουν ότι τα παιδιά ξεκινούν να παίζουν με αντικείμενα γύρω στο πρώτο έτος 

παρουσία κάποιου συνομηλίκου χωρίς όμως να υπάρξει κοινωνική αλληλεπίδραση και 

αυτό συνεχίζεται έως τα δύο έτη όπου σταδιακά παρατηρείται εξέλιξη  στην αποδοχή 

και αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

 Παρατηρείται όμως σε αυτό το ηλικιακό στάδιο ότι αναδύεται η ικανότητα να 

αναγνωρίζουν λογότυπα (π.χ: σήματα εταιριών, προϊόντων, καταστημάτων), να 

ζωγραφίζουν και να μπορούν να πουν τι ζωγράφισαν και να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις μαθησιακές /σχολικές απαιτήσεις της ηλικίας τους. Επίσης η ικανότητα να 

χρησιμοποιούν φράσεις μεγαλύτερες των 3 λέξεων και να αυξάνεται η καταληπτότητα  

ώστε η ομιλία τους να αρχίζει να γίνεται κατανοητή από τρίτους  ακολουθούν την 

αναπτυξιακή πορεία ωρίμανσης του φωνολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας 

και της αύξησης του μέσου μήκους πρότασης (Πετεινού, Οκαλίδου, 2010).   

Η ικανότητα να μπορούν να λεκτικοποιήσουν τις σκέψεις τους φαίνεται να 
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αναδύεται αλλά θέλει περισσότερη έρευνα γιατί πιθανά οι Ναι απαντήσεις να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι γονείς δεν κατάλαβαν ακριβώς την ερώτηση καθώς η 

βιβλιογραφία επισημαίνει ότι μία τέτοια δεξιότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη της 

θεωρίας του Νου (Cohen, 1997). Διερεύνηση περαιτέρω χρειάζεται και η ικανότητα να 

παίρνουν μέρος σε συζήτηση δεδομένου ότι στην ερώτηση δεν γίνεται συγκεκριμένο το 

πόσες εναλλαγές κάνει στη συζήτηση. 

Τέλος αναδυόμενες δεξιότητες  φαίνεται να είναι η ικανότητα να χρησιμοποιούν 

κάτι φανταστικά χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα και να κάνουν ότι υπάρχει, να 

προσδίδουν ψευδείς ιδιότητες στα αντικείμενα (κάνει ότι κάτι είναι ζεστό, ότι 

λερώθηκε, ότι χάλασε κλπ) γεγονός που αναμένεται να παρατηρηθεί αφού το 

συμβολικό παιχνίδι ξεκινά από τους 18 μήνες ζωής (Bardaro et all, 2011, Parker et all, 

2006). To να παίρνουν ρόλους στο παιχνίδι τους , να προσαρμόζονται  στα  άλλα  

παιδιά  όταν  αυτά  αλλάζουν τους κανόνες και να μαθαίνουν και να ακολουθούν 

αυτούς τους κανόνες χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση το γιατί φαίνεται να 

αναδύονται καθώς δεν γνωρίζουμε αν αυτή η συμπεριφορά προκύπτει με μεγαλύτερο 

ηλικιακά ή συνομήλικο πληθυσμό. 

Στην ηλικία των 2,51-2,99 ετών παραμένουν οι δυσκολίες στο να 

λεκτικοποιήσει το παιδί ένα πρόβλημα συμπεριφοράς και να σχεδιάσει λύση για αυτό 

ενώ αναδύεται η ικανότητα του να έχει καλό φίλο και να μπορεί να προβλέψει τη 

συμπεριφορά του άλλου αφού σύμφωνα με τους (Bardaro et al, 2011, Parker et al, 

2006) τα παιδιά κάτω των 3.3 ετών παρουσιάζουν πιο ασταθείς φιλικές σχέσεις και δεν 

έχουν κατακτήσει ακόμη τη θεωρία του Νου. Αναδύεται ακόμη η ικανότητα να 

σχολιάζει καταστάσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ανάλογα με το περιβάλλον που 
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βρίσκεται και να μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία ακολουθώντας τις εικόνες ενός 

βιβλίου.  

 Όπως προέκυψε από την έρευνα στα ελληνόπουλα ηλικίας 3-3,5 ετών ξεκινά να 

αναδύεται η ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου ανάλογα των ηλικιακών τους 

απαιτήσεων και σύμφωνα με τον Bates (1976)  η λεκτικοποίηση ενός προβλήματος 

συμπεριφοράς καθώς και η σχεδίαση λύσης για αυτό. Παρουσιάζεται ακόμη κάποια 

πρωτοτυπία στους ρόλους που παίρνουν στη διάρκεια του παιχνιδιού αφού το 

συμβολικό παιχνίδι ξεκινά από τους 18 περίπου μήνες και καθώς επηρεάζεται από την 

ηλικία εξελίσσεται έως τα 7 έτη (Sheridan, 2011).  

Η αποδοχή των αλλαγών στους κανόνες του παιχνιδιού και η προσαρμογή στα 

άλλα παιδιά όταν αυτά αλλάζουν τους κανόνες φαίνεται να αναδύεται γύρω στα 3,51-4 

έτη γεγονός που καθιστά τα ελληνόπουλα πιο ώριμα αφού το παιχνίδι που διέπεται από 

κανόνες φαίνεται να εμφανίζεται στην ηλικία των 7 ετών(Sheridan, 2011) .  

Η γραφή είναι ένας τομέας που δεν έχει κατακτηθεί ακόμα μέχρι τα 4 έτη 

γεγονός που συμφωνεί με τα ευρήματα των Diamond, Gerde και Powell (2008) οι 

οποίοι συμπέραναν ότι η ικανότητα του παιδιού να γράψει σχετίζεται με την ηλικία του, 

την γνώση του αλφάβητου και την ανάπτυξη της φωνολογικής και γραφημικής 

ενημερότητας. Επίσης αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάπτυξη της λεπτής 

κινητικότητας (Παπαδόπουλος,2007, Sheridan, 2014)   η οποία  χαρακτηρίζεται από 

βαθμιαία εξελικτική πορεία καθώς σχετίζεται με την ικανότητα του παιδιού να 

συντονίζει το χέρι και το μάτι για την επιτυχία συντονισμένων και επιδέξιων λεπτών 

κινήσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές στην ηλικία των δύο ετών το παιδί κατορθώνει 

να κρατά μολύβι με τριποδική λαβή και να ζωγραφίζει πρώτα κάθετες γραμμές, 

αργότερα οριζόντιες και τελικά διαγώνιες. Η εμφάνιση κυκλικού σχήματος στα σχέδιά 
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του είναι ένδειξη ότι έχει αρχίσει να εξελίσσεται και το παιδί εντυπωσιάζεται που έχει 

κάνει το πρώτο του σχηματικό σύμβολο. Στην ηλικία των τριών ετών αρχίζει να 

αποτυπώνει στο χαρτί τις πρώτες ανθρώπινες φιγούρες και τεσσάρων ετών βρίσκεται 

σχεδόν στο τελικό στάδιο ωρίμανσης με το πιάσιμο του μολυβιού. Ένα παιδί πέντε 

ετών κρατά το μολύβι όπως ενήλικας και σχεδιάζει, ζωγραφίζει και αντιγράφει σχήματα 

και γράμματα.  

Αναφορικά με την επίδραση του φύλου στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως παρόλο που 

φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφορά ως προς το φύλο για τα παιδιά με ΔΑΦ, αυτή η  

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική λόγω του μικρού δείγματος των παιδιών με 

ΔΑΦ (13,81% επί του συνόλου). Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει επίσης στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς το φύλο σε κάθε μία από τις δομές που μελετάμε και για τα 

παιδιά ΤΑ παρόλο που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος (86,18% του συνολικού 

δείγματος). Τα ευρήματα για την ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα πολλών ερευνών που θέτουν το φύλο ως παράγοντα που δεν επηρεάζει 

την κοινωνικότητα και την επικοινωνία τους (Van Wijngaarden et al, 2014, Adersson et 

al,2013, Harrop et al,2014) αλλά έρχονται σε αντίθεση με εκείνα ερευνών που αφορούν 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξής τα οποία και υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιοτήτες των παιδιών διαφέρουν μεταξύ των κοριτσιών και των 

αγοριών με τα κορίτσια να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (Walker,2005, 

Serbin et al,1993) 

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για την ηλικία η οποία φαίνεται να συμβάλλει 

σημαντικά  στην ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας  τόσο στην ομάδα ΤΑ όσο και 

των παιδιών με ΔΑΦ γεγονός που επιβεβαιώνεται από έρευνες του εξωτερικού στις 
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οποίες επισημαίνεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλικίας και των 

επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων (Burleson, 1984, Landa, Holman, Garrett-

Mayer, 2007). 

Τέλος το προφίλ των παιδιών με ΔΑΦ δεν ήταν εφικτό να σκιαγραφηθεί λόγω 

του μικρού αριθμού του δείγματος που συλλέχθηκε δεδομένου ότι στο εύρος αυτής της 

ηλικιακής ομάδας δεν υπήρχαν πολλά παιδιά με διάγνωση από δημόσιο φορέα. 

Συνεπώς, πέρα από την επίδραση της ομάδας στην ανάπτυξη των κοινωνικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ να παρουσιάζουν 

σημαντική απόκλιση στο σύνολο των δεξιοτήτων γεγονός που υποστηρίζεται και από 

προηγούμενες έρευνες (Rhiannon . Luyster ,Kadlec, Carter Tager-Flusber, 2008) δεν 

κατάφερε η παρούσα έρευνα να αποδώσει τις διαφορές από την ομάδα ελέγχου.   

 

 

6.1 Περιορισμοί  

 Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν ότι η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη 

χρήση ερωτηματολογίου μόνο, στο οποίο απαντούσαν οι γονείς, χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα παρατήρησης από ειδικό. Επίσης το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια εξέτασης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι σε 

εξέλιξη ακόμη και δεν υπάρχει στάθμιση προς το παρόν. Τέλος, το μικρό δείγμα της 

ομάδας των παιδιών με ΔΑΦ, με συγκεκριμένα τα αγόρια να αποτελούν το 10,49% του 

συνολικού δείγματος και τα κορίτσια μόνο το 3,3% στου συνολικού δείγματος,  δεν 

ήταν αρκετό ώστε να σκιαγραφηθεί το προφίλ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ανά 

ηλικιακή ομάδα.  
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6.2 Μελλοντικές έρευνες 

 Από τα ευρήματα μας δίνεται έναυσμα για μελλοντική έρευνα που θα περιλαμβάνει  

όμως αναλυτική αξιολόγηση και παρατήρηση του πληθυσμού που διερευνάτε από 

ειδικούς. Επιπλέον ένα μεγαλύτερο δείγμα παιδιών με ΔΑΦ θα δώσει τη δυνατότητα να 

σκιαγραφηθεί το επικοινωνιακό τους προφίλ ανά ηλικία και να ερευνηθεί πιθανά η 

επίδραση ή όχι του φύλου σε αυτό. 

 

7. Συμπεράσματα 

 Η παρούσα έρευνα είναι μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 2-4 ετών στον Ελλαδικό χώρο. Το σύνολο των 

αποτελεσμάτων ταυτίζεται με εκείνο των ερευνητικών δεδομένων του εξωτερικού και 

ακολουθεί το αναπτυξιακό προφίλ των παιδιών της Ευρώπης. Επιβεβαιώνει τις αρχικές 

μας υποθέσεις ότι οι κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 2- 4 ετών και των παιδιών με ΔΑΦ θα επηρεάζονται από την ηλικία 

και ότι οι κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ της ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας θα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από αυτές της ομάδας  

ελέγχου. Τέλος διαψεύδει την επίδραση του φύλου ως διαφοροποιητικό παράγοντα και 

για τις δύο ομάδες γεγονός που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα λόγω του μικρού 

δείγματος της ομάδας παιδιών με ΔΑΦ.   
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Παράρτημα 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Εστιάζει στους ανθρώπους ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κάνει βλεμματική επαφή για να σχετιστεί με τους 

άλλους 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Παίρνει πρωτοβουλία για κοινωνική αλληλεπίδραση 

σε διαφορετικά περιβλάλλοντα και με διαφορετικούς 

ανθρώπους 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Παρατηρεί τους ανθρώπους ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προσαρμόζεται με ευκολία στους άλλους ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συνεργάζεται αυθόρμητα γιατί θέλει να περάσει χρόνο 

με τον άλλο άνθρωπο 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Παίρνει πρωτοβουλία για επικοινωνία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επικοινωνεί για αυτές χρησιμοποιώντας κινητικά ή εξ' 

επαφής επικοινωνιακά μοντέλα (δείχνει σε κοντινή 

απόσταση, φέρνει κάτι που θέλει) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κάνει κατάλληλα συντονισμένη βλεμματική επαφή 

κατά τη διάρκεια των επικοινωνιακών πρωτοβουλιών 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Ασχολείται με αντικείμενα ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χρησιμοποιεί τα αντικείμενα αισθησιοκινητικά (τα 

βάζει στο στόμα, τα πετάει, τα κουνάει) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Συσχετίζει αντικείμενα (βάζει μέσα, στοιβάζει) ΝΑΙ ΟΧΙ 
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ΓΛΩΣΣΑ 

Εστιάζεται στην ομιλία του άλλου ΝΑΙ ΟΧΙ 

Κατανοεί καθημερινά ρήματα ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εκτελεί απλές εντολές σε γνωστό επικοινωνιακό πλαίσιο 

(σπίτι, σχολείο κλπ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ 

Παράγει ήχους από τη στοματική κοιλότητα ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βαβίζει (λέει μα/μα/μα, μπα/μπα/μπα κλπ) ΝΑΙ ΟΧΙ 

Παράγει λέξεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

ΓΡΑΦΗ 

Ενδιαφέρεται για βιβλία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βλέπει τις εικόνες σε βιβλία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ξεφυλίζει ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 


