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Περίληψη 

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

και παιδιών με ΔΑΦ, ώστε να σκιαγραφηθούν τα προφίλ επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των δύο ομάδων και να συγκριθούν μεταξύ τους. Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας 

αποτελούνταν από 2 ομάδες: εξήντα (60) παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 6 έως 6,11 

ετών και εξήντα (60) ηλικίας, 7 έως 8 ετών και δεκατρία (13) παιδιά διαγνωσμένα 

επίσημα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ηλικίας 6 έως 6,11 ετών και δεκαεφτά 

(17) ηλικίας 7 έως 8 ετών. Η διαδικασία περιελάβανε τέσσερις φάσεις: Στην πρώτη 

φάση συμπληρώθηκαν 2 ερωτηματολόγια από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των 

παιδιών αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν δύο Εγχειρίδια Αναφοράς: η 

Αξιολόγηση Γλωσσικών Ικανοτήτων και η Αξιολόγηση Κοινωνικής 

Επικοινωνίας/Πραγματολογίας (Assessment of Pragmatic Language and Social 

Communication) (APLSC) (Hyter & Applegate, 2012). Στην δεύτερη φάση, τα παιδιά 

αξιολογήθηκαν ατομικά με επίσημα αξιολογητικά εργαλεία που αφορούν την ανάπτυξη 

του εκφραστικού λεξιλογίου, τη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια, ώστε να 

αποκλειστούν τα παιδιά με τυχόν γλωσσικές διαταραχές. Όσα παιδιά παρουσίασαν 

τυπική γλωσσική ανάπτυξη, εισήχθησαν στην τρίτη φάση, όπου αξιολογήθηκε η 

κατανόηση του αφηγήματος. Στην τέταρτη φάση, πραγματοποιήθηκε Παρατήρηση των 

παιδιών μέσα στην Τάξη. Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων με το στατιστικό λογισμικό SPSS) και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν διαφορές ως προς της δεξιότητες που αφορούν την 

συζήτηση, την κοινωνική γνώση, τις κοινωνικές σχέσεις, το παιχνίδι και την κατανόηση 

του αφηγήματος. Τα ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-8 ετών φαίνεται να 

έχουν κατακτήσει όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες που αξιολογεί το εργαλείο. 
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Πρόλογος 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες εντάσσονται στον πραγματολογικό τομέα της 

γλώσσας. Η αξιολόγηση τους δίνει σημαντικές πληροφορίες στην διαγνωστική 

διαδικασία και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την διαφοροδιάγνωση των διάχυτων 

διαταραχών της ανάπτυξης. Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας εστιάστηκε στο να 

σκιαγραφήσει το προφίλ επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης, 

και των παιδιών με ΔΑΦ και να παραθέσει τις διαφοροποιήσεις και τα κοινά σημεία 

που προέκυψαν μεταξύ των δύο ομάδων. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας, ενώ στο δεύτερο η ερευνητική της προσέγγιση. Τέλος 

παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συνολικά συμπεράσματα. 
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1. Θεωρητική προσέγγιση 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο που αξιοποιήθηκε 

για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται συνοπτικά οι 

θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν στον ορισμό της κοινωνικής επικοινωνίας-

πραγματολογίας, στις επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 έως 8 ετών, στα επικοινωνιακά ελλείμματα που 

παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΑΦ και σε παλαιότερες έρευνες που τα έχουν διερευνήσει 

και τέλος στις αφηγηματικές δεξιότητες των τυπικών παιδιών και των παιδιών με ΔΑΦ. 

 

1.1 Πραγματολογία - Κοινωνική Επικοινωνία 

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας γλώσσα έχει απασχολήσει τους φιλοσόφους ήδη 

από την αρχαιότητα. Η πληθώρα των ορισμών της γλώσσα που έχουν προταθεί, 

αντανακλά την πολυσχιδία του φαινομένου. Ο Saussure μελετώντας την γλώσσα ως 

όργανο επικοινωνίας, την όρισε ως ένα γλωσσικό σύστημα, το οποίο μοιράζονται οι 

ομιλητές μιας συγκεκριμένης γλωσσικής κοινότητας. Έτσι, η γλώσσα θεωρείται ένα 

κοινωνικό γεγονός και παραπέμπει σε κοινωνικές συμβάσεις (Παπαήλιου, 2005). Το 

σύστημα αυτό αποτελείται από πέντε υποσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε 

λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Τα υποσυστήματα της γλώσσας είναι: το φωνολογικό, 

το μορφολογικό, το συντακτικό, το σημασιολογικό και το πραγματολογικό. 

 Το πραγματολογικό σύστημα μελετά την χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό 

πλαίσιο και εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν στην κατανόηση και χρήση:  

 του πλαισίου αναφοράς (χώρος, χρόνος, συνομιλητής) 



6 
 

 των μη λεκτικών επικοινωνιακών πληροφοριών (εκφράσεις προσώπου, στάση 

σώματος, χειρονομίες) 

 των κατάλληλων γλωσσικών δομών (σημασιολογία, μορφοσυντακτικό) 

 των κατάλληλων παραλεκτικών πληροφοριών (ένταση φωνής, επιτονισμός, 

παύσεις στην ροή της ομιλίας) 

 των κατάλληλων κοινωνικών συμπεριφορών 

Ο όρος πραγματολογία, προέρχεται από την ελληνική λέξη «πράγμα» που σημαίνει κάτι 

το υπαρκτό και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Peirce το 1870 (Morris 1971) στην 

«Πραγματιστική Φιλοσοφία» του. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν δοθεί διάφοροι 

ορισμοί για την πραγματολογία. Η βιβλιογραφία περιγράφει ότι περιλαμβάνει ποικίλους 

τομείς όπως τις πράξεις ομιλίας, οι οποίες ονομάζονται και επικοινωνιακές λειτουργίες 

ή επικοινωνιακές προθέσεις, την προϋποτιθέμενη γνώση, η οποία σχετίζεται με τις 

απαιτήσεις του επικοινωνιακού πλαισίου και την συζήτηση  που συμπεριλαμβάνει την 

επικοινωνιακή συνδιαλλαγή και οργάνωση του αφηγήματος (Hyter, 2007). Οι McTear 

& Conti-Ramsden (1992) αναφέρουν ότι η πραγματολογία εξετάζει τη χρήση της 

γλώσσας ως κοινωνική πράξη, ως κατάλληλη συμπεριφορά και ως επικοινωνιακή 

πρόθεση. Η χρήση της γλώσσας ως «κοινωνική πράξη» αναφέρεται στη γνώση των 

κοινωνικών κανόνων και στην κατανόηση των προθέσεων και των επιθυμιών του 

συνομιλητή, ως «κατάλληλη συμπεριφορά» αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της επικοινωνίας και ως 

«επικοινωνιακή πρόθεση» αναφέρεται στη σκοπιμότητα της κοινωνικής συνδιαλλαγής, 

δηλαδή στο μήνυμα που θέλει να μεταφέρει ο συνομιλητής στον ακροατή και που 

πιστεύει ότι τον ενδιαφέρει  (Βογινδρούκας, 2007). Συνεπώς, η πραγματολογία είναι η 

επιδέξια επικοινωνία μέσω της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να λέει το σωστό 
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πράγμα, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και με τον σωστό τρόπο όπως αυτός ορίζεται 

από τις κοινωνικές συνθήκες (MacKay&Anderson, 2002). Επίσης, έχει περιγραφεί και 

ως τομέας της κοινωνικής επικοινωνίας (Olswang, Coggins & Timler, 2001). Η 

κοινωνική επικοινωνία αναφέρεται στη στενή σχέση μεταξύ της κοινωνικής γνώσης, 

των επιτελικών λειτουργιών, της συναισθηματικής ρύθμισης, της μνήμης εργασίας και 

της πραγματολογίας (Hyter &Sloane, 2013). Σύμφωνα με τους Olswang et al. (2001) οι 

εκτελεστικές λειτουργίες, η κοινωνική γνώση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες δρουν 

αλληλεξαρτώνται και βοηθούν τους συνομιλητές να εκφράσουν αποτελεσματικά την 

πρόθεσή τους και την οπτική τους, αλλά και να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την 

πρόθεση και την οπτική των άλλων. Η σχέση μεταξύ της πραγματολογίας και της 

κοινωνικής επικοινωνίας επικεντρώνεται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο πραγματοποιείται η επικοινωνιακή συνδιαλλαγή (Hyter, 2007; Rivers, Hyter & 

DeJarnette, 2012; Cummings, 2015).  

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

επικοινωνιακής ικανότητας του ατόμου. Η ανάπτυξή της ξεκινά περίπου από τον ένατο 

μήνα της ζωής και ολοκληρώνεται περίπου κατά το όγδοο έτος της ηλικίας. Θα 

μπορούσε να διακριθεί σε προγλωσσική και γλωσσική. Η προγλωσσική πραγματολογία 

αναφέρεται στα στάδια ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του βρέφους από 

την γέννηση του μέχρι την παραγωγή της πρώτης του λέξης και η γλωσσική συνδέεται 

με την κατάλληλη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο (Βογινδρούκας, 2008).  
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1.2 Επικοινωνιακές Δεξιότητες τυπικών παιδιών ηλικίας 6-8 ετών 

 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην γλωσσική πραγματολογία, καθώς το δείγμα 

των συμμετεχόντων είναι παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Σύμφωνα με τους Bernstein & 

Tiegerman (1993), η ανάπτυξη της γλωσσικής πραγματολογίας διακρίνεται σε δύο 

τομείς. Ο πρώτος αφορά στην επεξεργασία των επικοινωνιακών λειτουργιών και ο 

δεύτερος στην ανάπτυξη της συζήτησης ως επικοινωνιακής λειτουργίας. Στα πρώτα 

τους στάδια τα παιδιά διευρύνουν το ρεπερτόριο χρήσης της γλώσσας, μετά την 

χρησιμοποιούν για να δώσουν εντολές στους άλλους και να εκφράσουν τις εμπειρίες 

τους και σε μεγαλύτερη ηλικία την χρησιμοποιούν για να δηλώσουν την αιτία ενός 

γεγονότος και την λύση ενός προβλήματος. Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων 

χρήσης της γλώσσας έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πέμπτο έτος και τα παιδιά είναι ικανά 

να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές συνδιαλλαγές.  

Στην περίοδο της πρώτης σχολικής ηλικίας και μέχρι τον έβδομο χρόνο, 

αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες, όπως η διατήρηση της συζήτησης, η διευκρίνιση 

του μεταδιδόμενου μηνύματος με την χρήση διαφορετικών γλωσσικών δομών, η 

χρησιμοποίηση και η κατανόηση της πλάγιας αίτησης και η ικανότητα αφήγησης 

βασισμένης σε ένα σχήμα. Στην έρευνα τους, οι Dewart & Summers (1988) αναφέρουν 

ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι ικανά να ζητούν επεξήγηση σε περίπτωση που 

δεν έχουν κατανοήσει κάτι, να προσαρμόζουν την ομιλία τους, ανάλογα με το φύλο, 

την ηλικία, το βαθμό συγγένειας και την κοινωνική θέση του συνομιλητή, να 

χρησιμοποιούν κοινωνικά αποδεκτά μοντέλα εκφράσεων, να κατανοούν τις ιδιωματικές 

και αστείες εκφράσεις, να κατανοούν εκτενείς αφηγήσεις, να διαπραγματεύονται, να 

εκφράζονται συναισθηματικά και να αναπτύσσουν μεταγλωσσικές ικανότητες. 
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Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες δεξιότητες, όπως η «πειθώ», η υπόσχεση και οι 

ευγενικές εκφράσεις που αναδύονται και κατακτιούνται μέχρι τα 9 έτη (McTear & 

Conti-Ramsden, 1992). Η κατανόηση των ιδιωματικών εκφράσεων είναι μια 

παρατεταμένη διαδικασία, που ξεκινά να αναπτύσσεται τα πρώτα σχολικά χρόνια 

(Spector, 1996) και συνεχίζεται μέχρι και την ηλικία των 17 ετών (Nippold & 

Rudzinski, 1993).Η ικανότητα για επαρκής πληροφόρηση ολοκληρώνεται στα 7 έτη, 

αλλά η ικανότητα να εντοπίζουν τις αμφισημίες στην επικοινωνία ξεπερνάει τα 9 έτη 

για την ανάπτυξή της (Lloyd et al., 1995).Οι βαθμοί ευγενείας και η χρήση τους στο 

καθημερινό λόγο μελετήθηκαν από τους McTear & Conti-Ramsden (1992), και 

φαίνεται να εφαρμόζονται και αυτοί μετά την ηλικία των 9 ετών. Η αφήγηση με 

συγκεκριμένη θεματολογία και πλοκή αναπτύσσεται συνεχόμενα μεταξύ 5-7 ετών 

(Liles, 1993) και μετά τα 9 έτη μειώνονται τα λάθη στην συνοχή και τις αναφορικές 

σχέσεις (Ripich & Griffin, 1988). 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες επιτρέπουν στο παιδί την ομαλή προσαρμογή στην 

ομαδική ζωή της τάξης και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους γύρω του 

και κυρίως την ανάπτυξη των φιλιών (Gallagher, 1993). Στην ηλικία των 6-8, τα παιδιά 

είναι ικανά να αναγνωρίζουν ότι οι συμμαθητές ή οι φίλοι τους έχουν διαφορετικά 

συναισθήματα και προθέσεις. Ο τρόπος που επισυνάπτονται οι φιλίες σε αυτή την 

ηλικία είναι όταν κάποιος κάνει ευγενικές πράξεις για τον άλλο και γι’ αυτό δίνουν 

έμφαση στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια αλληλεπίδραση (Erwin, 1998). Η 

αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους καλυτερεύει τις δεξιότητες εναλλαγής σειράς και 

προσφέρει την ικανότητα κατανόησης της οπτικής γωνίας των άλλων και τον 

συμβιβασμό με αυτή (Nelson & Abound, 1985). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων αυξάνονται με την ηλικία. Μέχρι τα 10 έτη όμως, τα παιδιά δεν 
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αποδέχονται εύκολα μια σύγκρουση με τους συνομήλικους τους, καθώς την θεωρούν 

ως κατάλυση της φιλίας τους (Erwin, 1998). 

Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων βασίζεται στην ύπαρξη ενός 

φυσιολογικού νοητικού δυναμικού, το οποίο εξασφαλίζει την συντονισμένη ανάπτυξη 

των εγκεφαλικών λειτουργιών και επηρεάζεται από τις γνωστικές και κοινωνικές 

αλλαγές του κάθε παιδιού. Συνεπώς, οποιαδήποτε δυσκολία στην λεκτική 

πραγματολογία θα προκαλέσει προβλήματα στην κατανόηση της πρόθεσης του 

συνομιλητή, στη συζήτηση και στην κατάλληλη χρήση της γλώσσας κατά την διάρκεια 

των επικοινωνιακών συνδιαλλαγών και στην κατανόηση των κοινωνικών συμβάσεων 

(Βογινδρούκας, 2008). Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάσουν την 

κοινωνικότητα του παιδιού, να περιορίσουν τα ενδιαφέροντα του, να μειώσουν τις 

πρωτοβουλίες του για επικοινωνία και να το περιθωριοποιήσουν (Gallagher, 1993). 

Οι έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων σε 

ελληνόπουλα σχολικής ηλικίας 6-8 ετών είναι περιορισμένες. Αυτές που διεξήχθησαν 

κατά καιρούς σε ελληνικό πληθυσμό είναι της Nisioti (1994) και του Βογινδρούκα 

(2002), οι οποίες αφορούν την προσχολική ηλικία 5-6 ετών. Και οι δύο είχαν ως 

αντικείμενο το ίδιο ερευνητικό εργαλείο, το «Pragmatics of Early Communication 

Skills» (Dewart & Summers, 1988). Είναι μια ημι-δομημένη συνέντευξη που γίνεται με 

τους γονείς των παιδιών και εξετάζει τέσσερις τομείς που αφορούν τις πραγματολογικές 

δεξιότητες: 1) την πρόθεση για επικοινωνία, 2) την ανταπόκριση στην επικοινωνία, 3) 

τις δεξιότητες απλής επικοινωνίας και διαλόγου και 4) την προσαρμογή στις αλλαγές 

του επικοινωνιακού πλαισίου. Η 2
η
 έρευνα είχε ως δείγμα 12 αγόρια με αυτισμό και 

ελαφριά νοητική υστέρηση, 12 αγόρια με σύνδρομο Down και ελαφριά νοητική 

υστέρηση και 22 αγόρια τυπικής ανάπτυξης και είχε διττό σκοπό: πρώτον να μελετήσει 
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την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων και δεύτερον να εντοπίσει το είδος 

των δυσκολιών που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ σε αυτές τις δεξιότητες. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα των δύο ερευνών, όπως παραθέτονται από τον Βογινδρούκα, (2008), οι 

πραγματολογικές δεξιότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ή αναδύονται στα ελληνόπουλα 

τυπικής ανάπτυξης στην ηλικία των 5-6 ετών είναι οι κοινωνικές συμβάσεις 

(χαιρετισμός), οι δεξιότητες που αφορούν την συζήτηση (συμμετοχή, διεξαγωγή, 

διόρθωση, διαπραγμάτευση), η κατανόηση του τρόπου χρήσης της γλώσσας από τους 

άλλους, καθώς και το λεκτικό χιούμορ.  

 

1.3 Ψυχογνωστικές Θεωρίες που προάγουν την ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 

 

Στην ολοκλήρωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων συμβάλει μια σειρά 

γνωστικών λειτουργιών που περιγράφονται από κάποιες ψυχογνωστικές θεωρίες. Μία 

από αυτές είναι η «Θεωρία του Νου», η οποία έχει περιγραφεί από διάφορους 

ερευνητές (Baron–Cohen, 1991;Baron-Cohen, Tager-Flusberg & Cohen, 1996). Η 

Παπαήλιου (2005) συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ΘτΝ «συνιστά μια αναπαράσταση των 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και σχέσεων, η οποία δεν αποτελεί μόνο αντανάκλαση 

της πραγματικότητας, αλλά περιλαμβάνει και την αιτιώδη ερμηνεία της, καθώς και την 

επίγνωση του γεγονότος ότι τα πιστεύω ενός ατόμου δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στην 

πραγματικότητα». Σύμφωνα με την θεωρία των Premack & Woodruff (1978), τα παιδιά 

μετά το τέταρτο έτος είναι ικανά να μπαίνουν στην θέση του άλλου και να 

αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι έχουν επιθυμίες, σκέψεις και ιδέες για τον κόσμο, με 

την μορφή νοητικών αναπαραστάσεων, οι οποίες επηρεάζουν την συμπεριφορά του 
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ατόμου περισσότερο από την φυσική κατάσταση του κόσμου. Οι πρώιμες 

αναπαραστάσεις αφορούν τα πράγματα με τη μορφή που βρίσκονται στον κόσμο και οι 

μετα-αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται ώστε τα παιδιά να καταφέρουν να υποκριθούν 

μέσω του συμβολικού παιχνιδιού. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας οδηγεί το παιδί 

στην εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων και συμπεριφορών, δίνοντας του την 

δυνατότητα να κατανοεί την πρόθεση του συνομιλητή, να κάνει υποθέσεις για την 

συμπεριφορά του και να προβλέπει τι μπορεί να συμβεί. Συνεπώς, αν υπάρχει κάποιο 

έλλειμμα θα προκληθούν ανεπάρκειες στην επικοινωνία και συγκεκριμένα στην 

διεξαγωγή της κοινωνικής συνδιαλλαγής, στην κοινωνικότητα και την δημιουργική 

φαντασία. 

Μια άλλη θεωρία, είναι η «θεωρία της συσχέτισης» (Sperber & Wilson, 1986), 

που υποστηρίζει ότι για να περατωθεί σωστά μια επικοινωνιακή συνδιαλλαγή, πρέπει 

να διασφαλιστεί το γεγονός ότι είναι κατάλληλη για τον ακροατή. Συγκεκριμένα, το 

κάθε μήνυμα που μεταβιβάζεται από τον ομιλητή στον ακροατή πρέπει να προσφέρει 

μια κατάλληλη πληροφορία, η οποία να είναι σχετική με τις γνώσεις του ακροατή και 

το επικοινωνιακό πλαίσιο και να χρειάζεται ελάχιστη επεξεργασία από αυτόν, ώστε να 

γίνει κατανοητό το μήνυμα. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, ο ακροατής στο άκουσμα 

του γλωσσικού μηνύματος βάζει σε λειτουργία τρεις διαδικασίες, ώστε να το 

κατανοήσει. Αρχικά η διαδικασία της «αναφοράς» τον βοηθά να κατανοήσει τις λέξεις 

που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο μήνυμα (γραμματικά μέρη του λόγου), 

έπειτα η διαδικασία της «διασαφήνισης» τον βοηθά να κατανοήσει με τι νόημα 

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη λέξη/φράση και τέλος η διαδικασία του 

«εμπλουτισμού» τον βοηθά να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο την χρησιμοποιεί, 

συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα μη λεκτικά 
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στοιχεία που ίσως χρησιμοποιεί ο ομιλητής. Παράλληλα, επιστρατεύει τις γνώσεις του 

για τον κόσμο και χρησιμοποιώντας την αφαιρετική του ικανότητα καταλήγει σε ένα 

«υποθετικό συμπέρασμα», το οποίο μπορεί να εμπεριέχεται στην πιθανή πρόθεση του 

ομιλητή.        

 Η τρίτη θεωρία που έρχεται να πλαισιώσει τις δυο προηγούμενες και να 

βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των παιδιών είναι η «θεωρία της κεντρικής συνοχής» (Frith, 1989). Σύμφωνα με αυτή, 

το άτομο είναι ικανό να προσλαμβάνει ταυτόχρονα διαφορετικές πληροφορίες, να τις 

επεξεργάζεται και να δομεί υψηλότερου επιπέδου σκέψεις, βοηθώντας με αυτό το 

τρόπο την ταξινόμηση, την καταχώρηση και την ανάκληση των πληροφοριών. Η 

δεξιότητα αυτή οδηγεί το παιδί στην εύρεση του βασικού νοήματος της επικοινωνιακής 

κατάστασης και στην επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών που θα παραθέσει στον 

συνομιλητή του, ώστε να τον εστιάσει στο θέμα της συζήτησης και να τον αποτρέψει 

από την προσκόλληση σε τυχόν ακατάλληλες για το θέμα πληροφορίες, ώστε να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία η επικοινωνιακή συνδιαλλαγή. Το παιδί μπορεί να 

εστιάζεται σε διαφορετικούς τομείς τους προβλήματος και αυτό το βοηθάει να κινείται 

από την μια διάσταση του γεγονότος μιας συγκεκριμένης συζήτησης σε περισσότερες 

και του επιτρέπει να κατακτά καινούργιες στρατηγικές επικοινωνίας. Μια ασθενής 

κεντρική συνοχή θα μειώσει τις δεξιότητες του παιδιού να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις μια συζήτησης, δηλαδή δεν θα μπορεί να διευρύνει ένα συγκεκριμένο θέμα 

συζήτησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον του συνομιλητή του. 
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1.4 Αυτισμός και Ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία 

 

Ο αυτισμός είμαι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (World Health 

Organization, 1993) που παρουσιάζει ελλείμματα και καθυστερήσεις στην απόκτηση 

της γλώσσας και κυρίως δυσκολίες στον πραγματολογικό τομέα της γλώσσας, τόσο 

αντιληπτικά όσο και εκφραστικά (Roberts, Rice & Tager-Flusberg, 2004). Οι δυσκολίες 

τους, συνεπώς, εστιάζονται κυρίως στην κοινωνική επικοινωνία, η οποία επηρεάζει 

άμεσα τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας τους ακολουθεί την 

ίδια πορεία με την ανάπτυξη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αλλά εμποδίζεται σε 

κάποια αναπτυξιακά στάδια, λόγω του νοητικού δυναμικού και του βαθμού της 

αυτιστικής διαταραχής (Βογινδρούκας, 2007). Η γλώσσα μπορεί να εξελίσσεται 

ανεξάρτητα από την επικοινωνία, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπτύξουν γλωσσικές 

δεξιότητες, παρά τις δυσκολίες τους για επικοινωνία (Βογινδρούκας, 2007). Βέβαια, η 

δυσκολία στην κατάκτηση πληροφοριών, όπως αναφέρει ο Jordan (1996), και η 

ακαμψία της σκέψης που συνεπάγεται δυσκολία στην μάθηση νέων εμπειριών και στην 

γενίκευση των γνώσεων, επηρεάζουν τη γενικότερη επικοινωνιακή και λεκτική 

ανάπτυξη των παιδιών αυτών, εμποδίζοντας την ορθή λειτουργία της αφηρημένης 

σκέψης. 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που πλήττονται συνήθως στα παιδιά με ΔΑΦ 

αφορούν στη συναναστροφή με τους συνομήλικους και στη κατάλληλη χρήση του 

λόγου κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, στην προϋποτιθέμενη γνώση του συνομιλητή 

και στην κατανόηση των κοινωνικών συμβάσεων, στην κατανόηση της πρόθεσης του 

συνομιλητή τους και του πλαισίου επικοινωνίας, στην προσαρμογή της συμπεριφοράς 

στο επικοινωνιακό πλαίσιο, στην υποστήριξη του εαυτού τους κατά την 
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διαπραγμάτευση σε μία συζήτηση, στην έκφραση της συναισθηματικής τους 

κατάστασης, στην κατάλληλη πληροφόρηση του συνομιλητή τους, στο σχολιασμό με 

στόχο το κοινωνικό αποτέλεσμα (Βογινδρούκας, 2007). Οι παραπάνω δυσκολίες 

σύμφωνα με τους Leionen & Kerbel (1999), μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη γνώσης 

για τον κόσμο, δυσκολία γνωστικής επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω της 

αφηρημένης σκέψης, δυσκολία στον συνδυασμό των κατάλληλων πληροφοριών για 

κάθε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο και ανεπάρκεια στην αντίληψη του τι γνωρίζει 

και σκέφτεται το άλλο άτομο. 

 Εξηγήσεις για τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία των παιδιών με ΔΑΦ 

θα μπορούσαν να δοθούν μέσω των ψυχογνωστικών θεωριών που προαναφέρθηκαν. 

Συγκεκριμένα, η «Θεωρία του Νου» είναι αυτή που επιτυγχάνει πιο ολοκληρωμένα να 

εξηγήσει τις περισσότερες δυσκολίες τους σε σχέση με τις άλλες θεωρίες. Ειδικότερα, 

συμβάλλει στην κατανόηση των δυσκολιών που σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, 

το συμβολικό παιχνίδι, την προϋποτιθέμενη γνώση και τις κοινωνικές συμβάσεις και 

κατ' επέκταση με τις δυσκολίες που οφείλονται στις παραπάνω διαταραχές, όπως είναι 

οι δυσκολίες στη συζήτηση και στη συναναστροφή με συνομηλίκους. Από την άλλη, η 

«Θεωρία της Συσχέτισης» μπορεί να ερμηνεύσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά με ΔΑΦ στην κατανόηση της πρόθεσης του συνομιλητή, στη διόρθωση της 

συζήτησης και στην κατανόηση του λεκτικού χιούμορ. Τέλος, η «Θεωρία της 

Κεντρικής Συνοχής» θα μπορούσε να συμβάλλει στην ερμηνεία των δυσκολιών σε 

σχέση με την επεξεργασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (καινούριες 

καταστάσεις, καινούργιοι άνθρωποι), τη διατήρηση της συζήτησης και τη κατανόηση 

και χρήση του αφηγηματικού λόγου. Η επεξεργασία των ερεθισμάτων που δεχόμαστε 

από το περιβάλλον προάγει την καλύτερη γνώση για το γύρω κόσμο και το 
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επικοινωνιακό πλαίσιο, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση της πρόθεσης του 

ομιλητή.  

 

1.5 Ανασκόπηση ερευνών σε παιδιά με ΔΑΦ 

 

Μέχρι σήμερα, πολύ λίγες έρευνες έχουν εστιαστεί τις πραγματολογικές 

δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ, τα οποία ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Η έρευνα του 

Βογινδρούκα (2005) επικεντρώθηκε στο να συλλέξει πληροφορίες από τους γονείς των 

παιδιών με την χρήση του ερωτηματολογίου «Pragmatics of Early Communication 

Skills» (Dewart & Summers, 1988), το οποίο αξιολογεί τις πραγματολογικές δεξιότητες 

των παιδιών σε επίπεδο επικοινωνίας και συγκεκριμένα 4 τομείς: την Επικοινωνιακή 

Πρόθεση, την Επικοινωνιακή Ανταπόκριση, την Αλληλεπίδραση και Συζήτηση και τις 

Διαφορές του Επικοινωνιακού Πλαισίου. Η έρευνα συνέκρινε 12 παιδιά με αυτισμό με 

12 παιδιά με σύνδρομο Down, τα οποία εξισώθηκαν ως προς τις λεκτικές δεξιότητες 

και οι οποίες ήταν χαμηλές και για τις δύο ομάδες. Το κύριο εύρημα της ήταν ότι τα 

παιδιά με αυτισμό επιθυμούν την επικοινωνία με τους άλλους καθώς και την 

αλληλεπίδραση, αλλά υπολείπονται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την 

προκαλούν κατάλληλα καθώς και στο εύρος της θεματολογίας. Μια άλλη έρευνα του 

Βογινδρούκα (2010) αφορούσε την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης πραγματολογικής 

δεξιότητας, την κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων, όπου χρησιμοποιήθηκε η 

«Δοκιμασία Κατανόησης Ιδιωματικών Εκφράσεων. Το δείγμα ήταν 11 παιδιά με 

σύνδρομο Asperger, 11 παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και 10 παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά με σύνδρομο 

Asperger παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις και από τις δύο ομάδες. Η πιο πρόσφατη 
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έρευνα των Marinis, Terzi, Kotsopoulou & Francis (2013) είχε ως δείγμα παιδιά με 

υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό, τα οποία αξιολογήθηκαν στην εναλλαγή ρόλων, στο 

αφήγημα και στην υποβολή ερωτήσεων με σκοπό την συλλογή συγκεκριμένων 

πληροφοριών, με την χρήση του αξιολογικού εργαλείου DELV (Seymour et. al., 2005), 

με την υποενότητα που εξετάζει τις πραγματολογικές δεξιότητες. Όσον αφορά το 

αφήγημα αξιολόγησαν την δομή του και την ικανότητα των παιδιών να λάβουν υπόψη 

την νοητική κατάσταση των ηρώων της ιστορίας που τους παρουσιάστηκε. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο ομάδες διέφεραν μόνο στην αφηγηματική ικανότητα 

και ιδιαίτερα στις αναφορικές σχέσεις και τις χρονικές συνδέσεις και είχαν παρόμοια 

επίδοση στην κατανόηση νοητικών καταστάσεων και στην δοκιμασία ψευδών 

πεποιθήσεων. 

Όσον αφορά τις ξενόγλωσσες έρευνες μία από τις πρώτες που πραγματοποιήθηκε  

για να διαπιστωθούν οι δυσκολίες της πραγματολογίας στα παιδιά με αυτισμό ήταν της 

Baltaxe (1977). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εναλλαγή των 

ρόλων ακροατή-ομιλητή, στην τήρηση των κοινωνικών κανόνων κατά την διάρκεια της 

συζήτησης και στη διάκριση παλιάς και νέας πληροφορίας. Οι Baron-Cohen (1988) 

παρατήρησαν ότι τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται να μην αναγνωρίζουν ότι η γλώσσα 

εξυπηρετεί στο να ανταλλάξουν πληροφορίες τα άτομα που συμμετέχουν στην 

συζήτηση, με αποτέλεσμα να τη χρησιμοποιούν για να χειριστούν τους άλλους και όχι 

για να επικοινωνήσουν μαζί τους. Επίσης βρήκαν ότι υπάρχουν δυσκολίες στην 

προϋποτιθέμενη γνώση, που αφορά στην εκτίμηση του γνωστικού επιπέδου του 

συνομιλητή. Σύμφωνα με την Jordan (1996), τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν 

έντονη δυσκολία στο να κρίνουν αν αυτό που λένε ενδιαφέρει ή όχι το συνομιλητή 

τους, ακόμη και να αντιληφθούν, μέσω της αναγνώρισης των μη λεκτικών 
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συμπεριφορών, την πρόθεση του. Βέβαια, οι Dennis et al. (2001)υποστήριξαν ότι 

δυσκολεύονται στην κατανόηση της πρόθεσης του συνομιλητή και στην επεξεργασία 

των πληροφοριών από το πλαίσιο της επικοινωνίας. Επίσης, στην έρευνα του Flack 

(1996), παραθέτονται δυσκολίες που αφορούν στη διατήρηση θέματος, στην κατάθεση 

γνώσεων και απόψεων κατάλληλων ως προς το θέμα καθώς και στη διόρθωση της 

συζήτησης, αν και όπου αυτό χρειάζεται. Οι Jolliffe & Baron-Cohen (1999) 

παρατήρησαν ότι η ενσωμάτωση των καινούργιων πληροφοριών που λαμβάνουν από το 

πλαίσιο επικοινωνίας με τις ήδη γνωστές πληροφορίες από προηγούμενες 

επικοινωνιακές συνδιαλλαγές είναι ανεπαρκής. Συνεπώς, τα παιδιά με ΔΑΦ 

δυσκολεύονται να προβούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και γι’ αυτό έχουν την τάση 

να ερμηνεύουν κυριολεκτικά τα λεγόμενα των άλλων (Dennis et al., 2001; Jolliffe & 

Baron-Cohen, 1999; Norbury &Bishop, 2002). Επίσης, οι Dennis et al. (2001) και οι 

Jolliffe & Baron-Cohen (1999) βρήκαν ότι τα παιδιά με υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμό αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν στην σωστή απόδοση των νοητικών 

καταστάσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, αλλά και στην 

χρήση του πλαισίου, ώστε να ερμηνεύσουν σωστά αμφίσημες προτάσεις που άκουσαν. 

 

1.6 Αφηγηματικές Δεξιότητες  τυπικών παιδιών  

 

Το αφήγημα μπορεί να αξιολογήσει ένα μεγάλο εύρος γλωσσικών ικανοτήτων 

(σημασιολογία, μορφολογία, σύνταξη, πραγματολογία), καθώς και γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων (Botting, 2002). Η αξιολόγηση του μπορεί να ρίξει φως στα 

αδύναμα και δυνατά σημεία των παιδιών με ή χωρίς επικοινωνιακές δυσκολίες, τα 

οποία δεν είναι πάντα εμφανή με τις δομημένες αξιολογήσεις.  
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Η αφήγηση μιας ιστορίας απαιτεί αρχικά την ικανότητα να αντιληφθείς την 

κεντρική ιδέα, για να κατανοήσεις την ιστορία και την ικανότητα να προγραμματίσεις 

και να οργανώσεις τις πληροφορίες συνδυάζοντας την γνώση για το κόσμο, ώστε να 

την διηγηθείς με σωστή δομή και συνοχή. Για την κατανόηση του αφηγήματος 

χρειάζονται η επεξεργασία σχέσεων αναφοράς ώστε να επιτευχθεί η νοητική 

αναπαράσταση (Skarakis-Doyle & Dempsey, 2008). Το αφηγηματικό σχήμα αποτελεί 

την νοητική αναπαράσταση των γεγονότων που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων (Nuske & Bavin, 2011). Βασίζεται στις εμπειρίες των ανθρώπων, όπου 

επιστρατεύονται οι διαδικασίες της μνήμης, με τις οποίες διατηρούνται οι πληροφορίες 

που σχετίζονται με μια ιστορία ή μια συγκεκριμένη θεματολογία και παραλείπονται οι 

λεπτομέρειες (Schnak & Abelson, 1977). Η αναπαράσταση του αφηγηματικού 

σχήματος γίνεται αυτοματοποιημένα και παρέχει την δημιουργία ενός πλαισίου για την 

κατανόηση των γεγονότων και την δημιουργία προσδοκιών σε σχέση με την εξέλιξη 

του αφηγήματος, καθώς και την ικανότητα για την μετέπειτα ανάκληση του (Schnak & 

Abelson, 1977).  

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αφηγήματα από πάρα πολύ μικρή ηλικία (Skarakis-

Doyle & Dempsey, 2008). Έρευνες αποδεικνύουν ότι η περίοδος μεταξύ 3 και 5 ετών 

πραγματώνεται η ραγδαία ανάπτυξη της κατανόησης του αφηγήματος. Σε αυτή την 

περίοδο τα παιδιά εμπλουτίζουν το αφηγηματικό τους σχήμα, αναγνωρίζουν τους 

χαρακτήρες και τα προβλήματα τους και προβαίνουν σε επίλυση (Dempsey, 2005; Stein 

& Albro 1996; Trabasso & Nickels, 1992). Γύρω στα 5 επιδεικνύουν αυξημένη 

κατανόηση για το πώς σχετίζεται ο σκοπός, η σειρά δράσεων και το αποτέλεσμα 

εικονογραφημένων αφηγημάτων (Trabasso & Nickels, 1992). Πραγματώνεται συνεπώς 

το γεφύρωμα των δράσεων, δηλαδή τα παιδιά κάνουν λογικές συσχετίσεις μεταξύ των 
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δράσεων για να φτάσουν στο συμπέρασμα (Nuske & Bavin, 2011). Η Dempsey (2005) 

βρήκε ότι τα παιδιά 3 ετών κατανοούν μια εικονογραφημένη ιστορία, όταν 

αξιολογούνται με ερωτήσεις κατανόησης ή με την από κοινού αναδιήγηση. Ένας 

τρόπος, συνεπώς, με τον οποίο αξιολογείται η κατανόηση του αφηγήματος είναι οι 

ερωτήσεις κατανόησης. Οι ερωτήσεις κατανόησης είναι δομημένες ώστε να αξιολογούν 

την κατανόηση συγκεκριμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται μέσα στο αφήγημα, 

όπως για παράδειγμα οι χαρακτήρες της ιστορίας, αλλά και πληροφοριών που δεν είναι 

ξεκάθαρες και απαιτείται η ικανότητα για αναφορικές σχέσεις π.χ. «Γιατί τα αγόρια 

ανακάτεψαν όλα τα παιχνίδια;» (Nuske & Bavin, 2011). Η ικανότητα των παιδιών να 

κάνουν τις απαραίτητες αναφορικές σχέσεις ώστε να κατανοήσουν την κεντρική ιδέα 

της ιστορίας αναδύεται κατά την προσχολική περίοδο. Είναι ικανά να αναγνωρίσουν τις 

σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος και τι αλλαγές επιφέρουν, είτε μέσω γεγονότων, είτε 

μέσω της συμπεριφοράς των ηρώων, την συναισθηματική  κατάσταση των ηρώων και 

να επιλύσουν προβλήματα βασιζόμενα σε δικές τους προηγούμενες εμπειρίες (Stein & 

Liwag, 1997). Η σωστή χρήση αναφορικών σχέσεων απαιτεί την ικανότητα να 

λαμβάνεις υπόψη το νοητικό επίπεδο του ακροατή, το οποίο απαιτεί μια καλά 

ανεπτυγμένη ΘτΝ και τον συντονισμό των κεντρικών εκτελεστικών λειτουργιών 

(Marini, Terzi, Kotsopoulou & Francis, 2013). Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την 

ΘτΝ, τα παιδιά στην ηλικία των 3-4 ετών κατανοούν το τι μπορεί να γνωρίζει ή όχι ο 

ήρωας και ότι το συναίσθημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα καταστάσεων (Hadwin, 

Baron-Cohen & Howlin, 1996). Σύμφωνα με τους Marini, Terzi, Kotsopoulou & 

Francis (2013), δυσκολίες στο αφήγημα απορρέουν πιθανώς από μια αδύναμη κεντρική 

συνοχή, μια δυσκολία στην ανάγνωση του Νου ή ελλείμματα στις εκτελεστικές 

λειτουργίες. 
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1.7 Αφηγηματικές Δεξιότητες  παιδιών με ΔΑΦ 

 

Οι έρευνες για την αφηγηματική ικανότητα των παιδιών με ΔΑΦ συγκρινόμενα με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης ποικίλλουν. Κάποιες από αυτές έδωσαν βαρύτητα κυρίως 

στο μήκος του αφηγήματος, στην δομή, στη συνοχή του, καθώς και στην χρήση 

αναφορικών σχέσεων (Colle, Baron-Cohen, Wheelwright & Vander Lely, 2008; Tager-

Flusberg & Sullivan, 1995). Συγκεκριμένα, οι Colle et al. (2008) στην συγκριτική 

μελέτη που διεξήγαγαν, εξίσωσαν τις γλωσσικές ικανότητες των δύο ομάδων και 

βρήκαν ελάχιστες ποσοτικές διαφορές στο μήκος, την δομή και την πολυπλοκότητα του 

αφηγήματος. Ερμηνεύοντας όμως ποιοτικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν υπόψη το νοητικό επίπεδο του ακροατή. Άλλες 

μελέτες ερεύνησαν την σχέση της αφηγηματικής ικανότητας με την Θεωρία του Νου 

(ΘτΝ) σε παιδιά με ΔΑΦ συγκρινόμενα με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και βρήκαν 

αντιφατικά αποτελέσματα. Τρεις έρευνες βρήκαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της απόδοσης εσωτερικών νοητικών καταστάσεων και της ικανότητας για ανάγνωση 

του Νου (Siller et al., 2014; Capps et al., 2000; Tager-Flusberg & Sullivan, 1995). 

Συγκεκριμένα, οι Tager-Flusberg & Sullivan (1995) βρήκαν σημαντικές διαφορές στην 

αιτιολόγηση που έπρεπε να δώσουν τα παιδιά με ΔΑΦ για να ερμηνεύσουν τα 

συναισθήματα των ηρώων και όχι στην αναγνώριση. Το ίδιο επιβεβαίωσαν και οι 

Cappsetal. (2000), συμπεριλαμβάνοντας στο δείγμα τους και παιδιά με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση. Μια πιο πρόσφατη έρευνα (Siller et al., 2014) δεν βρήκε θετική 

συσχέτιση με την κατανόηση και την απόδοση των συναισθημάτων, αλλά με την 

γνωστική εσωτερική κατάσταση, καθώς τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να 

ερμηνεύσουν και προβλέψουν τις συμπεριφορές των ηρώων. Από την άλλη πλευρά, 
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διεξήχθησαν και έρευνες (Norbury, 2013; Losh & Capps, 2003) οι οποίες δεν βρήκαν 

την απόδοση νοητικών καταστάσεων (συναισθηματικών ή γνωστικών) να σχετίζεται με 

την ΘτΝ, αλλά κυρίως με γλωσσικές δυσκολίες. Η Norbury (2013) υποστηρίζει ότι η 

ικανότητα να μιλάει κάποιος για την εσωτερική κατάσταση ενός άλλου προσώπου 

βασίζεται στον να έχει το κατάλληλο λεξιλόγιο για να προβεί σε αυτό. Κάποιες από 

αυτές τις έρευνες εντόπισαν επίσης ότι τα παιδιά με ΔΑΦ έκαναν και πραγματολογικά 

λάθη, όπως η αναφορά άσχετων ή παράξενων πληροφοριών (Norbury, 2013; Diehl, 

2006) ή παρερμήνευαν τα σημαντικά γεγονότα της ιστορίας (Kelley et al. 2010). Τα 

παιδιά με ΔΑΦ εστιάζονταν δηλαδή σε μικρές λεπτομέρειες, χωρίς να επεξεργάζονται 

ολιστικά την ιστορία. 

 Η κατανόηση του μηνύματος έχει ως προϋπόθεση την ένωση λέξεων, προτάσεων 

παραγράφων, καθώς και της θεματολογίας και τις λέξεις-κλειδιά. Οι πληροφορίες που 

έχει μαζεμένες το άτομο από τις εμπειρίες του πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν μία 

ολότητα, χρησιμοποιώντας μια σφαιρική επεξεργασία (Oakhill & Cain, 2004). Οι 

γενικές γνώσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται σε διαφορετικό πλαίσιο κάθε 

φορά (Nuske & Bavin, 2011). Τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται να επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες μεμονωμένα, με εστιασμένη την προσοχή τους στις λεπτομέρειες και 

όπως αναφέρει η Frith (1989) έχουν «αδύναμη κεντρική συνοχή», σε αντίθεση με τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης που με αυθόρμητο τρόπο τις επεξεργάζονται σφαιρικά. 

Καθώς η κατανόηση απαιτεί μια σφαιρική επεξεργασία, τα παιδιά με αυτισμό πιθανά 

θα εμφανίσουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση. Οι Norbury & Bishop (2002) 

βρήκαν ότι τα παιδιά 6-10 ετών με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό ήταν λιγότερο 

πιθανό να βγάλουν συμπεράσματα που αφορούν την κεντρική ιδέα του αφηγήματος που 

άκουσαν, παρόλο που έφεραν σε πέρας ερωτήσεις κατανόησης σε συγκεκριμένα 
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γεγονότα. Οι απαντήσεις τους φανέρωναν επαρκή γνώση του περιεχομένου του 

αφηγήματος, αλλά μειωμένη ικανότητα να ενώσουν τις πληροφορίες για να φτάσουν 

στην κεντρική ιδέα. Η ίδια άποψη επιβεβαιώνεται από την έρευνα των (Makinen et al., 

2014), όπου τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και με ΔΑΦ υποβλήθηκαν σε έξι ερωτήσεις 

κατανόησης μετά το αφήγημα, χωρίς την παρουσία του υλικού, οι οποίες απαιτούσαν 

την εξαγωγή συμπεράσματος βασιζόμενο στις εικόνες του αφηγήματος. Οι Volden & 

Johnston (1999) βρήκαν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες με υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμό ηλικίας 6,10-18,6 ετών ήταν λιγότερο ικανοί να γενικεύσουν αυθόρμητα τα 

βασικά στοιχεία της ιστορίας, εστιάζοντας στις άσχετες λεπτομέρειες. Επίσης, είχαν ως 

εύρημα ότι μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί, όταν τους έδειχναν βιντεοταινίες 

με οικεία γεγονότα. Οι Young et al. (2005) ζήτησαν από τα παιδιά να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις κατανόησης μετά την αναδιήγηση της ιστορίας και βρήκαν ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να απαντήσουν σε αυτές που απαιτούσαν την εξαγωγή 

συμπεράσματος απ’ ότι αυτές που αφορούσαν σε γεγονότα. Οι Nuske & Bavin (2011) 

σε μια πιο πρόσφατη έρευνα είχαν ως δείγμα 14 παιδιά με υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμό με μέσο όρο ηλικίας 6,7, τα οποία εξισώθηκαν στις γλωσσικές ικανότητες με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης με μέσο όρο ηλικίας 4,10 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα παιδιά με ΔΑΦ δεν διέφεραν σημαντικά στις ερωτήσεις που αφορούσαν απλές 

λογικές συσχετίσεις για να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα, αλλά σε αυτές που 

βασίζονταν στο αφηγηματικό σχήμα για την εξαγωγή συμπεράσματος. 

Στις έρευνες που παρουσιάστηκαν έως τώρα υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των 

αποτελεσμάτων. Οι διαφορές μεταξύ τους ίσως αντικατοπτρίζουν διαφορές που 

αφορούν στην συλλογή του δείγματος, στο εύρος της ηλικίας, στο υλικό και στις 
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απαιτήσεις της δοκιμασίας. Συνεπώς, δεν είναι ξεκάθαρο αν η ασυνέπεια των 

αποτελεσμάτων αντανακλά τις αναπτυξιακές διαφορές στην αφηγηματική ικανότητα. 

Η αξιολόγηση της επικοινωνίας βασίζεται στην λεπτομερή περιγραφή των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού. Για την διεκπεραίωσή της είναι απαραίτητη η 

χρήση κατάλληλων αξιολογητικών εργαλείων, όπως είναι η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από γονείς και εκπαιδευτικούς, η παρατήρηση των παιδιών σε 

φυσικό πλαίσιο, όπως το σχολείο και η δομημένη αξιολόγηση με σταθμισμένα τέστ. Τα 

δομημένα αξιολογητικά εργαλεία είναι δύσκολο να εντοπίσουν δυσκολίες στην 

κοινωνική επικοινωνία, οι οποίες εγείρονται στις καθημερινές καταστάσεις και  όπου οι 

κανόνες των κοινωνικών σχέσεων δεν είναι σαφείς και ξεκάθαροι (Adams, 2002). Δεν 

είναι εφικτό, συνεπώς οι επικοινωνιακές δεξιότητες να μετρηθούν με τυποποιημένες 

αξιολογήσεις, καθώς οι συμπεριφορές των ανθρώπων βασίζονται κάθε φορά στο 

εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου πραγματώνεται η επικοινωνιακή συνδιαλλαγή. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση ερωτηματολογίων, όπου αναφέρεται η γνώμη των 

γονέων και των εκπαιδευτικών, καθώς και η παρατήρηση στην τάξη είναι χρονοβόρες 

μέθοδοι και ίσως περιορίζουν την χρηστικότητα των ερευνών (Norbury, 2014). Αυτό 

που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακές νόρμες που να αφορούν 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες στον ελληνικό χώρο. Συνεπώς, η παρούσα έρευνα 

έρχεται να ρίξει φως σε αυτό τον τομέα, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο, το οποίο 

αξιολογεί πολύπλευρα τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, συνδυάζοντας όλους 

του τρόπους που μπορούν να ανιχνεύσουν πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν από τις 

καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις. 
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2. Ερευνητική προσέγγιση 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας 

εργασίας. Συγκεκριμένα, περιγράφονται ο σκοπός της έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι, η 

μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, η συζήτηση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα, 

καθώς και οι περιορισμοί μαζί με την μελλοντική έρευνα. 

 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή δείγματος παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 

παιδιών με ΔΑΦ, ηλικίας 6-8 ετών, ώστε να σκιαγραφηθούν τα προφίλ επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των δύο ομάδων και η μετέπειτα σύγκριση τους, ώστε να περιγράφουνε οι 

διαφορές και τα κοινά σημεία. 

 

2.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 Τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν αν το προφίλ των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των ελληνόπουλων τυπικής ανάπτυξης και με ΔΑΦ ηλικίας 6-8 ετών ακολουθεί το ίδιο 

μοτίβο με τις αναπτυξιακές νόρμες της διεθνούς βιβλιογραφίας και β) οι  διαφορές που 

αναμένεται να προκύψουν μεταξύ τους σε ποιους τομείς των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων εστιάζονται. 
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2.3 Μεθοδολογία 

2.3.1 Διαδικασία μετάφρασης 

Η διαδικασία στάθμισης ενός εργαλείου ξεκινάει συνήθως από τη μετάφρασή 

του. Έτσι και στην παρούσα μελέτη το πρότυπο εργαλείο ήταν στην αγγλική γλώσσα. 

Θέλοντας λοιπόν να χρησιμοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο, μεταφράστηκε στα ελληνικά 

και το ελληνικό κείμενο δόθηκε σε άτομο με μητρική γλώσσα την αγγλική και 

πραγματοποιήθηκε επαναμετάφραση στα αγγλικά. Στο τέλος, εξετάστηκε το 

αποτέλεσμα αυτό με το πρωτότυπο κείμενο και δεν υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις. 

2.3.2 Ανάπτυξη στην ελληνική γλώσσα 

Το APLSC (Assessment of Pragmatic Language and Social Communication) 

αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε 3 διαφορετικές χώρες. Παράλληλα, με τον ελλαδικό χώρο 

αναπτύσσεται στις Η.Π.Α και την Βραζιλία. Συνεπώς, δεν υπάρχουν αναπτυξιακές 

νόρμες στο πρωτότυπο εργαλείο, καθώς είναι σε εξέλιξη. Η ελληνική έκδοση του 

APLSC, αφού μεταφράστηκε,  επεξεργάστηκε από 10 ενήλικες ανώτατης εκπαίδευσης 

με σκοπό να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη του εργαλείου είναι απολύτως κατανοητά 

από άτομα που έχουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική. Καθ’ όλη τη διαδικασία παρών 

ήταν και ο μεταφραστής-ερευνητής, ο οποίος σημείωνε παρατηρήσεις και πιθανά 

προβλήματα κατανόησης, γλωσσικής και πολιτισμικής συνάφειας, καθώς παρότρυνε 

τους εξεταζόμενους για προτάσεις επίλυσης. Δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές και 

ενισχύθηκε η ισοδυναμία του πρωτότυπου εργαλείου με αυτή του μεταφρασμένου. 
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2.3.3 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν συνολικά από 120 παιδιά, τα οποία 

χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η πρώτη ομάδα ήταν εξήντα (60) παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

ηλικίας 6 έως 6.11 ετών και εξήντα (60) παιδιά ηλικίας 7 έως 8 ετών και αντίστοιχα η 

δεύτερη ομάδα περιελάμβανε δεκατρία (13) παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 6 έως 6,11 ετών και 

δεκαεφτά (17) ηλικίας 7 έως 8 ετών. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης συλλέχθηκαν από 

δημόσια/ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από διαφορετικές περιοχές της 

Ελλάδας (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές). Συγκεκριμένα από τους Νομούς Αθηνών, 

Πειραιά, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης, Π. Φαλήρου, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, 

Κοζάνης, Ημαθίας και Χαλκιδικής, Τα παιδιά με ΔΑΦ συλλέχθηκαν από 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και ιδιωτικά κέντρα 

παρέμβασης από τις παραπάνω περιοχές της Ελλάδας. 

2.3.4 Κριτήρια εισαγωγής 

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 αναπτυξιακές 

διαταραχές. Αυτό ελέγχθηκε μέσω του ανιχνευτικού εργαλείου AQ-10 (Child 

Version)- Autism Spectrum Quotient (Allison, Auyeung & Baron- Cohen, 2012). Το 

συγκεκριμένο εργαλείο συμπληρώνεται από τους γονείς και συγκεντρώνει 

συνολική βαθμολογία 10 βαθμούς. Αν το παιδί σκοράρει πάνω από 6 βαθμούς 

πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω διερεύνηση για αναπτυξιακή διαταραχή. 

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

Για τον σκοπό αυτό, τα παιδιά αξιολογήθηκαν με δύο γλωσσικά εργαλεία: α) την 
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Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδέρης, 2009), 

η οποία αποτελείται από εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές 

επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 

ετών. Οι έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, 

γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά 

τηλεοπτικά προγράμματα β) τις Εικόνες Δράσης - Δοκιμασία Πληροφοριακής & 

Γραμματικής Επάρκειας (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σταυρακάκη, 2011). Η 

δοκιμασία αυτή εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: 

πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των 

εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την 

πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος 

προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Για την εισαγωγή τους στο δείγμα της 

έρευνας, τα παιδιά έπρεπε να σκοράρουν και στις δυο δοκιμασίες πάνω από το 20
ο
 

εκατοστημόριο. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά Στοιχεία 

 Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης Παιδιά με ΔΑΦ 

 Ν=120 Ν=30 

   

Αστικές Περιοχές (Δ. Θες/νίκης, 

Δ. Δάφνης-Υμμητού, Δ. Πειραιά,             

Δ. Καστοριάς) 

56 8 

Ημι-αστικές Περιοχές (Δ. 

Αλεξάνδρειας, Δ. Ηλιούπολης,     

34 21 
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Δ. Π. Φαλήρου) 

Αγροτικές Περιοχές 

(Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, Σέρβια 

Κοζάνης, Σταυρός Ημαθίας, 

Λουτρό Ημαθίας) 

 

30 1 

2.3.5 Εργαλεία συλλογής υλικού 

Η συλλογή δεδομένων για τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών του δείγματος 

έγινε με την ελληνική έκδοση του APLSC (Assessment of Pragmatic Language and 

Social Communication), το οποίο συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

1. Ερωτηματολόγια Αναφοράς Κηδεμόνων. Το πρώτο (Αξιολόγηση Γλωσσικών 

Ικανοτήτων) ήταν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αναφερόταν η γνώμη των γονέων 

για το αν το παιδί τους κατανοεί τη γλώσσα τόσο καλά όσο τα παιδιά της ίδιας ηλικίας. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Αξιολόγηση Κοινωνικής Επικοινωνίας/Πραγματολογίας) 

αφορούσε τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών και αποτελούνταν από 30 

ερωτήσεις που έπρεπε να βαθμολογηθούν σε μια κλίμακα από το 0 έως και το 5, όπου 0 

αν η συμπεριφορά δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ και 5 αν η συμπεριφορά παρουσιάζεται 

σχεδόν πάντα. Το ερωτηματολόγιο αυτό βασιζόταν στην παρατήρηση του παιδιού από 

τον γονέα/κηδεμόνα κατά την αλληλεπίδρασή του με φίλους ή/και μέλη οικογένειας. 

2. Ερωτηματολόγια Αναφοράς Εκπαιδευτικών. Το πρώτο (Αξιολόγηση Γλωσσικών 

Ικανοτήτων) ήταν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αναφερόταν η άποψη του 

εκπαιδευτικού για το αν το παιδί κατανοεί τη γλώσσα τόσο καλά όσο τα παιδιά της 
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υπόλοιπης τάξης. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο (Αξιολόγηση Κοινωνικής 

Επικοινωνίας/Πραγματολογίας) ήταν το βασικό με 35 ερωτήσεις, που έπρεπε να 

βαθμολογηθούν σε μια κλίμακα από το 0 έως και το 5, όπου 0 αν η συμπεριφορά δεν 

είχε παρατηρηθεί ποτέ και 5 αν η συμπεριφορά παρουσιάζεται σχεδόν πάντα. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό βασιζόταν στην παρατήρηση του δασκάλου για το πώς το παιδί 

αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του και τους ενήλικες.  

3. Φόρμα Παρατήρησης των παιδιών στην Τάξη. Σύμφωνα με τις οδηγίες της 

φόρμας, ο ειδικός πρέπει να παρατηρήσει το παιδί συνολικά για 15 λεπτά, ενώ αυτό 

αλληλεπιδρά με συνομηλίκους ή ενήλικες και να συμπληρώσει έναν πίνακα που 

αποτελείται από 35 ερωτήσεις. Αυτό γίνεται σε 3 φάσεις των 5 λεπτών. Παρατηρεί το 

παιδί για 5 λεπτά και καταγράφει τη συμπεριφορά του κυκλώνοντας για το αν η 

συμπεριφορά του παρατηρήθηκε. Επαναλαμβάνει τη διαδικασία άλλες δύο φορές. Εδώ 

βαθμολογείται η κατάλληλη συμπεριφορά αν υπάρχει με 1, αν λείπει με 0 και αν δεν 

παρουσιάστηκε κάποια ευκαιρία παρατήρησης 2. 

4. Non Word Book. Πρόκειται για ένα εικονογραφημένο παραμύθι το οποίο αφηγείται 

ο ειδικός. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης θέτονται κάποιες ερωτήσεις στο παιδί ώστε 

να αξιολογηθεί σταδιακά η κατανόηση της πλοκής του παραμυθιού και των 

εσωτερικών νοητικών καταστάσεων των ηρώων, η λογική σκέψη, η αιτιολόγηση 

καταστάσεων, η εξαγωγή συμπεράσματος, η ικανότητα πρόβλεψης και η επίλυση 

προβλημάτων. Για το λόγο του ότι δεν υπήρχαν σωστές και λάθος απαντήσεις από το 

πρωτότυπο υλικό, δημιουργήθηκε μια ομάδα με 20 μεγαλύτερα παιδιά, στα οποία 

χορηγήθηκε αρχικά το υλικό και καταγράφηκαν όλες οι απαντήσεις τους. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργήθηκε μια φόρμα με πιθανές απαντήσεις που λαμβάνονται σωστές (βλ. 
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Παράρτημα). Η βαθμολόγηση έχει ως εξής: κάθε σωστή απάντηση παίρνει 2, η 

λανθασμένη παίρνει 0 και αν ο ειδικός χρειάστηκε να παροτρύνει το παιδί για να 

απαντήσει, τότε παίρνει 1. 

5. Non Word Book-Τελικές Ερωτήσεις (Τι συνέβη στην ιστορία;). Μετά το τέλος της 

ιστορίας πραγματοποιούνται 6 ερωτήσεις. Και σε αυτό το σημείο δημιουργήθηκε μία 

φόρμα με σωστές απαντήσεις, για την διευκόλυνση της αξιολόγησής τους (βλ. 

Παράρτημα). Η βαθμολόγηση για κάθε σωστή απάντηση είναι 1 και για κάθε 

λανθασμένη 0. Καμία παρότρυνση δεν επιτρέπεται σε αυτό το στάδιο. 

 

2.4 Αποτελέσματα 

2.4.1 Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε δύο επίπεδα. Αρχικά σε επίπεδο 

ερωτηματολογίων ως σύνολο, δηλαδή μελετώντας όλες τις ερωτήσεις ενιαία και στην 

συνέχεια σε επίπεδο ερωτήσεων, εστιάζοντας στην σημαντικότητα της κάθε ερώτησης 

ξεχωριστά. Και για τα δύο επίπεδα πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και  

συγκρίθηκε ο μέσος όρος των δυο ομάδων, με χρήση ελέγχου υποθέσεων. 

Συγκεκριμένα, για να διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των δύο ομάδων εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό test Mann-Whitney, 

καθώς το δείγμα δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Στην συνέχεια για να 

αναγνωριστούν οι ερωτήσεις με την μεγαλύτερη ικανότητα διαφοροποίησης των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών τυπικής ανάπτυξης από τα παιδιά με ΔΑΦ, 

συγκρίθηκαν τα effect size της κάθε ερώτησης, που είναι ένα μέτρο σύνθεσης του 
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αποτελέσματος U από το Mann-Witney test του δείγματος και της τυπικής απόκλισης. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφική στατιστική για το φύλλο, την 

ηλικία και τις επιδόσεις στα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στα 

κριτήρια εισαγωγής. 

 

Πίνακας 2. Περιγραφική Στατιστική για το φύλλο, την ηλικία, τις επιδόσεις 

Εκφραστικού Λεξιλογίου, Πληροφοριακής & Γραμματικής Επάρκειας και του AQ10 

 Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης Παιδιά με ΔΑΦ 

 Ν=120 Ν=30 

Φύλο   

Αγόρια 51 24 

Κορίτσια 70 6 

Μ.Ο Ηλικίας σε μήνες 83,28  86,90  

Εκφραστικό Λεξιλόγιο 71,81  38,62  

Πληροφοριακή Επάρκεια 75,78  31,37  

Γραμματική Επάρκεια 72,56  28,62  

AQ10  3,44  - 

 

2.4.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια, την 

παρατήρηση και το αφήγημα του APLSC (Assessment of Pragmatic Language and 

Social Communication). 

Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων – Γονείς. Εξετάζοντας το ερωτηματολόγιο 

των γλωσσικών ικανοτήτων που συμπληρώθηκε από τους γονείς παρατηρούμε ότι σε 
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όλες τις ερωτήσεις υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.01) μεταξύ των 

επιδόσεων των δύο ομάδων. Το μέσο effect size των ερωτήσεων ήταν 0,857, το οποίο 

χαρακτηρίζεται υψηλό (>0,8). 

 

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επικοινωνίας/Πραγματολογίας – Γονείς. Εξετάζοντας 

το ερωτηματολόγιο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που συμπληρώθηκε από τους 

γονείς, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο 

ομάδων (p<0.01) στο 73,3% των ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες 

ερωτήσεις είχαν την ικανότητα να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των δύο ομάδων. Βέβαια, το μέσο effect size για αυτές τις ερωτήσεις ήταν 

0.385. Συνεπώς, για τη συνέχεια αυτού του ερωτηματολογίου επικεντρωθήκαμε μόνο 

στις ερωτήσεις που είχαν τουλάχιστον μέτριο effect size (>0.5). Στον Πίνακα 3 

παραθέτονται ο μέσος όρος, το επίπεδο σημαντικότητας και το effect size κάθε 

απάντησης που έδωσαν οι γονείς για τα παιδιά των δύο ομάδων στο ερωτηματολόγιο 

τους. 

Ξεκινώντας, τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν σημαντικά μεγαλύτερες δυσκολίες 

(U=338,5, p<0.01) στο να εμπλακούν σε μια παιγνιώδης αλληλεπίδραση με τους 

συνομήλικους τους (Μ.Ο= 2,44, Τ.Α= 1,52 ) σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(Μ.Ο= 4,73, Τ.Α= 0,44). Επίσης, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν με ευκολία τις 

πράξεις τους (π.χ. «πως φτιάχνω μια τούρτα για τα γενέθλια μου») (Μ.Ο= 2,70, Τ.Α= 

2,05) σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,78, Τ.Α= 0,65) (U=621,5, p< 

0.01). Μια άλλη ερώτηση, στην οποία υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (U= 

389,5, p<0.01), αφορά το αν ένα παιδί είναι ικανό να κάνει σχόλια που ταιριάζουν σε 

μια κατάσταση ή σε ένα συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Τα παιδιά με ΔΑΦ 



34 
 

παρουσίασαν αρκετά μειωμένη επίδοση σε αυτή την δεξιότητα (Μ.Ο= 1,90, Τ.Α= 1,64) 

σχετικά με τα τυπικής (Μ.Ο= 4,28, Τ.Α= 0,86). Στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρχε 

ως προς την πρόθεση για επικοινωνία (U=414, p< 0.01), καθώς τα παιδιά με ΔΑΦ δεν 

ξεκινάν μια συζήτηση με τους συνομηλίκους τους (Μ.Ο= 2,06, Τ.Α= 1,60) σε σχέση με 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,27, Τ.Α= 0,80). Η επόμενη ερώτηση είχε ως 

περιεχόμενο την ενεργή συμμετοχή του παιδιού κατά την διάρκεια μιας συζήτησης (πχ 

αν ακούει, περιμένει την σειρά του για να μιλήσει, ρωτάει, κάνει δηλώσεις). Και σε 

αυτή την δεξιότητα βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (U=404,5, p<0.01), 

καθώς τα παιδιά με ΔΑΦ δεν παρουσίασαν υψηλές επιδόσεις (Μ.Ο= 2,03, Τ.Α= 1,62) 

έναντι των τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,34, Τ.Α= 0,84). Η τελευταία ερώτηση, που 

ήταν στατιστικά σημαντική (U=404,5, p< 0.01), παρουσιάζει τα παιδιά με ΔΑΦ να μην 

μπορούν να συζητήσουν για το πώς αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος (Μ.Ο= 1,83 Τ.Α= 

1,66), στον ίδιο βαθμό που τα καταφέρνουν τα τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,10, Τ.Α= 

0,80). 

Στις 17 από τις 30 ερωτήσεις φαίνεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην αλληλεπίδραση με 

τους συνομηλίκους και το παιχνίδι.  Τα ελληνόπουλα φαίνεται ότι έχουν την πρόθεση 

να ξεκινήσουν μια συζήτηση με τους συνομήλικους, με την παρουσία ή και όχι ενός 

ενήλικα, μπορούν να παίξουν κατάλληλα μαζί τους και να συμμετέχουν ενεργά σε όλη 

την διάρκεια του παιχνιδιού, είναι σε θέση να αναπτύξουν συμβολικό παιχνίδι, ακόμη 

και να είναι καθοδηγητικά, θέτοντας κανόνες και ρόλους και επίσης μπορούν να 

αντιληφθούν μια δυσάρεστη κατάσταση και να παρηγορήσουν ένα συνομήλικο τους. 

Γλωσσικά μπορούν επαρκώς να κατανοήσουν τα λεγόμενα των ενηλίκων και να 

χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να ανταποκριθούν σε ένα διάλογο μαζί 
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τους, να κάνουν ερωτήσεις, να εξηγήσουν τις πράξεις τους, να κάνουν σχόλια που 

ταιριάζουν στο θέμα της συζήτησης, να συζητάνε για τα συναισθήματα των ίδιων ή/και 

άλλων ανθρώπων. Επίσης παρουσιάζουν προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του 

προγράμματος της τελευταίας στιγμής, χωρίς να αναστατώνονται. 

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με ΔΑΦ δεν είχαν τόσο υψηλές επιδόσεις, 

παρά μόνο σε 3 από τις 30 ερωτήσεις. Παρόλο που το γενικό προφίλ τους δείχνει 

μειωμένη ικανότητα να εκφράσουν τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας, είναι 

σε θέση να ζητήσουν από κάποιον να κάνει κάτι γι’ αυτά. Οι επιδόσεις των δύο ομάδων 

σε αυτή την δεξιότητα ήταν σχεδόν ίδιες και δεν παρουσίαζαν στατιστικώς σημαντική 

διαφορά. Μία ακόμη ερώτηση, στην οποία τα παιδιά με ΔΑΦ σκόραραν υψηλά και 

πλησίαζαν κατά πολύ τις επιδόσεις των τυπικής ανάπτυξης, ήταν πως, όταν ένας 

συνομήλικος τους και ένας ενήλικας είναι κοντά, τότε αλληλεπιδρούν καλύτερα με τον 

ενήλικα. Επίσης, το να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα, όταν κάποιος τους λέει 

κάτι, φαίνεται να είναι σε ικανοποιητικό βαθμό κατεκτημένο στην ηλικία των 6-8. 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ερωτήσεις βαθμολογούνταν 

αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα παιδί είχε υψηλή βαθμολογία σε μία ερώτηση (4 

ή 5), τότε οι επιδόσεις του χαρακτηρίζονταν χαμηλές (βλέπε διάγραμμα 1). Σύμφωνα με 

αυτές, χωρίς να είναι στατιστικά σημαντικές, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκε να 

επικοινωνούν περισσότερο χρησιμοποιώντας χειρονομίες/ήχους, να λένε λιγότερα 

αρνητικά πράγματα για τον εαυτό τους και τους άλλους, αλλά να αρνούνται το ίδιο 

συχνά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες, να 

αντιδρούν αρνητικά σε νέες καταστάσεις (καινούργια μέρη, καινούργιοι άνθρωποι) και 

να μην εμπλέκονται εξίσου σε καυγάδες . 
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Πίνακας 3. Μέσος όρος, επίπεδο σημαντικότητας, effect size κάθε απάντησης που 

έδωσαν οι γονείς για τα παιδιά των δύο ομάδων στο ερωτηματολόγιο τους. 

Αριθμός 

Ερώτησης 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης         

(N = 120) 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών με ΔΑΦ 

(N = 30) 

Sig. Effect size 

1 

 

3,500 3,700 ,601 ,043 

2 4,457 3,067 ,000 ,430 

3 2,393 3,233 ,019 ,195 

4 4,843 3,467 ,000 ,456 

5 4,641 3,267 ,000 ,409 

6 3,772 3,967 ,299 ,087 

7 4,052 2,900 ,010 ,213 

8 4,692 3,567 ,000 ,477 

9 4,730 2,448 ,000 ,636 

10 4,043 1,800 ,000 ,489 

11 1,543 2,000 ,120 ,130 

12 4,276 2,069 ,000 ,554 

13 3,880 2,067 ,000 ,447 

14 4,284 1,900 ,000 ,572 

15 4,342 2,033 ,000 ,569 
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16 3,000 1,172 ,000 ,511 

17 4,060 2,067 ,000 ,422 

18 4,103 1,833 ,000 ,540 

19 3,983 1,800 ,000 ,490 

20 3,709 2,033 ,000 ,363 

21 1,670 1,167 ,049 ,164 

22 2,191 1,333 ,001 ,269 

23 

 

1,658 2,200 ,036 ,173 

24 4,086 3,000 ,000 ,346 

25 4,784 2,700 ,000 ,579 

26 

 

3,765 2,300 ,000 ,429 

27 3,966 1,967 ,000 ,462 

28 1,966 1,467 ,042 ,169 

29 4,164 2,690 ,000 ,470 

30 4,060 2,267 ,000 ,468 

 

Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων – Εκπαιδευτικοί. Εξετάζοντας το 

ερωτηματολόγιο των γλωσσικών ικανοτήτων που συμπληρώθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς παρατηρούμε ότι σε όλες τις ερωτήσεις υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 



38 
 

διαφορές (p< 0.01) μεταξύ των επιδόσεων των δύο ομάδων. Το μέσο effect size των 

ερωτήσεων ήταν 0,721, το οποίο χαρακτηρίζεται μέτριο προς υψηλό (<0,8). 

 

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επικοινωνίας/Πραγματολογίας – Εκπαιδευτικοί. 

Εξετάζοντας το ερωτηματολόγιο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που συμπληρώθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

επιδόσεων των δύο ομάδων (p<0.01) στο 88,7% των ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι και 

εδώ ακόμα περισσότερες ερωτήσεις είχαν την ικανότητα να διαφοροποιήσουν 

σημαντικά τις επικοινωνιακές δεξιότητες των δύο ομάδων και κάποιες από αυτές ήταν 

κοινές με το ερωτηματολόγιο των γονέων. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις έδειξαν 

ότι το μέσο effect size για αυτές τις ερωτήσεις ήταν 0.427. Αντίστοιχα, και στη 

συνέχεια αυτού του ερωτηματολογίου επικεντρωθήκαμε μόνο στις ερωτήσεις που είχαν 

τουλάχιστον μέτριο effect size (>0.5). Στον Πίνακα 4 παραθέτονται ο μέσος όρος, το 

επίπεδο σημαντικότητας και το effect size κάθε απάντησης που έδωσαν οι γονείς για τα 

παιδιά των δύο ομάδων στο ερωτηματολόγιο τους. 

Αρχικά, ομαδοποιώντας τις επικοινωνιακές λειτουργίες, βρέθηκε ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ είχαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες (U=213,5, p< 0.01) στο να παίξουν κατάλληλα 

με τους συνομήλικους τους (Μ.Ο=2,06, Τ.Α= 1,51) σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,78, Τ.Α= 0,52). Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν κάποιος 

λέει κάτι στα παιδιά με ΔΑΦ, αυτά είναι λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν σε σχέση 

με τα τυπικής (U=698,5, p< 0.01), όπως επίσης λιγότερο πιθανό είναι να καθοδηγούν 

τους συνομήλικους τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (U=410, p< 0.01). Εν 

συνεχεία, τα παιδιά με ΔΑΦ δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν με ευκολία τις πράξεις 

τους (π.χ. «πως φτιάχνω μια τούρτα για τα γενέθλια μου») (Μ.Ο= 2,17, Τ.Α= 1,98) σε 
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σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,76, Τ.Α= 0,56) (U=486,5, p< 0.01). 

Όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή του παιδιού κατά την διάρκεια μιας συζήτησης (πχ 

αν ακούει, περιμένει την σειρά του για να μιλήσει, ρωτάει, κάνει δηλώσεις) (U=393, p< 

0.01), οι επιδόσεις των παιδιών με ΔΑΦ ήταν αρκετά χαμηλές (Μ.Ο= 1,90, Τ.Α= 1,68) 

συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 4,49, Τ.Α= 0,86). Στην ερώτηση, αν 

ένα παιδί είναι ικανό να κάνει σχόλια που ταιριάζουν σε μια κατάσταση ή σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα συζήτησης (U=265, p<0.01), τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν 

αρκετά μειωμένη επίδοση (Μ.Ο= 1,63, Τ.Α= 1,56) σχετικά με τα τυπικής (Μ.Ο= 4,36, 

Τ.Α= 0,79).  

Αυτό που παρατηρήθηκε μόνο από την σκοπιά των εκπαιδευτικών στο σχολικό 

πλαίσιο ήταν ότι οι συμμαθητές δεν αναζητούσαν (U=287, p< 0.01) τα παιδιά με ΔΑΦ 

για να παίξουν μαζί τους (Μ.Ο= 1,93, Τ.Α= 1,55), όπως συμβαίνει με τα τυπικά παιδιά 

(Μ.Ο= 4,30, Τ.Α= 0,79). Παρόμοια, όταν τα παιδιά με ΔΑΦ έκαναν την πρώτη κίνηση 

για να αλληλεπιδράσουν με τους συνομήλικους τους, εκείνοι δεν ανταποκρίνονταν 

θετικά (Μ.Ο=2,44, Τ.Α=1,15), γεγονός που παρατηρήθηκε σε ελάχιστο βαθμό (U=279, 

p< 0.01) στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο=4,43, Τ.Α=0,79). Μία ακόμη διαπίστωση 

των εκπαιδευτικών ήταν ότι σχεδόν μόνο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κυριαρχούσαν 

σε μια συζήτηση με τους συνομήλικους τους (U=448, p< 0.01) και αν κάποιες φορές τα 

παιδιά με ΔΑΦ έπαιρναν την πρωτοβουλία να αλληλεπιδράσουν, το μήνυμα δεν 

γινόταν πάντα κατανοητό με την πρώτη φορά από τους συνομήλικους (U=575, p< 

0.01). Επιπρόσθετα, στην ερώτηση που αφορά την δεξιότητα της πρόβλεψης (πχ. αν 

κάτι πέσει κάτω, θα σπάσει) (U=361, p< 0.01) τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν κατά 

πολύ υψηλότερες επιδόσεις (Μ.Ο= 4,64, Τ.Α= 0,91) συγκριτικά με τα παιδιά με ΔΑΦ 

(Μ.Ο= 2,07, Τ.Α= 1,83). Στις ερωτήσεις που είχαν ως περιεχόμενο την αναγνώριση και 
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την έκφραση συναισθημάτων, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκε να είναι λιγότερο πιθανό, 

τόσο να μιλάνε για το πώς αισθάνονται τα ίδια (U=496, p< 0.01), όσο και για το πώς 

αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος π.χ. «είναι λυπημένη επειδή έχασε την μπάλα της» 

(U=461, p< 0.01). Αντίστοιχα βρέθηκε ότι όταν ένας συνομήλικος τους κλαίει ή είναι 

αναστατωμένος π.χ. αγκαλιάζει το παιδί ή ρωτά: «Τι συμβαίνει;», είναι λιγότερο πιθανό 

να συμπάσχουν (U=375,5, p< 0.01). Όσον αφορά το προφίλ των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, η γνώμη των εκπαιδευτικών συμπίπτει 

κατά πολύ με την γνώμη των γονέων. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα τρεις δεξιότητες 

στις οποίες είχαν πολύ καλές επιδόσεις και αυτές αφορούν την ικανότητα πρόβλεψης, 

την λήψη πρωτοβουλιών για έναρξη παιχνιδιού με τους συνομήλικους, καθώς και ότι 

είναι επιλεχθείς συχνά για ομαδικό παιχνίδι. 

Κλείνοντας, αξίζει κι εδώ να αναφερθεί ότι υπήρχαν ερωτήσεις με αντίστροφη 

βαθμολόγηση (βλέπε διάγραμμα 2). Σύμφωνα με αυτές, χωρίς να είναι στατιστικά 

σημαντικές, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκε να επικοινωνούν περισσότερο χρησιμοποιώντας 

χειρονομίες/ήχους και να λένε λιγότερα αρνητικά σχόλια για τον εαυτό τους και τους 

άλλους. Εντύπωση προκαλεί ότι οι εκπαιδευτικοί έναντι των γονέων σημείωσαν πως τα 

παιδιά με ΔΑΦ αρνούνται περισσότερο να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες, αντιδρούν 

αρνητικά σε νέες καταστάσεις (καινούργια μέρη, καινούργιοι άνθρωποι) και δεν 

εμπλέκονται συχνά σε καυγάδες όπως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 

Πίνακας 4. Μέσος όρος, επίπεδο σημαντικότητας, effect size κάθε απάντησης που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για τα παιδιά των δύο ομάδων στο ερωτηματολόγιο τους. 

Αριθμός 

Ερώτησης 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης         

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών με ΔΑΦ 

(N = 30) 

Sig. Effect size 
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(N = 120) 

1 

 

3,653 3,533 ,248 ,094 

2 4,380 3,100 ,000 ,393 

3 2,091 2,967 ,015 ,199 

4 4,843 3,433 ,000 ,453 

5 4,777 3,000 ,000 ,590 

6 3,810 3,767 ,986 ,001 

7 3,808 2,500 ,001 ,282 

8 4,835 3,600 ,000 ,565 

9 4,785 2,069 ,000 ,727 

10 4,190 1,567 ,000 ,563 

11 1,217 2,333 ,000 ,338 

12 4,306 1,933 ,000 ,503 

13 3,868 2,207 ,000 ,380 

14 4,367 1,633 ,000 ,625 

15 4,496 1,900 ,000 ,592 

16 3,840 1,467 ,000 ,537 

17 3,190 1,467 ,000 ,398 



42 
 

18 4,050 1,700 ,000 ,522 

19 3,983 1,567 ,000 ,534 

20 4,033 1,448 ,000 ,557 

21 3,545 1,714 ,000 ,358 

22 2,891 1,414 ,000 ,397 

23 

 

1,025 0,690 ,395 ,070 

24 1,775 1,103 ,010 ,213 

25 1,467 2,655 ,000 ,334 

26 

 

4,350 3,414 ,000 ,415 

27 4,760 2,179 ,000 ,591 

28 3,612 2,321 ,000 ,370 

29 3,686 2,069 ,000 ,342 

30 4,306 1,931 ,000 ,603 

31 4,275 2,448 ,000 ,489 

32 2,158 1,241 ,002 ,249 

33 4,438 2,448 ,000 ,616 

34 4,275 2,483 ,000 ,409 

35 4,645 2,074 ,000 ,624 
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Παρατήρηση στην Τάξη. Αναλύοντας τις συμπεριφορές των παιδιών, που 

καταγράφηκαν στην Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη από τους ειδικούς, υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (p< 0.01) στο 77,1% των 

ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές είχαν την ικανότητα να 

διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επικοινωνιακές δεξιότητες των δύο ομάδων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο effect size για αυτές τις ερωτήσεις ήταν 0.483. Στον 

Πίνακα 5 παραθέτονται ο μέσος όρος, το επίπεδο σημαντικότητας και το effect size 

κάθε επικοινωνιακής δεξιότητας που εμφανίστηκε μέσω της Παρατήρησης στην Τάξη. 

Αρχικά, εστιαστήκαμε στις δεξιότητες που έχουν υψηλό effect size ( >0,8), καθώς 

διαχωρίζουν σημαντικά τις ομάδες του δείγματος. Τα παιδιά με ΔΑΦ εμφάνισαν 

ελάχιστη ικανότητα (U=145,5, p< 0.01) να μιλούν γι’ αυτό που πιθανόν άλλο πρόσωπο 

ακούει ή βλέπει π.χ. «Βλέπει τον βάτραχο ή άκουσε τον βάτραχο να κοάζει» (Μ.Ο= 

0,15, Τ.Α= 0,37) συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 1,00 Τ.Α= 0,00). 

Παρομοίως τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έδειξαν (U=204,5, p< 0.01) ότι μπορούν να μιλούν 

γι’ αυτό που άλλο πρόσωπο πιθανόν ξέρει, θέλει ή σκέφτεται π.χ. «Νομίζει ότι η γάτα 

είναι μπλε» (Μ.Ο= 0,13, Τ.Α= 0,35), όπως τα τυπικά παιδιά (Μ.Ο= 0,96, Τ.Α= 0,19). 

Στην συνέχεια, παραθέτονται οι δεξιότητες που είχαν μέτριο προς υψηλό effect size 

(>0,5). Συγκεκριμένα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης συμμετέχουν πιο ενεργητικά κατά 

την διάρκεια μιας συζήτησης (πχ. ακούν, περιμένουν την σειρά τους για να μιλήσουν, 

ρωτάνε, κάνουν δηλώσεις) (U=500, p< 0.01), μπορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό να 

συνεχίσουν μια συζήτηση ακόμα και όταν το θέμα αλλάζει (U=471, p< 0.01), δείχνουν 

ικανότερα να κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στην περίσταση ή το θέμα συζήτησης 

(U=484, p< 0.01) και παρέχουν επαρκέστερη πληροφόρηση κατά την διάρκεια της 

συζήτησης επιτρέποντας στον ακροατή να την παρακολουθήσει (U=439,5, p< 0.01). 
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Όσον αφορά την έναρξη συζητήσεων, τόσο με τους ενήλικες (U=728,5, p< 0.01) όσο 

και με τους συνομήλικους (U=728,5, p< 0.01), τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έδειξαν να τα 

πηγαίνουν (Μ.Ο= 0,41, Τ.Α= 0,50) καλά συγκριτικά με τα τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 

0,99, Τ.Α= 0,09). Στην αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, τα παιδιά με ΔΑΦ 

φάνηκε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό που άλλο πρόσωπο πιθανώς αισθάνεται 

π.χ. «είναι λυπημένη επειδή έχασε την μπάλα της» (U=404, p< 0.01) και ότι δεν ήταν 

σε θέση τις περισσότερες φορές να συμπάσχουν όταν ένας συνομήλικος τους κλαίει ή 

είναι αναστατωμένος π.χ. αγκαλιάζει το παιδί ή ρωτά: «Τι συμβαίνει;» (U=174, p< 

0.01). Επίσης διαφοροποίηση προέκυψε και στον τομέα του παιχνιδιού, όπου τα παιδιά 

με ΔΑΦ αλληλεπιδρούσαν με μικρότερη συχνότητα με του συνομήλικους τους 

(U=1043,5, p<0.01) και εμπλέκονταν λιγότερο σε παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις 

(U=840, p< 0.01). Ολοκληρώνοντας τις διαφορές, οι τελευταίες δεξιότητες, στις οποίες 

υστερούσαν τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν ότι δεν λάμβαναν το μήνυμα πάντα με την πρώτη 

φορά όταν αλληλεπιδρούσαν με άλλα πρόσωπα (U=725,5, p<0.01), δεν 

χρησιμοποιούσαν πρωτίστως τις λέξεις για να κερδίσουν την προσοχή των άλλων 

(U=922, p< 0.01) και δεν έκαναν ερωτήσεις όπως «Ε;» ή «Τι είπες;» για να τους 

ξαναειπωθεί αυτό που δεν κατανόησαν (U=446,5, p< 0.01).  

Εκτός από τις διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των δυο ομάδων του 

δείγματος, θεωρήσαμε σημαντικό να παραθέσουμε και τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

των παιδιών με ΔΑΦ, οι οποίες πλησιάζουν σε συχνότητα εμφάνισης στην τάξη το 

προφίλ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Αυτές αφορούν στην ανταπόκριση στα 

λεγόμενα των άλλων προσώπων, και στην αλληλεπίδραση με τους ενήλικες όταν ένας 

συνομήλικος και ένας ενήλικας είναι παρόντες. Κάποιες ερωτήσεις βαθμολογούνται 

αντίστροφα, που σημαίνει ότι αν ένα παιδί έχει υψηλή βαθμολογία σε μία ερώτηση, 



45 
 

τότε οι επιδόσεις είναι χαμηλές. Όπως παρατηρούμε και στο Διάγραμμα 3 (βλέπε 

Παράρτημα), εμφανίστηκαν τρεις αντίστροφες ερωτήσεις, όπου οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες των δύο ομάδων είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Συγκεκριμένα τα παιδιά με 

ΔΑΦ και τα τυπικής ανάπτυξης αντιτίθενται στην συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, 

δεν χρησιμοποιούσαν πρωτίστως ενέργειες και ήχους για να κερδίσουν την προσοχή 

των άλλων, αλλά ούτε και αντικείμενα. 

Επιπρόσθετα, παραθέτουμε και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των τυπικών 

παιδιών 6-8 ετών, ώστε να σκιαγραφηθεί το προφίλ τους μέσα από την Παρατήρηση 

της Τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τρεις από αυτές εμφανίστηκαν σε ολόκληρο 

το δείγμα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά φαίνεται, 

λοιπόν, να ανταποκρίνονται όταν κάποιος τους λέει κάτι, εμπλέκονται σε παιγνιώδεις 

αλληλεπιδράσεις με τους συνομήλικους τους και μιλούν γι’ αυτό που πιθανόν άλλο 

πρόσωπο ακούει ή βλέπει. Παρακάτω παραθέτονται με σειρά οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες που εμφανίστηκαν με την μεγαλύτερη συχνότητα: Αρχίζουν συζητήσεις με 

συνομήλικους, αλληλεπιδρούν με τον συνομήλικο όταν ένα ενήλικας και ένας 

συνομήλικος είναι παρόντες, αλληλεπιδρούν με τον ενήλικα όταν ένας ενήλικας και 

ένας συνομήλικος είναι παρόντες, επικοινωνούν πρωτίστως χρησιμοποιώντας λέξεις, 

συμμετέχουν ενεργητικά κατά την διάρκεια μιας συζήτησης, συμπάσχουν όταν ένας 

συνομήλικος τους κλαίει ή είναι αναστατωμένος, μιλούν γι’ αυτό που άλλο πρόσωπο 

πιθανώς αισθάνεται, λαμβάνουν με την πρώτη το μήνυμα όταν αλληλεπιδρούν με άλλο 

πρόσωπο, αρχίζουν συζητήσεις με ενήλικες, κάνουν ερωτήσεις, μιλούν γι’ αυτό που 

άλλο πρόσωπο πιθανόν ξέρει, θέλει ή σκέφτεται, μπορούν να συνεχίσουν μια συζήτηση 

ακόμα και όταν το θέμα αλλάζει, κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στην περίσταση ή το 



46 
 

θέμα συζήτησης και παρέχουν επαρκής πληροφόρηση κατά την διάρκεια της 

συζήτησης επιτρέποντας στον ακροατή να την παρακολουθήσει.  

 

Πίνακας 5. Μέσος όρος, επίπεδο σημαντικότητας και effect sizeκάθε επικοινωνιακής 

δεξιότητας που εμφανίστηκε μέσω της Παρατήρησης στην Τάξη 

Αριθμός 

Ερώτησης 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης         

(N = 120) 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών με ΔΑΦ 

(N = 30) 

Sig. Effect size 

1 

 

0,983 0,893 ,017 ,197 

2 0,992 0,567 ,000 ,585 

3 0,217 0,393 ,053 ,159 

4 0,983 0,643 ,000 ,489 

5 0,967 0,367 ,000 ,667 

6 0,676 0,583 ,411 ,083 

7 0,549 0,765 ,107 ,173 

8 0,587 0,200 ,000 ,309 

9 0,959 0,467 ,000 ,567 

10 0,231 0,433 ,027 ,181 

11 0,190 0,100 ,244 ,095 

12 0,864 0,350 ,000 ,458 

13 0,965 0,318 ,000 ,687 
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14 0,992 0,862 ,000 ,285 

15 0,992 0,538 ,000 ,608 

16 0,872 0,375 ,000 ,483 

17 0,476 0,480 ,973 ,003 

18 0,914 0,250 ,000 ,639 

19 0,992 0,414 ,000 ,702 

20 0,958 0,571 ,000 ,474 

21 0,957 0,269 ,000 ,710 

22 0,948 0,269 ,000 ,690 

23 

 

0,983 0,333 ,000 ,732 

24 0,856 0,346 ,000 ,479 

25 0,963 0,136 ,000 ,812 

26 

 

0,967 0,333 ,000 ,694 

27 0,969 0,357 ,000 ,674 

28 1,000 0,158 ,000 ,904 

29 1,000 0,897 ,000 ,292 

30 1,000 0,560 ,000 ,628 

31 0,881 0,375 ,000 ,499 

32 0,472 0,423 ,657 ,039 
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33 0,939 0,222 ,000 ,707 

34 0,992 0,414 ,000 ,702 

35 0,966 0,571 ,000 ,497 

 

 

Non Word Book. Αναλύοντας τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στις ερωτήσεις του 

αφηγήματος, υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (p< 

0.01) στο 100% των ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ερωτήσεις είχαν την 

ικανότητα να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις επικοινωνιακές δεξιότητες των δύο 

ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο effect size για αυτές τις ερωτήσεις ήταν 

0.560. Εφτά στις δέκα ερωτήσεις είχαν μέτριο προς υψηλό effect size (>0,5). Στον 

Πίνακα 6 παραθέτονται ο μέσος όρος, το επίπεδο σημαντικότητας και το effect size 

κάθε απάντησης των παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ στο Non 

Word Book. 

Οι ερωτήσεις στις οποίες είχαν την μεγαλύτερη απόκλιση (effect size ≤8) τα 

παιδιά με ΔΑΦ αφορούσαν στην κατανόηση του τι ξέρει ή γνωρίζει άλλο πρόσωπο 

(«Νομίζεις ότι η Μαρία ξέρει που είναι η ρόδα;») (U=453, p< 0.01) ή τι σκέφτεται (« Τι 

σκεφτόντουσαν ο Γιάννης και ο Αντώνης;) (U=471, p< 0.01) και στην αιτιολόγηση 

καταστάσεων («Γιατί ανακάτεψαν όλα τα παιχνίδια;») (U=433, p< 0.01). Στην 

συνέχεια, παρουσίασαν δυσκολία στην ικανότητα πρόβλεψης («Τι θα συμβεί αν 

συνεχίσουν να τα ανακατεύουν όλα;) (U=633, p< 0.01) και στην εξαγωγή 

συμπεράσματος (« Ωχ όχι… Τι συνέβη;») (U=713, p< 0.01). Σε αντίθεση έρχονται 2 

ερωτήσεις λογικής κατανόησης («Τι λείπει από το φορτηγό;) (U=938,5, p< 0.01),  

(«Βλέπεις ότι τα ανακάτεψαν όλα;») (U=851, p< 0.01), που ενώ βρέθηκαν στατιστικά 
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σημαντικές και έχουν μέτριο effect size, τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίστηκαν να έχουν τις 

περισσότερες σωστές απαντήσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις του 

αφηγήματος. 

 Κλείνοντας, παραθέτουμε τις δεξιότητες με τις υψηλότερες επιδόσεις των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης στο αφήγημα: κατανόηση λογικών ερωτήσεων, 

αιτιολόγηση καταστάσεων, αναγνώριση συναισθημάτων που βασίζονται σε επιθυμίες 

και κατανόηση του τι σκέφτονται ή ξέρουν οι άλλοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε 

μια ερώτηση που αφορούσε σε εσωτερική κατάσταση («Τι σκέφτεται η Μαρία;»), στην 

οποία 12 τυπικά παιδιά χρειάστηκαν παρότρυνση για να την απαντήσουν. 

 

Πίνακας 6. Μέσος όρος, επίπεδο σημαντικότητας, effect size κάθε απάντησης των 

παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ στο Non Word Book 

Αριθμός 

Ερώτησης 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης         

(N = 120) 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών με ΔΑΦ 

(N = 30) 

Sig. Effect size 

1 

 

1,967 1,103 ,000 ,595 

2 1,851 0,967 ,000 ,513 

3 1,926 0,897 ,000 ,586 

4 1,851 0,345 ,000 ,718 

5 1,901 0,400 ,000 ,753 

6 1,167 0,207 ,000 ,397 

7 1,653 0,931 ,000 ,337 
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8 1,587 0,167 ,000 ,607 

9 1,744 0,533 ,000 ,561 

10 1,496 0,200 ,000 ,535 

 

 

Non Word Book-Τελικές Ερωτήσεις (Τι συνέβη στην ιστορία;). Αναλύοντας τις 

απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στις Τελικές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν μετά το 

αφήγημα, παρατηρήθηκε ότι και εδώ υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων (p< 0.01) στο 100% των ερωτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 

ερωτήσεις διαφοροποιούσαν σημαντικά τις επικοινωνιακές δεξιότητες των δύο ομάδων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέσο effect size για αυτές τις ερωτήσεις ήταν 0.535. 

Στον Πίνακα 7 παραθέτονται ο μέσος όρος, το επίπεδο σημαντικότητας και το effect 

size κάθε απάντησης των παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ στις 

Τελικές Ερωτήσεις του Non Word Book. 

Με μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα φάνηκε ότι και οι δυο ομάδες του 

δείγματος δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Τι σκεφτόντουσαν τα αγόρια 

όταν έψαχναν για την ρόδα;». Βέβαια, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκε να μην μπορούν να 

απαντήσουν σχεδόν καθόλου σε αυτή την ερώτηση, γεγονός που πιθανά δείχνει ότι δεν 

μπορούσαν να λάβουν υπόψη την νοητική κατάσταση των ηρώων. Τρεις ερωτήσεις 

είχαν μέτριο προς υψηλό effect size (>0,5). Στην ερώτηση «Τι προσπαθούσαν να βρουν 

ο Γιάννης και ο Αντώνης;», όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 1,00, Τ.Α= 0,00) 

ήταν ικανά να απαντήσουν συγκριτικά με τα παιδιά με ΔΑΦ που επέδειξαν μέτρια 

επίδοση (Μ.Ο=0,41, Τ.Α= 0,50). Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη ερώτηση συγκέντρωσε 
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την υψηλότερη απόδοση των παιδιών με ΔΑΦ. Η άλλη ερώτηση αφορούσε την επίλυση 

προβλήματος και είχε ως εξής «Τι έκαναν ο Γιάννης και ο Αντώνης για να βρουν την 

ρόδα;». Εδώ υπήρξε μεγάλη διαφορά στους Μ.Ο των απαντήσεων, με τα παιδιά με 

ΔΑΦ να είναι λιγότερο πιθανό να μπορούν βρουν την λύση στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα (Μ.Ο= 0,20, Τ.Α= 0,41) σε σχέση με τα τυπικής (Μ.Ο= 0,90, Τ.Α= 0,30). 

Επίσης, τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν δυσκολία στο να προβούν στην εξαγωγή 

τελικού συμπεράσματος (επίλογος), όταν τους τέθηκε η ερώτηση «Τι έγινε στο τέλος;» 

(U=842, p< 0.01). 

 

Πίνακας 7. Μέσος όρος, επίπεδο σημαντικότητας, effect size κάθε απάντησης των 

παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ στις Τελικές Ερωτήσεις του 

Non Word Book 

Αριθμός 

Ερώτησης 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών Τυπικής 

Ανάπτυξης         

(N = 120) 

Μ.Ο απάντησης 

παιδιών με ΔΑΦ 

(N = 30) 

Sig. Effect size 

1 

 

0,868 0,379 ,000 ,446 

2 1,000 0,517 ,000 ,655 

3 0,917 0,448 ,000 ,489 

4 0,901 0,207 ,000 ,648 

5 0,636 0,103 ,000 ,422 

6 0,934 0,414 ,000 ,551 
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2.5 Συζήτηση 

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

ελληνόπουλων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ΔΑΦ ηλικίας 6-8 ετών, 

καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους. Η διαδικασία περιλάμβανε τέσσερις φάσεις: Στην 

πρώτη φάση συμπληρώθηκαν 2 ερωτηματολόγια από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς αντίστοιχα, που αφορούσαν την Αξιολόγηση των Γλωσσικών 

Ικανοτήτων και την Αξιολόγηση της Κοινωνικής Επικοινωνίας/Πραγματολογίας των 

παιδιών τους. Στην δεύτερη φάση, τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά από τους 

ερευνητές, ώστε να αποκλειστούν εκείνα που παρουσίαζαν γλωσσικές διαταραχές. Όσα 

παιδιά είχαν τυπική γλωσσική ανάπτυξη, εισήχθησαν στην τρίτη φάση, όπου 

αξιολογήθηκε η κατανόηση του αφηγήματος τους με το Non Word Book και στο τέλος 

πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση των παιδιών στην τάξη και καταγράφηκαν οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης φαίνεται να 

έχουν την πρόθεση να ξεκινήσουν μια αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους, με την 

παρουσία ή και όχι ενός ενήλικα, να μπορούν να παίξουν κατάλληλα μαζί τους και να 

συμμετέχουν ενεργά σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να παίρνουν πρωτοβουλίες 

για την έναρξη του παιχνιδιού με τους συνομήλικους και να αναπτύσσουν συμβολικό 

παιχνίδι, θέτοντας κανόνες και ρόλους, να αντιλαμβάνονται μια δυσάρεστη κατάσταση 

και να παρηγορούν ένα συνομήλικο τους. Στις δεξιότητες συζήτησης, φαίνεται να 

μπορούν επαρκώς να κατανοήσουν τα λεγόμενα των ενηλίκων και να χρησιμοποιήσουν 

το κατάλληλο λεξιλόγιο για να ανταποκριθούν σε ένα διάλογο μαζί τους, να κάνουν 

ερωτήσεις, να εξηγούν τις πράξεις τους, να κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στο θέμα της 

συζήτησης, να συζητάνε για τα συναισθήματα των ίδιων ή/και άλλων ανθρώπων και να 



53 
 

προβλέπουν τι θα συμβεί. Επίσης παρουσιάζουν προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του 

προγράμματος της τελευταίας στιγμής, χωρίς να αναστατώνονται. Από την άλλη 

πλευρά, τα παιδιά με αυτισμό υστερούν ποιοτικά και ποσοτικά στις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επικοινωνίας/Πραγματολογίας – Εκπαιδευτικοί και 

Γονείς. Αρχικά, αναλύοντας τα Ερωτηματολόγια Κοινωνικής 

Επικοινωνίας/Πραγματολογίας που συμπληρώθηκαν από τους γονείς και τους 

δασκάλους, συνοψίσαμε τις κοινές επικοινωνιακές δεξιότητες που προέκυψαν να 

υστερούν τα παιδιά με ΔΑΦ συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αυτές 

αφορούσαν στους τομείς της συζήτησης, της κοινωνικής γνώσης και τoυ παιχνιδιού με 

συνομηλίκους. Συγκεκριμένα τα παιδιά με ΔΑΦ φαίνεται να είναι λιγότερο πιθανό να 

εμπλακούν στο παιχνίδι με τους συνομήλικους τους. Αυτό το εύρημα συμφωνεί με την 

έρευνα του Βογινδρούκα (2007), στην οποία και πάλι οι γονείς κατέθεταν την δική τους 

οπτική σκοπιά για την συμπεριφορά των παιδιών τους και ανέφεραν ότι δυσκολεύονται 

κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακούν στο παιχνίδι. Επίσης, επιβεβαιώνεται 

και από την έρευνα των Sigman & Ruskin (1999), οι οποίοι μέσω της παρατήρησης των 

παιδιών στο προαύλιο του σχολείου, βρήκαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ επέδειξαν πιο 

μοναχικό παιχνίδι και ήταν λιγότερο πιθανό τόσο να ξεκινήσουν μια παιγνιώδης 

αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους τους όσο και να ανταποκριθούν στην 

πρόσκληση τους σε παιχνίδι. Αυτό πιθανά συμβαίνει, γιατί όντως δεν γνωρίζουν τον 

τρόπο με το οποίο μπορούν να προσεγγίσουν τα άλλα παιδιά και το πραγματοποιούν 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Όσον αφορά στις δεξιότητες συζήτησης, τα παιδιά 

με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να ξεκινήσουν μια συζήτηση με συνομήλικους, να 

συμμετέχουν ενεργά ή να κυριαρχούν σε αυτή. Οι ίδιοι λόγοι φαίνεται να εξηγούν την 
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δυσκολία έναρξης μιας συζήτησης. Η ενεργή συμμετοχή, όπως η διατήρηση εναλλαγής 

σειράς κατά την διεκπεραίωση μιας συζήτησης, βρίσκουν σύμφωνες τις έρευνες των 

Baltaxe (1997), Capps et al. (1998), Βογινδρούκας (2007). Οι ερευνητές παρατήρησαν 

ότι υπήρχαν δυσκολίες στην εναλλαγή των ρόλων ακροατή-ομιλητή και στην τήρηση 

των κοινωνικών κανόνων κατά την διάρκεια της συζήτησης. Το να κυριαρχήσουν 

φαίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, καθώς σύμφωνα με ευρήματα παλαιότερων ερευνών 

(Flack, 1990; Jordan 1996; Βογινδρούκας, 2007) όταν ξεκινούν μια συζήτηση δεν 

προηγείται εισαγωγή του θέματος, το οποίο απαιτεί την προϋποτιθέμενη γνώση του 

θέματος από τον ακροατή ή όταν συμμετέχουν σε μια συζήτηση δεν μπορούν να 

διατηρήσουν το θέμα της. Συνήθως, απαντάνε μονολεκτικά ή καταθέτουν μια άποψη 

ακατάλληλη με το θέμα, καθώς έχουν δυσκολία στο να κρίνουν αν αυτό που λένε 

ενδιαφέρει ή όχι τον συνομιλητή τους. Στις δυσκολίες αυτές προστίθεται ένα ακόμα 

εύρημα της παρούσας έρευνας που αφορά στο κατάλληλο σχολιασμό σχετικό με το 

θέμα της συζήτησης. Τα παιδιά με ΔΑΦ φαίνεται να δυσκολεύονται να λάβουν υπόψη 

τα όσα προαναφέρθηκαν στην συζήτηση και να ενσωματώσουν δικιές τους 

πληροφορίες από παλιότερες εμπειρίες, όπως διαπίστωσαν και οι Jolliffe & Baron-

Cohen (1999) στην δικιά τους μελέτη. Παρόμοια ευρήματα είχαν και οι Capps et al. 

(1998), οι οποίοι στην έρευνα τους μελέτησαν τις δεξιότητες συζήτησης και βρήκαν ότι 

τα παιδιά με ΔΑΦ δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς στα λεγόμενα και τα σχόλια του 

συνομιλητή τους και ούτε κατέθεταν προσωπικές εμπειρίες. Συνεχίζοντας, στον τομέα 

της κοινωνικής γνώσης, η εξήγηση των πράξεων φάνηκε να δυσκολεύει τα περισσότερα 

σχεδόν παιδιά με ΔΑΦ. Αυτό παρατηρείται πιθανά λόγω του ότι δεν μπορούν λάβουν 

υπόψη την οπτική γωνία του συνομιλητή και του τι γνωρίζει ή όχι για να καταλάβει 

αυτό που προσπαθούν να του εξηγήσουν. Σύμφωνοι είναι και οι Leinonen & Kerbel 



55 
 

(1999), οι οποίοι επισήμαναν ότι υπάρχουν δυσκολίες στην αντίληψη του τι γνωρίζει το 

άλλο άτομο και μπορεί να επεξεργαστεί, έτσι ώστε να καθορίσει τι είναι κατάλληλο γι’ 

αυτό. Το τελευταίο κοινό εύρημα από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ότι 

τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να μιλούν για τα συναισθήματα των άλλων 

ανθρώπων. Η άποψη όμως των εκπαιδευτικών εστιάζεται και σε άλλες δυσκολίες που 

αφορούν τα συναισθήματα, όπως το να μιλούν για το πώς νιώθουν τα ίδια ή να 

παρηγορούν ένα συνομήλικο τους όταν είναι αναστατωμένος ή κλαίει. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από την έρευνα του Βογινδρούκα (2007), που διαπίστωσε δυσκολίες 

στην έκφραση των συναισθημάτων τους τόσο με λεκτικούς όσο και με μη λεκτικούς 

τρόπους. Οι αποκλίσεις αυτές θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τις δυσκολίες 

στην ανάγνωση του Νου, καθώς τα παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν να κατανοήσουν την 

νοητική κατάσταση του άλλου. Αυτό που βρήκε ο Baron-Cohen (1991) στην έρευνά 

του ήταν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ αν και μπορούν να κατανοήσουν το πώς νιώθει ο ήρωας 

μιας ιστορίας όταν προκαλείται από μια κατάσταση, δυσκολεύονται να κατανοήσουν το 

συναίσθημα του, δεδομένης της επιθυμίας του. Με την ίδια άποψη, συμφωνούν οι Losh 

& Capps (2006), όπου στην έρευνα τους μελέτησαν την κατανόηση των 

συναισθημάτων των παιδιών με ΔΑΦ και βρήκαν ότι παρόλο που είχαν την ικανότητα 

να συζητούν κατάλληλα για απλά συναισθήματα, οι στρατηγικές τους για να 

ερμηνεύουν τα πιο πολύπλοκα ήταν περιορισμένες. Δεν μπορούσαν να οργανώσουν τις 

πληροφορίες για να χρησιμοποιήσουν φράσεις αιτίου-αποτελέσματος και 

επικεντρώνονταν στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των προσώπων που βίωναν το 

συναίσθημα. Κάτι που προκάλεσε εντύπωση, παρόλο που δεν ήταν στατικά σημαντικό 

ήταν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ αλληλεπιδρούσαν περισσότερο με τους ενήλικες παρά με 

τους συνομηλίκους τους. Κάτι τέτοιο ίσως εξηγείται από την προσαρμοστικότητα που 
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διαθέτουν οι ενήλικες κατά την επικοινωνιακή συνδιαλλαγή και το οποίο διαπιστώθηκε 

στην έρευνα των Sigman & Ruskin (1999), οι οποίοι παρατήρησαν τις συμπεριφορές 

των παιδιών στο προαύλιο του σχολείου και βρήκαν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

συνομηλίκων ήταν 1-4% έναντι των εκπαιδευτικών που ήταν 5-6%. Εν συνεχεία, αυτό 

που παρατηρήθηκε μόνο από τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό πλαίσιο ήταν ότι όταν 

τα παιδιά με ΔΑΦ προσέγγιζαν τους συνομηλίκους τους για να αλληλεπιδράσουν, τότε 

αυτοί ήταν λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν θετικά. Όπως επίσης, ότι τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης δεν αναζητούσαν με υψηλή συχνότητα τα παιδιά με ΔΑΦ για 

παιχνίδι. Αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Sigman & Ruskin (1999), οι 

οποίοι βρήκαν ότι όσα παιδιά με ΔΑΦ έκαναν την απόπειρα να προσεγγίσουν τους 

συμμαθητές τους, τότε αυτοί ανταποκρίνονταν θετικά και δεν ήταν επιλεκτικοί στο 

ποιους συνομήλικους θα προτείνουν να παίξουν μαζί τους. Αυτές οι διαφορές πιθανώς 

οφείλονται στο ότι το δείγμα της έρευνας των Sigman & Ruskin αφορούσε σε παιδιά με 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό. Η απουσία μιας ομάδας 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης αφήνει αδιαφώτιστη την προσέγγιση και την διεκπεραίωση 

της αλληλεπίδρασης. Αυτό που βρέθηκε επίσης στα αποτελέσματα και μπορεί να 

πλαισιώσει τα δύο παραπάνω ευρήματα ήταν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν 

αντιλαμβάνονταν με την πρώτη φορά τα λεγόμενα των παιδιών με ΔΑΦ και ίσως να 

είναι ένας ακόμα λόγος που δεν ανταποκρίνονταν πάντα θετικά στην προσέγγισή τους. 

Αυτή η δυσκολία των παιδιών με ΔΑΦ μπορεί να δικαιολογηθεί από δυσκολίες στην 

γνωστική επεξεργασία, δηλαδή δυσκολίες στην πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες 

από το επικοινωνιακό πλαίσιο, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και θα οργανωθούν για 

την διατύπωση του μεταδιδόμενου μηνύματος (Leinonen & Kerbel, 1999). Κλείνοντας 

τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων γονέων και εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί 
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βρέθηκε να επισημαίνουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είναι λιγότερο πιθανό να δώσουν 

οδηγίες στους συνομήλικους τους για το τι θα κάνουν κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού. Σύμφωνα με το εύρημα αυτό υποστηρίζεται ότι τα άτομα με ΔΑΦ έχουν 

διαταραγμένες κοινωνικές σχέσεις. Η θέση αυτή έχει διερευνηθεί και παλιότερα από 

την Newson (1979a), η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά την αδυναμία των παιδιών με 

ΔΑΦ να συμπεριφερθούν ως μέλη μιας ομάδας. 

Παρατήρηση στην Τάξη. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση στην τάξη 

από τους ερευνητές με την παρουσία των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα ελληνόπουλα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ανταποκρίνονται όταν κάποιος τους 

λέει κάτι, εμπλέκονται σε παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις με τους συνομήλικους τους και 

μιλούν γι’ αυτό που πιθανόν άλλο πρόσωπο ακούει ή βλέπει, αρχίζουν συζητήσεις με 

συνομήλικους, αλληλεπιδρούν με τον συνομήλικο ή τον ενήλικα όταν ένα ενήλικας και 

ένας συνομήλικος είναι παρόντες, επικοινωνούν πρωτίστως χρησιμοποιώντας λέξεις, 

συμμετέχουν ενεργητικά κατά την διάρκεια μιας συζήτησης, συμπάσχουν όταν ένας 

συνομήλικος τους κλαίει ή είναι αναστατωμένος, μιλούν γι’ αυτό που άλλο πρόσωπο 

πιθανώς αισθάνεται, λαμβάνουν με την πρώτη το μήνυμα όταν αλληλεπιδρούν με άλλο 

πρόσωπο, αρχίζουν συζητήσεις με ενήλικες, κάνουν ερωτήσεις, μιλούν γι’ αυτό που 

άλλο πρόσωπο πιθανόν ξέρει, θέλει ή σκέφτεται, συνεχίζουν μια συζήτηση ακόμα και 

όταν το θέμα αλλάζει, κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στην περίσταση ή το θέμα 

συζήτησης και παρέχουν επαρκής πληροφόρηση κατά την διάρκεια της συζήτησης 

επιτρέποντας στον ακροατή να την παρακολουθήσει.  

Όσον αφορά τα παιδιά με ΔΑΦ, αρκετές από τις συμπεριφορές που 

παρατηρήθηκαν στην τάξη ήταν κοινές με την άποψη των γονιών ή/και των 

εκπαιδευτικών. Συνεπώς, αυτές θα αναφερθούν επιγραμματικά, αφού αναλύθηκαν στο 
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πρώτο μέρος της συζήτησης. Αρχικά, στον τομέα της συζήτησης, τα παιδιά με ΔΑΦ 

ήταν λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν ενεργητικά κατά την διάρκεια της και να 

διατηρούν την εναλλαγή σειράς, να κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στο θέμα της 

συζήτησης, να διατηρούν την συζήτηση όταν το θέμα αλλάζει και να ξεκινούν πρώτα 

μια συζήτηση με τους συνομήλικους τους. Όσον αφορά την κοινωνική γνώση, ήταν 

λιγότερο πιθανό να παρέχουν επαρκής πληροφόρηση στον συνομιλητή τους, να μιλούν 

για αυτό που άλλο πρόσωπο αισθάνεται και να παρηγορούν ένα συνομήλικο τους. 

Επίσης, ήταν λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε παιγνιώδεις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομήλικους και να λαμβάνουν το μήνυμα με την πρώτη φορά, ώστε να 

ανταποκριθούν. Αυτό που προστέθηκε ως εύρημα μέσω της παρατήρησης στην τάξη 

ήταν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να μιλήσουν γι’ αυτό που πιθανόν 

άλλο πρόσωπο ακούει ή βλέπει και γι’ αυτό που ίσως θέλει ή σκέφτεται. Όλα αυτά 

υποστηρίζονται από τις παραπάνω έρευνες που προαναφέρθηκαν και υποστήριζαν την 

δυσκολία του να κατανοούν και να μιλούν για διάφορες νοητικές καταστάσεις. Ένα 

άλλο εύρημα που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ, ενώ φαίνεται να 

είναι ικανά να κάνουν ερωτήσεις για να ζητήσουν πληροφορίες, ήταν λιγότερο πιθανό 

να κάνουν μια ερώτηση που αφορούσε διευκρινήσεις. Αυτά έρχονται κατά το ήμισυ σε 

αντίθεση με την έρευνα του Βογινδρούκα (2007), καθώς βρήκε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ 

δυσκολεύονται και στην αίτηση για πληροφόρηση και στην αίτηση για διευκρίνηση. 

Ίσως αυτό που διαφοροποιεί τα αποτελέσματα είναι ότι στην δικιά του έρευνα μάζεψε 

πληροφορίες μόνο από τους γονείς, ενώ το εύρημα της παρούσας ήταν αποτέλεσμα 

παρατήρησης των συμπεριφορών σε ένα φυσικό πλαίσιο, το σχολείο, όπου οι ευκαιρίες 

για αλληλεπίδραση είναι περισσότερες. Οι παρατηρήσεις αυτές θα μπορούσαν να 

ερμηνευτούν από την δυσκολία τους να λαμβάνουν υπόψη το τι γνωρίζει ή όχι ο 
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συνομιλητής τους και έτσι στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο φάνηκε να μην 

μπορούν να διακρίνουν ότι ο άλλος θα μπορούσε να τους δώσει περισσότερες 

πληροφορίες γι’ αυτό που θα ήθελαν να μάθουν. Ολοκληρώνοντας τα αποτελέσματα 

της παρατήρησης στην τάξη, βρέθηκε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν λέξεις για να κερδίσουν την προσοχή των άλλων. Μια τέτοια 

παρατήρηση πιθανόν εξηγείται από την ετερογένεια του δείγματος στις γλωσσικές 

δεξιότητες, καθώς οι δύο ομάδες δεν εξισώθηκαν προς αυτές, αλλά και στην ίδια την 

ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ υπήρχαν διαφορές. Επίσης, μπορεί να έγκειται στο γεγονός 

ότι το ενδιαφέρον τους για επικοινωνία είναι περιορισμένο (Βογινδρούκας, 2007) και 

ότι αρκετά συχνά χρησιμοποιούν τους άλλους για την εξυπηρέτηση των προσωπικών 

τους αναγκών (Baron-Cohen, 1988). 

Non Word Book. Στην τελευταία φάση τα παιδιά των δύο ομάδων αξιολογήθηκαν ως 

προς την κατανόηση του αφηγήματος. Πρώτα, υποβληθήκαν σε 10 ερωτήσεις 

κατανόησης κατά την διάρκεια της αφήγησης του ερευνητή και με το πέρας της 

ιστορίας, σε άλλες 6 ερωτήσεις, χωρίς οπτική πρόσβαση στις εικόνες.  Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στην αναγνώριση των συναισθημάτων 

και αυτό επιβεβαιώνεται από αρκετές έρευνες (Siller et al., 2014; Norbury, 2013; Losh 

& Capps, 2003; Capps et al., 2000; Tager-Flusberg & Sullivan, 1995). Εντύπωση 

προκαλεί ότι υπήρχαν 2 ερωτήσεις που αξιολογούσαν την νοητική κατάσταση των 

ηρώων και τα παιδιά με ΔΑΦ στην 2
η
 ερώτηση (τι σκεφτόντουσαν τα αγόρια) 

παρουσίασαν δυσκολία έναντι της 1
ης

 (τι σκέφτεται η Μαρία). Αυτό πιθανά να 

οφείλεται στο ότι στην 1
η
 ερώτηση έχει προηγηθεί περιγραφή της κατάστασης, ενώ 

στην 2
η
 τα παιδιά έπρεπε να συσχετίσουν της προηγούμενες πληροφορίες που άκουσαν 

για να συμπεράνουν τι σκέφτονται τα αγόρια. Όσον αφορά την απόδοση νοητικών 
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καταστάσεων, οι Siller et al. (2014) υποστηρίζει το εύρημα για τις δυσκολίες που 

αφορούν στην γνωστική εσωτερική κατάσταση,  και  ταυτόχρονα οι Norbury & Bishop 

(2002) επεξηγούν την διαφορά στις δύο ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ δυσκολεύονται να συσχετίσουν όλες τις πληροφορίες ολιστικά για να φτάσουν σε 

ένα συμπέρασμα. Αυτό πιθανό να συμβαίνει, λόγω μικρού εύρους δοκιμασιών ή λόγω 

διαφορετικού υλικού, το οποίο δεν απαιτούσε την συχνή αναφορά νοητικών 

καταστάσεων. Η αιτιολόγηση καταστάσεων, επίσης, φάνηκε να δυσκόλεψε τα παιδιά 

με ΔΑΦ και αυτό επιβεβαιώνεται από τους Tager-Flusberg & Sullivan (1995) και 

Capps et al. (2000) που στην έρευνα τους βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παιδιών με ΔΑΦ και των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών στην αιτιολόγηση που 

έπρεπε να δώσουν για να ερμηνεύσουν καταστάσεις που σχετίζονταν με το συναίσθημα 

των ηρώων της ιστορίας. Οι Loukusa, Leinonen, Kuusikko, et al. (2007) αναφέρουν 

χαρακτηριστικά στην έρευνα τους, ότι τα παιδιά με ΔΑΦ, ενώ απάντησαν σωστά στις 

ερωτήσεις, δεν μπόρεσαν να τις αιτιολογήσουν, σαν να μην ήξεραν πώς συμπεραίνεται 

μια αιτιολόγηση μέσω των πληροφοριών. Αντίστοιχες δυσκολίες επέδειξαν και στην 

εξαγωγή συμπεράσματος και αυτό βρίσκει σύμφωνες αρκετές προηγούμενες έρευνες 

(Diehl et al., 2006; Loukusa, Leinonen, Kuusikko, et al., 2007; Young et al., 2005; 

Norbury & Bishop, 2002; Makinen et al., 2014), οι οποίες βρήκαν ελλειμματική αυτή 

τη δεξιότητα. Εν συνεχεία, τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να προβούν στην 

επίλυση του προβλήματος των ηρώων. Αυτό το εύρημα πιθανόν δικαιολογείται από την 

γενικότερη δυσκολία που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ στην κεντρική τους συνοχή. 

Για την επίλυση ενός προβλήματος, το άτομο πρέπει να σκεφτεί σφαιρικά, να 

χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει μαζεμένες από τις εμπειρίες του και να τις 

συνδυάσει με τις πληροφορίες που παίρνει από το συγκεκριμένο πλαίσιο (Oakhill & 
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Cain, 2004). Μια άλλη σημαντική διαφορά προέκυψε στην ικανότητα πρόβλεψης, αν 

και σε αυτή τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης απάντησαν σχετικά πιο χαμηλά σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τα παιδιά με ΔΑΦ ήταν λιγότερο πιθανό να προβλέψουν τι θα 

συμβεί και σε αυτό συμφωνούν οι Siller et al. (2014), οι οποίοι βρήκαν ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ είχαν δυσκολία στην ικανότητα πρόβλεψης, αλλά όσον αφόρα τις συμπεριφορές 

των ηρώων. Από την άλλη πλευρά, οι Volden & Johnston (1999) είχαν αντίθετα 

ευρήματα, που αφορούσαν όμως ένα μεγάλο εύρος ηλικίας (6,10-18,6). Βρήκαν ότι τα 

παιδιά και οι ενήλικες με ΔΑΦ μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί, όταν τους 

έδειχναν βιντεοταινίες με οικεία γεγονότα. Ολοκληρώνοντας, τα παιδιά με ΔΑΦ 

επέδειξαν δυσκολίες και στις ερωτήσεις που απαιτούν λογική απάντηση, εύρημα που 

βρίσκει αντίθετη την έρευνα των Young et al. (2005), οι οποίοι δεν βρήκαν καμία 

δυσκολία στις απλές ερωτήσεις που αφορούσαν την αναφορά γεγονότων.  

Στην παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε πραγματοποιήθηκαν και ερωτήσεις 

αμέσως μετά την αφήγηση του ερευνητή, χωρίς την οπτική πρόσβαση στις εικόνες του 

παραμυθιού. Έτσι, η χωρητικότητα της μνήμης ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο στα 

αποτελέσματα των απαντήσεων, γιατί όπως αναφέρει και η Norbury & Bishop (2002), 

οι δεξιότητες μνήμης δίνουν την ικανότητα στο άτομο να χτίσει νοητικά το σχήμα της 

ιστορίας, έτσι ώστε να την κατανοήσει και να την θυμηθεί. Επίσης, η ετερογένεια στις 

γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ φαίνεται να επηρέασε και αυτή αρκετά τις 

επιδόσεις τους.  
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2.6 Συμπεράσματα 

Τα ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-8 ετών φαίνεται να έχουν 

κατακτήσει όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες που αξιολογεί το εργαλείο. Η 

σκιαγράφηση του προφίλ τους συμφωνεί με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας 

και αυτό αποτελεί πρόδρομο για την δημιουργία μιας αναπτυξιακής κλίμακας των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον ελλαδικό χώρο. Από την άλλη πλευρά, οι δυσκολίες 

των παιδιών με ΔΑΦ φαίνεται να επικεντρώνονται στο παιχνίδι με τους συνομήλικους, 

στην κοινωνική γνώση, στις κοινωνικές σχέσεις, στις δεξιότητες συζήτησης, στην 

κατανόηση αφηγήματος και στην επεξήγηση νοητικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα 

που σκιαγραφούν το προφίλ των παιδιών με ΔΑΦ συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό με 

την διεθνής βιβλιογραφία. Έτσι το APLSC (Assessment of Pragmatic Language and 

Social Communication) φαίνεται να είναι ένα ευαίσθητο εργαλείο, που μπορεί να 

εντοπίσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία στην κοινωνική επικοινωνία και την 

πραγματολογία των παιδιών με ΔΑΦ, καθώς και να τα διαφοροδιαγνώσει από άλλες 

διαταραχές. 

 

2.7 Περιορισμοί και Μελλοντική έρευνα 

 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικές για κάθε πτυχή της ζωής του 

ανθρώπου. Μια δυσκολία στην επικοινωνία μπορεί να επιφέρει διακρίσεις μεταξύ των 

συνομήλικων και αυτός είναι ένα από τους συχνότερους λόγους που παρατηρούνται 

προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με ΔΑΦ. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε 

ότι υπάρχουν αρκετά ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία των παιδιών με ΔΑΦ 

συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Βέβαια, υπήρχε ετερογένεια όσον αφορά 
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τις γλωσσικές δεξιότητες των δύο ομάδων του δείγματος, το νοητικό δυναμικό καθώς 

και τον βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος.  Συγκεκριμένα, 

τα παιδιά με ΔΑΦ δεν εξισώθηκαν ως προς τις γλωσσικές ικανότητες με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για την ίδια την ομάδα των ΔΑΦ, καθώς υπήρχε 

μεγάλος εύρος στο λεξιλόγιο κατανόησης και έκφρασης. Επίσης, λόγω του μεγάλου 

δείγματος της έρευνας και του περιορισμένου χρόνου, δεν συνέβαλλαν άλλες 

ειδικότητες, ώστε να αξιολογηθεί το νοητικό δυναμικό των συμμετεχόντων. Ένας 

άλλος περιορισμός ήταν ο βαθμός σοβαρότητας του αυτιστικού φάσματος. Όλα τα 

παιδιά με ΔΑΦ που εισήχθησαν στην έρευνα ήταν διαγνωσμένα με ήπιο και μέτριο 

αυτισμό. Όσον αφορά το υλικό αξιολόγησης της κατανόησης του αφηγήματος, η 

παρουσίαση της ιστορίας έγινε λεκτικά από τον ερευνητή και δεν ήταν ηχογραφημένη. 

Συνεπώς, ο ρυθμός αφήγησης ίσως να επηρέασε την κατανόηση των παιδιών με ΔΑΦ. 

Οι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν φαίνεται να μπορούν να επηρεάσουν τα δεδομένα 

που σχετίζονταν με την ανάπτυξη της γλώσσας, τον γνωστικό και τον επικοινωνιακό 

τομέα. Παρόλα αυτά, το να κατανοήσουμε τα ελλείμματα των παιδιά με ΔΑΦ που 

ανέδειξαν τα αποτελέσματα, θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των θεραπευτικών 

προγραμμάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση τους. Μελλοντικά, βεβαία, καλό θα ήταν 

να διεξαχθούν έρευνες που να έχουν δείγμα παιδιών με πιο εστιασμένο τον βαθμό 

σοβαρότητας της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος, καθώς και με το ίδιο επίπεδο 

γλωσσικών ικανοτήτων τόσο αντιληπτικά όσα και εκφραστικά. Η πολύπλευρη 

προσέγγιση επίσης, με την συμβολή άλλων ειδικοτήτων όπως ψυχολόγων, για την 

αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού, θα περιόριζε αρκετά τις αντιληπτικές δυσκολίες. 

Κλείνοντας, καλό θα ήταν να δοθεί έμφαση και στους τρόπους αφήγησης της ιστορίας, 
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καθώς και στην οπτική πρόσβαση ή μη των συμμετεχόντων στις εικόνες, ώστε να 

διαπιστωθεί η συμβολή της μνήμης κατά την αξιολόγηση της κατανόησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

NON WORD BOOK 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Τι λείπει από το φορτηγό; 

2 Πώς νιώθουν ο Γιάννης και ο Αντώνης που δεν μπορούν να παίξουν με το 

φορτηγό τους; 

3 Βλέπεις ότι τα ανακάτεψαν όλα; 

4 Γιατί τα ανακάτεψαν όλα τόσο πολύ; 

5 Νομίζεις ότι η Μαρία ξέρει πού είναι η ρόδα; 

6 Τι σκέφτεται η Μαρία; 

7 Πώς νιώθει το αγόρι όταν βλέπει ότι τα ανακάτεψαν όλα; 

8 Τι σκεφτόντουσαν ο Γιάννης και ο Αντώνης; 

9 Ωχ όχι… τι συνέβη πάλι; 

10 Τι θα συμβεί αν συνεχίσουν να τα ανακατεύουν όλα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. η ρόδα λείπει, η ρόδα, αυτή (δείχνοντας το σημείο της ρόδας στο φορτηγό) 

2. είναι στεναχωρημένοι, στεναχωρήθηκαν, λύπη, άσχημα, χάλια, στεναχώρια 

3. Ναι 

4. για να βρουν τη ρόδα, για να την βρουν 

5. όχι, δεν νομίζω, όχι 

6. σκέφτεται μήπως είναι κάτω από το τραπέζι, θέλει (σκέφτεται) να τους βοηθήσει, 

να ψάξει, που (μπορεί να) είναι η ρόδα  

7. θυμωμένο γιατί μπορεί να έσπασαν κάποια παιχνίδια, θυμό, νευριασμένο, 

άσχημα 

8.  σκέφτονται μήπως δεν τη βρουν, ότι μπορεί να είναι στα βιβλία, ότι την έχασαν 

και δεν μπορούν να την βρουν, πού είναι η ρόδα, πού να ψάξουν για να την 

βρουν, δεν θα την βρουν πουθενά 

9. τα ανακάτεψαν όλα, χαμός, έριξαν (πέσανε) όλα τα βιβλία κάτω, βγάλανε όλα τα 
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βιβλία έξω, έγινε χάλια (το σπίτι/ το δωμάτιο) 

10. θα θυμώσουν όλοι (οι φίλοι) μαζί τους, θα τους μαλώσει η μαμά/κυρία, τα άλλα 

παιδιά δεν θα είναι χαρούμενα, δεν θα τους έχουν φίλους, δεν θα τη βρουν ποτέ, 

θα γίνει το σπίτι (όλα) χάλια, θα τους έδιωχναν, χαμός/χάος, θα πρέπει να τα 

μαζέψουν
 

 

 

Τι συνέβη στην ιστορία; Τελικές ερωτήσεις 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Τί συνέβη σ αυτή την ιστορία?    

2 Τί προσπαθούσαν να βρουν ο Γιάννης και ο Αντώνης? 

3 Πώς ένιωθαν όταν έχασαν τη ρόδα τους? 

4 Τί έκαναν ο Γιάννης και ο Αντώνης για να βρουν τη ρόδα? 

5 Τι σκεφτόντουσαν τα αγόρια όταν έψαχναν για τη ρόδα? 

6 Τί έγινε στο τέλος της  ιστορίας? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. χάθηκε η ρόδα, χάσανε τη ρόδα, έχασαν τη ρόδα και έκαναν χαμό και στο τέλος 

την βρήκαν, έχασαν τη ρόδα αλλά τη βρήκαν, έψαχναν τη ρόδα και στο τέλος τη 

βρήκαν, τα ανακάτεψαν όλα και στο τέλος βρήκαν την ρόδα κάτω από ένα 

τουβλάκι 

2. τη ρόδα 

3. λυπημένοι, στεναχωρημένοι, αναστατωμένοι, θυμωμένοι, άσχημα, χάλια, λύπη, 

θλίψη 

4. έψαξαν παντού, τα έκαναν όλα χάλια, τα ανακάτεψαν όλα, χαμό, τα σκόρπισαν 

όλα/παντού, τα έκαναν άνω-κάτω/μαντάρα 

5. να τη βρουν, που είναι, την ρόδα, να ρωτήσουν τους φίλους τους, ότι δεν θα 

(μπορούν να) τη βρουν ποτέ/πουθενά, να ψάξουν σε άλλα δωμάτια (παντού), ότι 

χάθηκε, ότι την έχασαν/ότι δεν μπορούν να την βρουν, ότι είναι στην 

βιβλιοθήκη, μήπως είναι κάτω από ένα τουβλάκι/κάτω από το παιχνίδι, ότι 
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κάπου εδώ θα ναι
 

6. την βρήκαν, την βρήκαν και γελούσαν γιατί όλη την ώρα ήταν δίπλα τους και 

αυτοί έψαχναν αλλού, βρήκαν τη ρόδα πίσω από το τουβλάκι, η ρόδα ήταν κάτω 

από ένα τουβλάκι/στο δωμάτιο με τα παιχνίδια, ο Αντώνης βρήκε την ρόδα 

κάτω από ένα τουβλάκι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Απαντήσεις Γονέων   
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Διάγραμμα 2. Απαντήσεις Εκπαιδευτικών 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Καταγραφή των δεξιοτήτων των παιδιών από την Παρατήρηση στη 

Τάξη 
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Διάγραμμα 4. Απαντήσεις παιδιών στο Non Word Book 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5. Απαντήσεις παιδιών στις Τελικές Ερωτήσεις του Non Word Book 
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