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Περίληψη 
 

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που έχει μελετηθεί εκτενώς ανά τα χρόνια και από πολλούς 

μελετητές. Προσπαθώντας να αναλύσουν όλους τους τομείς της γλώσσας, οι ερευνητές έδωσαν 

πιο πολλή βαρύτητα στους τομείς όπου ένα παιδί με αυτισμό έχει τα πιο πολλά και εμφανή 

ελλείμματα. Η αφήγηση δεν είναι από τους τομείς όπου οι μελέτες επεκτάθηκαν σε τόσο βάθος, 

ίσως διότι απαιτεί το παιδί με Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) να έχει ένα επίπεδο λόγου 

για να μπορέσει να διηγηθεί έστω και την πιο απλή ιστορία. 

Στην παρούσα εργασία αρχικά έγινε μια ανασκόπηση στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά 

με τον ορισμό της ΔΑΦ, τα χαρακτηριστικά της, την αιτιολογία, της, τα συμπτώματα της, τα 

διαγνωστικά κριτήρια, αλλά και για την σημασιολογία, την αφήγηση, καθώς και για την αφήγηση 

σε σχέση με τον αυτισμό. Έπειτα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ένα θεραπευτικό 

πρόγραμμα στον αφηγηματικό λόγο διάρκειας 10 εβδομάδων, με συχνότητα δύο 45' συνεδριών 

την εβδομάδα, το οποίο είχε σκοπό  α) να διερευνήσει τις πιθανότητες βελτίωσης των 

αφηγηματικών δεξιοτήτων ως προς την γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια ενός παιδιού με 

ΔΑΦ σχολικής ηλικίας και ελληνικής καταγωγής έπειτα από θεραπευτικό πρόγραμμα διάρκειας 

10 εβδομάδων  β) να διερευνήσει τις πιθανότητες βελτίωσης του λεξιλογίου του παιδιού μέσα 

από τη βελτίωση του αφηγηματικού του λόγου γ) να συγκρίνει την επίδοση του πρώτου παιδιού 

στην αφήγηση, με την επίδοση ενός δεύτερου παιδιού ίδιας χρονολογικής ηλικίας, με διάγνωση 

ΔΑΦ, ελληνικής καταγωγής, το οποίο δεν έχει πάρει μέρος στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το 

κλινικό δείγμα αποτέλεσε ένα αγόρι 7 ετών με ΔΑΦ και την ομάδα ελέγχου αποτέλεσε ένα 

κορίτσι 7 ετών με ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α) μετά το πέρας του θεραπευτικού 

προγράμματος το αγόρι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στόχο να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες 

της ιστορίας β) κατάφερε να απομνημονεύσει κάποιες συνδετικές λέξεις και να τις χρησιμοποιεί 

λειτουργικά κατά τη διάρκεια της αφήγησης παρόλο που δεν κατάφερε να μάθει όλες τις λέξεις-

στόχους γ) Παρουσίασε μεγαλύτερη και εμφανέστερη βελτίωση σε σχέση  με το κορίτσι, σε όλα 
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τα αξιολογητικά εργαλεία που χορηγήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού 

προγράμματος και στα δύο παιδιά. Επίσης μεγαλύτερη βελτίωση συγκριτικά παρουσίασε και 

στον τομέα της σημασιολογίας πέρα από τον τομέα της αφήγησης. 

Λέξεις- κλειδιά: Αυτισμός, Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), Αφήγηση, Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα, Αξιολόγηση. 
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Abstract 
 

Autism is a disorder that has been studied extensively the last decades, and by a lot of researchers. 

On their attempt to analyze all the aspects of language,  researchers' attention has been focused on 

the subcategories of language that are most affected. Narration has not been studied very much in 

children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and this is because narrative skills require higher 

level language skills, which usually are not present in this population.  

In the present study initially we present the review of the literature with regard to the definition, 

the characteristics, the etiology, the symptoms, and the diagnostic criteria of ASD, as well as  

their language skills: vocabulary and narrative skills. The present study was an intervention 10-

week program (two 45-minute sessions per week), on the narrative skills of children with ASD. 

Our research aimed: a) to investigate the probabilities of improvement of narrative skills of a 

Greek speaking school-aged child of with ASD,   after a 10-week specific intervention program, 

b) to investigate the probabilities of improvement of vocabulary skills through his narrative skills 

improvement c) to compare the performance of the child in  narration to that of another Greek 

speaking child with ASD of the same age, who did not take part in the therapeutic program. Two 

children with ASD participated in this study: A 7 year-old boy and a control girl with ASD of the 

same age. The results showed that a) the boy completed with success the goal of giving the 

essential information of the story b) he succeeded to use even few linking words and it has been 

using them functionally through his narration. c) he accomplished bigger and more obvious 

improvement in his narrative and vocabulary skills compared to the girl, as shown by the 

difference between the performance in the initial and final assessment, after the end of the 

therapeutic program.  

Key words= Autism Spectrum Disorder (ASD), Narration, Therapeutic Program, Evaluation 
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Εισαγωγή 
 

    Η αφήγηση είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της γλώσσας. Οι ιστορίες μεταφέρουν 

κοινωνικά μηνύματα ή επιλύουν κοινωνικά/προσωπικά μηνύματα. Σύμφωνα με τον Mathews 

(1977) ο τρόπος κωδικοποίησης αλλά και παρουσίασης μιας πληροφορίας σε ένα άνθρωπο, 

επηρεάζει σημαντικά την δυνατότητα του να την απομνημονεύσει αλλά και να την 

χρησιμοποιήσει. Συνεπώς σύμφωνα με τον Gersie (1992) η αφήγηση μπορεί να συνεισφέρει στην 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση 

κατάλληλου φιλικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ως μέσον για τη 

μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών.  

Η ιστορία είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενός εκπαιδευτικού ή γονέα ενός 

παιδιού με αυτισμό. Τα παιδιά με αυτισμό, μέσα από την ιστορία αποκτούν γλωσσικές 

δεξιότητες, αυξάνουν την προσοχή τους, οικοδομούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα παιδιά 

μπορούν να εμπλακούν με την επανάληψη κάποιων φράσεων ή με την εκτέλεση ενός μέρους της 

ιστορίας. Έπειτα όταν εξοικειωθούν με την ιστορία μπορούν να αρχίσουν να επικεντρώνονται 

στην ερμηνεία των μη λεκτικών αντιλήψεων όπως οι εκφράσεις του προσώπου και οι φωνητικοί 

ήχοι (APA,2013). 

Στην Ελληνική γλώσσα δεν έχει δοθεί τόση έμφαση στην αφήγηση σε σχέση με τον 

αυτισμό, αλλά σε άλλους τομείς όπως είναι η πραγματολογία. Σημαντική θα ήταν, η διερεύνηση 

περισσότερων περιπτώσεων αυτισμού στον τομέα της αφήγησης και η εφαρμογή ενός 

θεραπευτικού προγράμματος που θα μας δώσει αποτελέσματα σχετικά με την ικανότητα ενός 

ατόμου με αυτισμό να βελτιώσει την αφήγηση του. 
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Α. Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας – Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 
 

A1. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές – Ορισμός 

 Είναι μια ομάδα διαταραχών που εμφανίζονται κατά την αναπτυξιακή περίοδο ενός 

παιδιού. Οι διαταραχές αυτές, συνήθως εκδηλώνονται νωρίς, πριν ακόμα το παιδί πάει στο 

σχολείο, και χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακά ελλείμματα που προκαλούν βλάβες στην 

προσωπική, κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του λειτουργία. Σε αυτές τις αναπτυξιακές 

διαταραχές κατατάσσεται και ο αυτισμός (DSM-5; APA, 2013). 

Α2. Ορισμός Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 

 Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είμαι μια πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή 

που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη σκέψη, τα συναισθήματα, τη γλώσσα και την ικανότητα 

των ατόμων να αλληλεπιδρούν με τους άλλους. Είναι μια νευρολογική διαταραχή, που αυτό 

σημαίνει ότι επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι επιπτώσεις της ΔΑΦ και η σοβαρότητα, 

διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο αυτισμός συχνά διαγιγνώσκεται στην παιδική ηλικία. Περίπου 1 

στα 68 παιδιά διαγιγνώσκονται με αυτισμό με βάση τα κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων. Επίσης είναι τρεις με τέσσερις φορές συχνότερο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Η 

ΔΑΦ το πιο πιθανόν είναι να  διαρκέσει μια ζωή , παρόλα αυτά υπάρχουν όλο και περισσότερες 

περιπτώσεις παιδιών που λειτουργούν αυτόνομα για όλη τους τη ζωή. Οι πληροφορίες αυτές 

επικεντρώνονται στα παιδιά και στους εφήβους (APA, 2013). Η ετυμολογία της λέξης ‘Αυτισμός’ 

προέρχεται από την ελληνική λέξη ‘εαυτός’ και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον 

εαυτό του (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 
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Α3. Ιστορική Αναδρομή 

 

Ο όρος αυτισμός αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Ελβετό ψυχίατρο Eugen Bleuler το 

1911, ο οποίος ήθελε να χαρακτηρίσει κάποια άτομα με σχιζοφρένεια που είχαν χάσει την επαφή 

με την πραγματικότητα. Έπειτα, στις αρχές του 1940, οι ψυχίατροι  Leo Kanner και ο Hans 

Asperger μίλησαν για περιπτώσεις παιδιών που παρουσίαζαν ελλείμματα στην κοινωνική 

ανάπτυξη, ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη, και περιορισμένα στερεότυπα ενδιαφέροντα 

(Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2005). 

Γύρω στο 1943 ο αυτισμός έγινε πιο αυτόνομη διαταραχή ως παθολογικό σύνδρομο με 

ιδιαίτερα συμπτώματα και χαρακτηριστικά. Ο Αμερικάνος ψυχίατρος Leo Kanner τον ονόμασε 

αρχικά ‘πρώιμος νηπιακός αυτισμός’ για να κάνει διαχωρισμό μεταξύ του αυτισμού και των 

σοβαρών διαταραχών που εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Γεγονός όμως είναι ότι, ο όρος 

αυτισμός που δόθηκε από τον Kanner δημιούργησε σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα, αφού 

ο όρος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της 

σκέψης στην σχιζοφρένεια. Στην συνέχεια όμως, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για 

δύο διαφορετικές διαταραχές. Έτσι, ο αυτισμός εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής και δεν 

περιλαμβάνει συμπτώματα ψύχωσης (Wicks-Nelson & Israel., 2003). Μέσα από τη μελέτη του, 

στην οποία συμπεριέλαβε 11 παιδιά που θεωρούσε ότι είχαν αυτισμό και την ονόμασε ‘αυτιστικές 

διαταραχές της συναισθηματικής επαφής’  διατύπωσε το εξής συμπέρασμα: ‘Θα πρέπει να 

εκλάβουμε ως δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά έρχονται στη ζωή με εγγενή ανικανότητα να 

σχηματίσουν την συνηθισμένη, βιολογικά καθορισμένη, συναισθηματική επαφή με τους 

ανθρώπους, όπως ακριβώς άλλα παιδιά έρχονται στη ζωή με εγγενείς σωματικές ή διανοητικές 

μειονεξίες (Frith, 1999). 

Ο Asperger όπως και ο Kanner έδωσαν περισσότερη έμφαση στις επικοινωνιακές και 

κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Και οι δύο παρατήρησαν τις 

κινητικές στερεοτυπίες, αλλά και τις πολύ καλές διανοητικές ικανότητες σε συγκεκριμένες 

περιοχές (Frith, 1999). 
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Α4. Επιδημιολογία 

 

Ο αυτισμός αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή από τις διάχυτες αναπτυξιακές, αφού έχει 

αναλογία 2 με 6 άτομα στα 1000 (Disease Control and Prevention, 2001). Εμφανίζεται πιο συχνά 

σε αγόρια από ότι σε κορίτσια, με αναλογία από 3:1 έως 4:1. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στις 

γυναίκες ο δείκτης νοημοσύνης είναι χαμηλότερος από ότι στους άντρες (Reed, 1994). 

Α5. Κληρονομικότητα 

 

Στο 1-3% των οικογενειών που έχουν παιδί με αυτισμό, το παιδί το έχει κληρονομήσει 

από τους γονείς. Είναι ένα μικρό ποσό αναλογικά. Επίσης παρατηρείται συννοσηρότητα με άλλες 

διαταραχές όπως νοητική στέρηση ή γλωσσικές διαταραχές, σε ένα ποσοστό των 10-15% παιδιών 

με αυτισμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, όσον αφορά τις οικογένειες των παιδιών με 

αυτισμό, οι γονείς φαίνεται να παρουσιάζουν ‘κρυφά’ επικοινωνιακά προβλήματα, ή και 

κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Συμπερασματικά, τα παιδιά με αυτισμό ίσως 

κληρονομούν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία επιδρούν σε συνδυασμό με συγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Reed, 1994). 
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Α6. Κλινικά χαρακτηριστικά/συμπτώματα του Αυτισμού 

 

Σύμφωνα με την Frith (1999) το κύριο χαρακτηριστικό των ατόμων με αυτισμό είναι ότι 

αδυνατούν να συνενώσουν και να συγχωνεύσουν τις πληροφορίες, ούτως ώστε να παράγουν 

συνεκτικές ιδέες με πλήρες νόημα. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους θεωρούνται δευτερεύοντα. 

Πιο αναλυτικά, τα συμπτώματα/χαρακτηριστικά των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) διαχωρίζονται ως εξής: 

Επικοινωνιακά προβλήματα:  

 

Δυσκολεύονται να συνδέσουν πληροφορίες με νοητικές καταστάσεις και να μεταβιβάσουν 

τα στοιχειώδη μηνύματα. Γι αυτό άλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν το χιούμορ και επιλέγουν να προσκολλούνται στον κυριολεκτικό τρόπο 

έκφρασης (Frith, 1999). Όσον αφορά τους τομείς της γλώσσας, έχει παρατηρηθεί ότι στον τομέα 

της φωνολογίας, του συντακτικού και της σημασιολογίας έχουν βρεθεί αντιφατικά αποτελέσματα 

στις διάφορες έρευνες. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στον τομέα της 

πραγματολογίας υπάρχουν δυσκολίες σε όλα τα παιδιά με αυτισμό, παγκόσμια. Επίσης, η 

κατανόηση του λόγου εμφανίζεται μερικές φορές καθυστερημένη σε σχέση με αυτήν των παιδιών 

με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Wicks-Nelson & Israel, 2003). 

Κάποια από αυτά τα παιδιά, είτε δε θα μιλήσουν ποτέ, είτε σπάνια. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις προφέρουν ολόκληρες φράσεις και ηχολαλούν (Frith, 1999). Τα αυτιστικά άτομα 

έχουν στερεοτυπική επικοινωνία αρκετά συχνά, ιδιαιτέρως σε αγχογόνες καταστάσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι συχνά επαναλαμβάνουν κραυγές, λέξεις, φράσεις σε υπερβολικό βαθμό (Frith,1999). 

Δυσκολεύονται στους χρόνους, κάτι που δεν αποτελεί γραμματικό πρόβλημα αλλά πρόβλημα 

γνώσης του κατάλληλου τρόπου χρήσης των χρόνων. Δεν έχουν την ικανότητα να επεξεργαστούν 

μεγαλύτερες ποσότητες πληροφοριών όπως τα φυσιολογικά παιδιά (Frith, 1999 & Κυπριωτάκης, 
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1995). Παρουσιάζουν ηχολαλικό λόγο. Ο ηχολαλικός τους λόγος είναι ένα από τα πιο έντονα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού (Frith, 1999). Η συμπεριφορά αυτή εκδηλώνεται 

αυτοματοποιημένα χωρίς επικοινωνιακό σκοπό (Reed, 1994). Μελέτες υποστηρίζουν ότι η 

ηχολαλία , δεν έχει σε όλες τις περιπτώσεις επικοινωνιακή πρόθεση, όμως σε κάποιες, εξυπηρετεί 

ένα εύρος επικονωνιακών λειτουργιών (Reed, 1994). Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν 

αντωνυμίες, προθέσεις και συνδέσμους. ‘Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που εκδηλώνεται στην 

διαταραχή αυτή, είναι η σύγχυση του πρώτου με το δεύτερο πρόσωπο στον ενικό. Συχνά 

χρησιμοποιούν το ‘εσύ’ για να αναφερθούν στον εαυτό τους (Frith, 1999). 

Τα παιδιά αυτά τείνουν να χρησιμοποιούν μοναδικές λέξεις και φράσεις σε συγκεκριμένα 

πλαίσια. Ανακαλούν μια λέξη που έχουν μάθει αρχικά, όμως δεν την γενικεύουν (ιδιάζον λόγος). 

Επίσης  χρησιμοποιούν νεολογισμούς, δημιουργούν δηλαδή νέες λέξεις, ή συνήθεις λέξεις τις 

χρησιμοποιούν με ασυνήθιστο τρόπο. Αυτό συμβαίνει διότι προσπαθούν να καλύψουν τις 

δυσκολίες τους (Reed, 1994). Άλλα ελλείμματα στην  ομιλία των αυτιστικών ατόμων έχουν να 

κάνουν με ανεπάρκεια στη χρήση του ρυθμού της ομιλίας, στη ροή του λόγου, στην ένταση της 

φωνής, στον τονισμό ολόκληρης της φράσης και των λέξεων. Οπότε, μπορεί ξαφνικά από 

ψιθυριστά να αρχίσουν να μιλούν δυνατά, με προσποιητή ή μονότονη φωνή, ή με λάθος τονισμό 

(Frith, 1999). 

Επιπρόσθετα, γνωστό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην Θεωρία του Νου (ΘτΝ). Θεωρία του νου θεωρείται η ικανότητα του ατόμου να αποδίδει 

νοητικές καταστάσεις στους άλλους και στον εαυτό του. Ο Leslie υποστηρίζει ότι αυτή η 

ικανότητα εμφανίζεται στο παιδί από τον 18ο  έως τον 24ο μήνα ζωής του (Κυπριωτάκης, 1995). 

Η έλλειψη λοιπόν, της ΘτΝ φάνηκε να υπάρχει αποκλειστικά στον αυτισμό. Οπότε κάποιες από 

τις συμπεριφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτισμό και δυσκολεύουν την καθημερινότητα 

τους και την επικοινωνία τους είναι η αδυναμία να καταλάβουν πότε κάποιος δεν γνωρίζει κάτι, 

πότε κάποιος σκέφτεται διαφορετικά από αυτούς, δεν μπορούν να προβλέψουν την αντίδραση 
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κάποιου, και δεν μπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξη των συναισθημάτων των συνομήλικων 

τους με αποτέλεσμα να φέρονται εγωκεντρικά και αδιάφορα (Edelson, 2009). 

Έχουν την τάση να οδηγούν τον ενήλικα προς το αντικείμενο της επιθυμίας τους, χωρίς να 

το ζητήσουν λεκτικά αλλά ούτε και να το δείξουν με το χέρι (Frith,1999). Από τα πιο 

συνηθισμένα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η έλλειψη βλεμματικής επαφής. Το αυτιστικό 

παιδί αποτυγχάνει να διαβάσει τα μάτια του απέναντι του και έτσι αδυνατεί να πετύχει σε αυτή 

την κοινωνική συνδιαλλαγή (Frith,1999). Δυσκολεύονται επίσης να επεξεργαστούν προβλήματα, 

και να ακολουθήσουν μια σειρά οδηγιών. Εάν οι οδηγίες είναι καταγεγραμμένες τότε η επίδοση 

τους είναι καλύτερη (Quill, 2000). 

Αντίληψη 

Δεν έχουν την πονηριά της εξαπάτησης. Είναι ειλικρινείς, ευθύς και αθώοι, 

στεναχωριούνται με τη δυστυχία που βλέπουν γύρω τους και ίσως αγανακτήσουν για το δίκαιο 

(Frith,1999). Δυσκολεύονται να αντιληφθούν το σύνολο μιας κατάστασης. Αντιλαμβάνονται 

επιμέρους στοιχεία μιας γενικής κατάστασης. Συχνά ‘κοιτούν το δέντρο και όχι το δάσος’ (Wicks 

– Nelson & Israel,2003). Έχουν ένα αχανές βλέμμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βλέμμα αυτών 

των παιδιών πέρα από τα πρόσωπα, αντικείμενα, εικόνες. Είναι σαν να ζούνε σε ένα δικό τους 

κόσμο (Κυπριωτάκης, 1995). Δυσκολεύονται στο παιχνίδι κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα της ελλειμματικής, επινοητικής και ευρηματικής δραστηριότητας. 

Περιορίζονται σε πιο μοναχικό παιχνίδι και δεν μπαίνουν σε ρόλους (Quill, 2000 & Frith, 1999). 

 

Συμπεριφορά 

Απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Αναφέρεται και ως κοινωνική απόσυρση που 

μπορεί να εξηγηθεί από συμπεριφορές της καθημερινότητας του ατόμου με αυτισμό. Έχει να 

κάνει με τη διανοητική απόσυρση (Frith, 1999). Επίσης είναι δύσκολο γι αυτούς να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές της καθημερινότητας (Frith,1999). 
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Στους δημόσιους χώρους συμπεριφέρονται, όπως θα συμπεριφέρονταν και στην ιδιωτική 

τους ζωή οπότε δεν αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά πρότυπα και τις απαγορεύσεις. Πιστεύεται ότι 

απουσιάζει η συναισθηματική ποιότητα από τα αυτιστικά άτομα, αφού δεν έχει προσδιοριστεί 

ακόμα. Εκφράζουν τα συναισθήματα τους έντονα μέσω γέλιων ή εκρήξεις θυμού/οργής έστω και 

αν δεν συμβαίνουν κάτω από ένα αναμενόμενο κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, δείχνουν να 

απολαμβάνουν τις μοναχικές δραστηριότητες χωρίς να αναζητούν την κοινωνική επαφή. Σπάνια 

θα αναζητήσουν μια αγκαλιά ακόμα και αν πρόκειται για κοντινό τους άτομο (Frith, 1999). 

Κινητικότητα 

 

Το πιο έντονο κινητικό χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι οι στερεοτυπίες, οι 

οποίες είναι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και περιλαμβάνουν δάγκωμα χεριών, χτύπημα 

κεφαλιού, τράβηγμα μαλλιών, πηδήματα, μορφασμοί, κινήσεις χεριών-δακτύλων (Frith, 1999). 

 

Αισθητικότητα 

 

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα αυτιστικά άτομα δείχνουν προτίμηση στις πιο άμεσες 

αισθήσεις: όσφρηση, γεύση, αφή (Κυπριωτάκης, 1995).  

Επίσης, εστιάζουν σε ένα ερέθισμα που είναι περιορισμένο. Για παράδειγμα, μπορεί να 

εστιάσουν την συμπεριφορά τους σε ένα σκουλαρίκι και να μην δουν το άτομο που το φορά 

(Frith, 1999).  

Υπερευαισθησία και υποευαισθησία παρατηρείται σε ήχους και αντικείμενα. Για 

παράδειγμα μπορεί το παιδί με αυτισμό να διαταραχθεί από μέσο ερεθισμό, όπως ο ήχος ενός 

σκεύους της κουζίνας ή από ένα ύφασμα που θα έρθει σε επαφή με το σώμα του 

(υπερευαισθησία). Άλλες φορές δεν αντιδρούν κατάλληλα σε ένα ήχο (υποευαισθησία) και έτσι 

οδηγούν τους γονείς τους στο συμπέρασμα ότι είναι κωφά (Wicks-Nelson & Israel, 2003).  
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Α7. Δευτερογενή συμπτώματα 

Άλλα δευτερογενή συμπτώματα τα οποία συνδέονται με τον αυτισμό είναι τα ξεσπάσματα 

θυμού, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα χωρίς πρόκληση, φόβος, άγχος και συμπτώματα 

κατάθλιψης κατά την εφηβική ηλικία, προβλήματα αποδέσμευσης από ένα ερέθισμα και 

προβλήματα στη μεταφορά του ενδιαφέροντος τους σε μια νέα κατάσταση (Wicks – Nelson & 

Israel, 2003).  

Α8. Αίτια 

Τα αίτια του αυτισμού δεν αφορούν ένα ενιαίο παθολογικό μηχανισμό. Η αιτιολογία δεν 

έχει επαρκώς διαλευκανθεί, γι αυτό και δυσχεραίνεται η αντιμετώπιση και η αποτελεσματικότητα 

(Κυπριωτάκης, 1995). 

Ψυχογενή αίτια 

Σύμφωνα με τις απόψεις της Frith (1999) ο αυτισμός προκαλείται από έντονες 

ψυχοδυναμικές συγκρούσεις μεταξύ της μητέρας και του παιδιού ή από κάποιο έντονο υπαρξιακό 

άγχος που βιώνεται από το παιδί και θεραπεύεται με την επίλυση της πρωταρχικής σύγκρουσης. 

Η ύπαρξη του αυτισμού αρχικά, θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε τραυματικές εμπειρίες που βιώνουν 

τα παιδιά με αυτισμό. Όμως επειδή εκατομμύρια παιδιά που δεν είναι αυτιστικά βιώνουν τέτοια 

συναισθήματα, δεν μπορεί το άγχος εξ ολοκλήρου να θεωρηθεί η αιτία που προκαλεί τον αυτισμό 

(Κυπριωτάκης, 1995). 

Είναι σημαντικό όμως να λάβουμε υπόψη και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο 

συνδυασμός αυτών και η αμοιβαία επιρροή μεταξύ των δύο παραγόντων (ψυχολογικών και 

περιβαλλοντικών) βοηθά να υπάρξει ανάπτυξη της διαταραχής. Για το κομμάτι της ανατροφής 

των γονέων, οι καλοί γονείς και η ειδική εκπαίδευση δεν θα επαναφέρουν το παιδί με οργανική 

βλάβη σε φυσιολογικό επίπεδο, αλλά θα το βοηθήσουν να επαναφέρει στο έπακρον το υπάρχον 

δυναμικό του (Frith, 1999). 
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Γενετικά αίτια και Χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

Όσον αφορά τα γενετικά αίτια και τη σύνδεση τους  με τον αυτισμό, υπάρχουν υποψίες 

ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον αυτισμό και τα γονίδια, αλλά υπάρχουν πολλές διαφωνίες για 

τα αίτια του αυτισμού (Lennard-Brown, 2004). 

Σε κάποια άτομα με αυτισμό έχουν ανιχνευθεί χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Μία συσχέτιση 

που έχει γίνει είναι αυτή του αυτισμού με το σύνδρομο του εύθραστου-Χ. Περίπου το 20% των 

ανδρών με σύνδρομο του εύθραστου-χ έχει αυτισμό. Η αλληλοεπικάλυψη αυτών των δύο οδηγεί 

στην πιθανότητα κοινού τελικού παθογονικού μονοπατιού (Το Παζλ του αυτισμού,2003). 

Το σύνδρομο του εύθραυστου Χ είναι πιο συχνό στα αγόρια. Μερικά από τα 

χαρακτηριστικά του είναι οι σωματικές παραμορφώσεις , η νοητική ανεπάρκεια, γλωσσικές και 

άλλες διαταραχές (π.χ. ανεπάρκεια του λόγου, ηχολαλία, αποφυγή βλεμματικής επαφής κλπ) 

(Κυπριωτάκης,1995). 

Νευρογενή αίτια 

Κάποιες θεωρίες στηρίζουν ότι συμπεριφορές που αποδεικνύουν την ύπαρξη του 

αυτισμού , συνδέονται με νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι δυσλειτουργούν 

(Reed,1994). Έτσι προτείνουν ότι τα αρχικά ελλείμματα βρίσκονται σε: 
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(Reed,1994) 

1) Περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος που είναι υπεύθυνες για την ενεργητικότητα, την 

προσοχή και την κινητική αντίδραση στα ερεθίσματα. Τέτοιες περιοχές είναι κυρίως ο 

αμυγδαλοειδής πυρήνας (amygdala) και ο ιππόκαμπος (hippocampus) (Reed,1994). 

2) Ερευνητές εντόπισαν μια ασυνήθιστη δυσπλασία  ενός μικρού μέρους της παρεγκεφαλίδας σε 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων με αυτισμό (Frith,1999). 

3) Ελλείμματα βρέθηκαν και στο ντοπαμινικό σύστημα του εγκεφάλου, του οποίου οι 

διακλαδώσεις εισχωρούν κυρίως στα βασικά γάγγλια και σε τμήματα του πρόσθιου κροταφικού 

λοβού. Σημαντικό εύρημα είναι επίσης το γεγονός  ότι και στα άτομα με σχιζοφρένεια έχουν 

βρεθεί ανωμαλίες στο σύστημα ντοπαμίνης τους (Frith,1999). 

4) Άλλα ελλείμματα βρέθηκαν σε φλοιώδεις και υποφλοιώδεις περιοχές που είναι υπεύθυνες για 

την κοινωνική συμπεριφορά (Reed, 1994). 

5) Ελλείψεις σε νευροκινητικά συστήματα που υποκινούν τις εκούσιες ή κατευθυνόμενες 

κινήσεις (Reed,1994). 
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Οργανικά αίτια 

Επιπλοκές που μπορεί να συμβούν προγεννητικά, περιγεννητικά ή μεταγεννητικά, 

συνδέονται με τα συμπτώματα του αυτισμού και οδηγούν σε διαταραχές των λειτουργιών του 

εγκεφάλου (Κυπριωτάκης, 1995). 

Οι περισσότερες σχετικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πιο πολλές 

επιπλοκές γίνονται πριν την γέννηση ή τη στιγμή της γέννησης (π.χ. κακώσεις στον εγκέφαλο, 

ασφυξία) στα αυτιστικά άτομα με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι στην ομάδα ελέγχου (Wicks-

Nelson&Israel, 2003). 

Σε κάποιες περιπτώσεις, παρατήθηκε ότι σε κάποια παιδιά υπήρξε προσβολή από κάποιον 

ιό, πριν αυτά εμφανίσουν συμπτώματα αυτισμού. Ωστόσο, εξαιτίας της σπανιότητας των καλά 

τεκμηριωμένων περιπτώσεων, δεν είναι δυνατόν ο αυτισμός κατά μεγάλο μέρος, να συνδεθεί με 

αυτού του είδους την αιτιολογία. Οι μολυσματικές ασθένειες εμφανίζονται ανύποπτα. Εάν το 

κεντρικό νευρικό σύστημα μολυνθεί σε μία κρίσιμη χρονική περίοδο πριν ή μετά τη γέννηση, το 

παιδί μπορεί να παρουσιάσει αυτισμό (Frith, 1999).  

Σε μια έρευνα το 2001 από το Ιατρικό Ινστιτούτο, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο ότι 

υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα εμβόλια και τον αυτισμό, αλλά τα στατιστικά στοιχεία 

έδειξαν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα τους (Wicks-Nelson & Israel,2003). 

Συγγενείς λοιμώξεις όπως ερυθρά τοξοπλάσμωση και ο μεγαλοκυτταροϊός έχουν 

συσχετιστεί με τον αυτισμό. Κυρίως η συγγενής ερυθρά, από την οποία οι μητέρες 

προσβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, φάνηκε ότι είχε επίπτωση αφού τα παιδιά 

τους παρουσίασαν αυτισμό. Σήμερα με τα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν  περιοριστεί σημαντικά 

οι περιπτώσεις ερυθράς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για την παρουσία του αυτισμού, 

σοβαρός κίνδυνος είναι ένα πρόωρος τοκετός, μια ασφυξία, η βλάβη  στον εγκέφαλο κατά τη 

μεταγεννητική περίοδο (Κυπριωτάκης,1995). 
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Άλλες βιοχημικές διαταραχές που εμπλέκονται με τον αυτισμό είναι η 

φαινυλοκετονουρία, η ιστιδυναιμία, οι νευροδιαβιβαστές, οι ενδορφίνες, οι μονοαμίνες 

(Κυπριωτάκης, 1995), όπως και ο υποθυροειδισμός, ο οποίος σχετίζεται με τη νοητική 

ανεπάρκεια και καθυστέρηση στην σωματική εξέλιξη (Αναδόμηση, 2003) 

 

Σωματικές παραμορφώσεις στον αυτισμό 

Μικρές σωματικές αλλαγές παρατηρούνται στον αυτισμό, οι οποίες οφείλονται συνήθως 

σε επιπλοκές κατά την περίοδο της ενδομήτριας ζωής του εμβρύου ως την εμβρυογέννηση. Αυτές 

είναι: επίκανθο, υπερτελορισμό, ασυμμετρία αυτιών, παραμορφωμένα αυτιά, προγναθία, ψηλό 

ουρανίσκο, αυλακωτή γλώσσα, μικρό και κυρτωμένο το πέμπτο δάκτυλο, ηλεκτρισμένα μαλλιά 

κλπ (Κυπριωτάκης,1995). 

 

Ανεπαρκής διατροφή 

Οι διαταραχές στην σίτιση, είναι συνήθη συμπτώματα του αυτισμού, όμως είναι γεγονός 

ότι αποτελεί δευτερεύοντα ρόλο. Λόγω  αυτού όμως, τους λείπουν ορισμένες απαραίτητες ουσίες 

ή βιταμίνες (Κυπριωτάκης,1995). 

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αυτισμός μπορεί να σχετίζεται με την ελαττωματική 

αποδόμηση των πεπτιδίων που προέρχονται από τροφές που περιέχουν γλουτένη και καζεΐνη. Η 

υπερβολική απορρόφηση τους μπορεί να απορυθμίσει διάφορα νευροδιαβιβαστικά συστήματα 

(Αναδόμηση, 2003). 
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Αισθητηριακές μειονεξίες 

Κωφά ή τυφλά παιδιά μεγαλώνοντας παρουσιάζουν συμπτώματα αυτισμού (Αναδόμηση, 

2003). 

Βιολογική βάση  

Τη βιολογική βάση δικαιολογεί ισχυρά το γεγονός ότι τα αυτιστικά άτομα σε ένα ποσοστό 

30% παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις από την εφηβεία μέχρι και την ηλικία των 30 ετών. 

Επίσης, σίγουρα είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει συχνά συννοσηρότητα με νοητική 

στέρηση ή γνωσιακές δυσκολίες (Αναδόμηση, 2003). 

Ηλικία μητέρας 

Αντιφατικά είναι τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν τις ηλικίες των μητέρων των 

παιδιών με αυτισμό. Κάποιες υποστηρίζουν ότι η ηλικία της μητέρας συσχετίζεται θετικά με τον 

αυτισμό (Quinn & Rapport, 1974) και άλλες υποστηρίζουν ότι ουδεμία σχέση έχουν αυτά τα δύο 

(Κυπριωτάκης, 1995).  

Συμπερασματικά, ο Frith (1999) σημείωσε ότι δεν πρέπει να αναζητούμε το αίτιο του 

αυτισμού αλλά μια μακρά αιτιολογική αλυσίδα, η οποία έχει ξεχωριστούς κρίκους.  

 

Α8. Διαφοροδιάγνωση  

 

Όσον αφορά τη διαφοροδιάγνωση, γίνονται οι εξής διαχωρισμοί: 

Αυτισμός –Νοητική Στέρηση  

Η νοητική στέρηση μπορεί να συνυπάρχει με το σύνδρομο Down ή με εγκεφαλική 

παράλυση ενώ ο αυτισμός σπάνια. Επίσης ο αυτισμός είναι πιο συχνός στα αγόρια 4:1 ενώ στην 

νοητική στέρηση είναι σε ελάχιστο ποσοστό πιο συχνή στους άντρες. Ακόμα, η αντίληψη των 
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συναισθηματικο-κοινωνικών καταστάσεων είναι πιο δύσκολη στους αυτιστικούς, ενώ άτομα με 

ΝΥ τους αντιλαμβάνονται πιο εύκολα (Reed, 1994). 

Αυτισμός- Σχιζοφρένεια 

Ο αυτισμός εμφανίζεται πολύ πιο νωρίς (στους 30 μήνες) από τη σχιζοφρένεια (κυρίως 

στην εφηβεία). Είναι πιο σπάνιο να υπάρχει οικογενειακό ιστορικό στον αυτισμό ενώ στην 

σχιζοφρένεια είναι πιο συχνό. Στον αυτισμό υπάρχουν μόνιμες μη φυσιολογικές συμπεριφορές, 

ενώ στη σχιζοφρένεια είναι πιο επεισοδιακές. Το ¼ των αυτιστικών παθαίνει κρίσεις, ενώ στη 

σχιζοφρένεια είναι σπάνιες. (Reed, 1994). 

Αυτισμός- Σύνδρομο Rett 

Ο αυτισμός είναι συχνότερος στα αγόρια, ενώ το Rett εμφανίζεται μόνο στα κορίτσια. Η 

διαταραχή Rett έχει γενικά πιο αρνητικές επιπτώσεις από τον αυτισμό (Μάνος, Ν. 1997). Και στις 

2 περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις στην επικοινωνία και στην συμπεριφορά όμως στο σύνδρομο 

Rett υπάρχει εξελικτική απώλεια των ήδη κατεκτημένων δεξιοτήτων του ατόμου (Wicks-Nelson 

& Israel, 2003). 

Αυτισμός – CDD (Childhood disintegrative disorder) 

Οι αναπτυξιακές διαταραχές στον αυτισμό φαίνονται συνήθως στον πρώτο χρόνο ζωής, 

ενώ στο CDD μετά το δεύτερο έτος ζωής. Επίσης τα άτομα με CDD εμφανίζουν απώλεια 

αυτοεξυπηρέτησης και έχουν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης (κάτω του 40) σε σχέση με τα 

αυτιστικά παιδιά (Wicks – Nelson & Israel, 2003). 
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Αυτισμός – Σύνδρομο Asperger 

Η διαταραχή Asperger εκδηλώνεται πιο αργά και έχει λιγότερα γλωσσικά ελλείμματα από 

τον αυτισμό. Επίσης τα άτομα Asperger έχουν πιο περίπλοκο λόγο, υψηλότερο IQ, καλύτερες 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες από τα παιδιά με αυτισμό (Wicks – Nelson & 

Israel,2003). 

 

Α9. Διαγνωστικά κριτήρια 

 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό εργαλείο DSM-5 τα χαρακτηριστικά  της ΔΑΦ κατανέμονται 

ως εξής: 

Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολλαπλά πλαίσια όπως 

εκδηλώνονται από τα παρακάτω: 

1. Ελλείμματα στην κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα όπως για παράδειγμα 

αφύσικη κοινωνική προσέγγιση και αποτυχία στην φυσιολογική διαδικασία της συνομιλίας 

(back and forth conversation). Επίσης μειωμένη ικανότητα να μοιραστούν ενδιαφέροντα και 

συναισθήματα και αποτυχία να ξεκινήσουν ή να ανταποκριθούν στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις.  

2.  Ελλείμματα στις μη λεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται 

για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως για παράδειγμα, φτωχή μη λεκτική και λεκτική 

επικοινωνία: π.χ. αφύσικη χρήση βλεμματικής επαφής, γλώσσας του σώματος, ελλείμματα 

στην κατανόηση και την χρήση χειρονομιών, απουσία εκφράσεων του προσώπου και μη 

λεκτικής επικοινωνίας. 

3. Ελλείμματα στην ανάπτυξη, διατήρηση και κατανόηση των σχέσεων: Δυσκολία 

στην προσαρμογή της συμπεριφοράς τους ώστε να ταιριάζει σε διάφορα κοινωνικά 

περιβάλλοντα, δυσκολία να μοιραστούν φανταστικό παιχνίδι ρόλων και να δημιουργήσουν 

φιλίες αφού δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τους συνομηλίκους τους.  



 

27 

Επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων όπως 

εκδηλώνονται από τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω: 

1. Στερεοτυπικές ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, επιμονή στο ίδιο, προσκόλληση στη 

ρουτίνα, στερεοτυπία στη μη λεκτική/λεκτική επικοινωνία. 

2.  Υπερβολική δυσφορία στις μικρές αλλαγές, δυσκολία στην μετάβαση, άκαμπτη 

σκέψη, ανάγκη από το άτομο να ακολουθάει τον ίδιο δρόμο ή να τρώει το ίδιο φαγητό 

κάθε μέρα. 

3. Ιδιαίτερα περιορισμένα, σταθεροποιημένα ενδιαφέροντα που είναι αφύσικα σε ένταση 

και εστίαση (π.χ. συνεχής ενασχόληση με περίεργα αντικείμενα) 

4. Υπέρ- ή υπολειτουργία στα αισθητηριακά ερεθίσματα ή αφύσικο ενδιαφέρον για 

αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος (πχ αρνητική ανταπόκριση σε κάποιους 

ήχους, υφές, υπερβολική ευαισθησία σε μυρωδιές, επαφή με αντικείμενα, οπτική 

αντίδραση με φώτα ή κίνηση. 

Τα συμπτώματα υπάρχουν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης αλλά μπορεί να μην γίνουν 

φανερά μέχρι οι κοινωνικές απαιτήσεις να ξεπεράσουν τις περιορισμένες ικανότητες ή μπορεί να 

κρύβονται πίσω από στρατηγικές μάθησης στην ζωή του ατόμου. 

Τα συμπτώματα προκαλούν σημαντικές βλάβες στην κοινωνική, επαγγελματική ή άλλες 

σημαντικές δεξιότητες στη ζωή του ατόμου. 

Η διανοητική αναπηρία και η ΔΑΦ είναι συνυφασμένες. Η κοινωνικότητα και η 

επικοινωνία πρέπει να είναι κάτω του φυσιολογικού ορίου. 

(DSM-5; APA, 2013) 
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Σημασιολογία 

Σημασιολογική επεξεργασία (lexical processing) σε παιδιά σχολικής ηλικίας  

Όσο το βάθος της σημασιολογίας αυξάνεται, τόσο τα παιδιά είναι πιο ικανά να 

χρησιμοποιούν λέξεις με περισσότερη άνεση και με πολλούς τρόπους. Η σημασία μιας λέξης δεν 

αφορά μόνο το νόημα της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο, δηλαδή το λεξιλόγιο με το οποίο συνδέεται η λέξη (Stahl, 2003).  

Οι δοκιμασίες οι οποίες αξιολογούν το βάθος της σημασιολογικής γνώσης αποτελούνται 

από συστήματα βαθμολόγησης, τα οποία μετρούν την πληρότητα των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στον ορισμό ή την πολυπλοκότητα των λέξεων που συσχετίζονται. Οι μετρήσεις 

εύρους και βάθους παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την σημασιολογική γνώση. 

Οπότε, εάν μετρηθεί μόνο το εύρος της σημασιολογίας, μπορεί να μην δοθούν επαρκείς 

πληροφορίες για να εντοπιστούν οι ελλείψεις ενός παιδιού στη σημασιολογία. Το ίδιο συμβαίνει 

και εάν μετρηθεί μόνο το βάθος της σημασιολογίας (Boucher, Bigham, et al., 2008,et al., Gray, 

Plante, Vance & Henrichsen, 1999). 

  

Σημασιολογικές δεξιότητες σε παιδιά με ΔΑΦ 

Αν και οι σημασιολογικές ικανότητες είναι ετερογενείς σε παιδιά με ΔΑΦ, συχνά έχουν 

αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές των συνομήλικων τους τυπικής ανάπτυξης, και 

παρουσιάζουν ελλείψεις σε βάθος και εύρος (π.χ. συχνά χαμηλότερες βαθμολογίες  σε μετρήσεις 

εύρους σημασιολογικής γνώσης απ’ ότι τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά).  (Battaglia, 

2013; McGregor et al., 2012; Norbury, 2005). Κάποια παιδιά με αυτισμό έχουν μερική γνώση 

μιας λέξης, αφού συχνά γνωρίζουν την κυρίαρχη σημασία της λέξης αλλά δεν έχουν την 

πληροφορία της συνώνυμης της (Norbudy, 2005). Ακόμα, όταν τους ζητηθεί να ορίσουν ή να 

περιγράψουν λέξεις, αυτά δίνουν επιφανειακούς ορισμούς (Boucher, Bigham, et al., 

2008; McGregor et al., 2012). Επιδεικνύουν φτωχή κατανόηση ως προς τη σύνδεση των λέξεων 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R74
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R61
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και έχουν δυσκολία να ενσωματώσουν τις καινούριες σημασιολογικές γνώσεις στις ήδη 

υπάρχουσες (Battaglia, 2013; Henderson, Powell, Gareth Gaskell, & Norbury, 2014; McClelland, 

2000) 

Οι Boucher και οι συνεργάτες του έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι αυτές οι 

σημασιολογικές ελλείψεις μπορεί να οφείλονται σε ελλείψεις στην δηλωτική μνήμη, 

υποστηρίζοντας ότι αυτό εμποδίζει την επεισοδιακή και λεξική μάθηση των ατόμων με ΔΑΦ 

 (Boucher, Bigham, et al., 2008; Boucher, Mayes, & Bigham, 2008; Boucher & Mayes, 2012). 

Σε έρευνα όπου συμμετέχοντες ήταν 80 παιδιά σχολικής ηλικίας (30 εξ αυτών τυπικής 

ανάπτυξης, 28 παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) και 27 παιδιά με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) φάνηκε ότι η οργάνωση της σημασιολογικής γνώσης (όσον αφορά 

την κατανόηση) γίνεται με παρόμοιο τρόπο στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με ΔΑΦ. 

Σύμφωνοι είναι και οι Lloyd et al (2006) οι οποίοι σύγκριναν τις επιδόσεις μεταξύ παιδιών με 

ΔΑΦ και ΑΓΔ (μέσω του διαγνωστικού εργαλείου CELF) και βρήκαν σημαντικές διαφορές σε 

εκφραστικό και όχι δεκτικό λεξιλόγιο. Στο κομμάτι της αφηγηματικής ικανότητας τα παιδιά με 

ΔΑΦ φάνηκε να χρησιμοποιούσαν περισσότερους νεολογισμούς ή λέξεις με μη ξεκάθαρο 

σημασιολογικό νόημα (Lloyd et al, 2006).  

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που τονίζουν ότι τα παιδιά 

με ΔΑΦ δεν έχουν τυπική οργάνωση της σημασιολογικής γνώσης (Dunn et al., 1988). 

Επιπρόσθετα, έρευνα που έγινε από τους Manolitsi, και Botting, (2011) είχε ως στόχο τον έλεγχο 

της Αφηγηματικής ικανότητας, των γλωσσολογικών και πραγματολογικών δεξιοτήτων σε παιδιά 

με Αυτισμό (και παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή). Η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ 

περιλάμβανε 13 παιδιά εκ των οποίων το ένα ήταν κορίτσι..  Η διάγνωση τους  έγινε από 

ψυχίατρο, ο οποίος ακολούθησε τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV. Τα παιδιά κυμαίνονταν 

ηλικιακά από 4,2 μέχρι τα 7,2 (ΤΑ:28,4). Η μη λεκτική νοημοσύνη τους μετρήθηκε μέσω της 

ψυχομετρική δοκιμασίας RAVEN Progressive Matrices (n=7) ή μέσω του WISC τεστ (n=3). Τρία 

από τα παιδιά δεν είχαν διαθέσιμες γνωστικές πληροφορίες. Ακόμα, η ομάδα είχε γενική μη 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4761424/#R11
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λεκτική νοημοσύνη 84,3 (ΤΑ=9,4). Φάνηκε λοιπόν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν χαμηλό δεκτικό 

λεξιλόγιο, ενώ στο εκφραστικό λεξιλόγιο είχαν παρόμοια αποτελέσματα με τα παιδιά με ΑΓΔ.  

Αυτές οι αντιφατικές γνώμες σχετικά με τη σημασιολογία και τον αυτισμό 

δικαιολογούνται από τη άποψη ότι κάποιες έρευνες είχαν αξιολογήσει την οργάνωση της 

σημασιολογικής γνώσης μέσω της έκφρασης, ενώ άλλες την αξιολόγησαν μέσω κατανόησης. 

Στην κατανόηση τα παιδιά φάνηκε να παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τη λεκτική 

επεξεργασία.  (Leonard, 2014). Επιπλέον παιδιά με ΔΑΦ όρισαν λιγότερες έννοιες λέξεων 

(Norbury, 2005).  

Σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις των Vogindroukas, Grigoriadou, Papageorgiou and 

Tsamourtzi (1997) βρήκαν ότι τα πιο πολλά παιδιά με ΔΑΦ είχαν πιο πολλές σημασιολογικές 

παραφασίες και πιο πολλά λάθη στην κατονομασία εικόνων. 
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Β. Αφήγηση 

Β1. Αφηγηματικός λόγος: Ορισμός και Βασικά Χαρακτηριστικά του 

 

Με την αφήγηση ένα άτομο μεταφέρει πληροφορίες, εκφράζει το συναίσθημα του , 

περιγράφει γεγονότα ή επικοινωνεί τις ανάγκες του. Είναι απαραίτητο ο ομιλητής και ο ακροατής 

να κατέχουν το γραμματικό σύστημα της γλώσσας στην οποία επικοινωνούν (Huang, 1994).  

Επίσης, με βάση τους οι Labov & Waletzsky (1967) αφήγημα θεωρείται ακόμα και η 

συνέχεια δύο γεγονότων που διαδέχονται το ένα το άλλο. Ακόμα αφήγηση θεωρείται ο πεζός 

λόγος που αποτελείται από ολοκληρωμένες προτάσεις που συνδέονται σε μια συνεκτική και 

πλήρη δήλωση και τον οποίο διαπερνούν αξίες και στόχοι της εκάστοτε κουλτούρας 

(Polkinghorne,1995). Ο αφηγηματικός λόγος εκτός από την περιγραφή μιας διαδοχής γεγονότων 

απαιτεί και την εφαρμογή της γνώσης για τον κόσμο (Boudreau,2008). Επίσης απαιτεί ικανότητα 

κατανόησης μεγαλύτερων μονάδων κειμένου, ικανότητα διατήρησης του θέματος και 

ενσωμάτωσης του νοήματος στο λόγο (Humphries, Cardy, Worling, & Peets, 2004). 

Β2. Αναπτυξιακή πορεία και κατάκτηση αφηγηματικού λόγου 

 

Οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την ικανότητα να  οργανώνουν τις εμπειρίες τους με 

αφηγηματικό τρόπο (Παρίσης & Παρίσης, 2003). Από τη βρεφική ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να 

αποκτούν αντίληψη της δομής, της χρήσης και της έννοιας της γλώσσας (Ράλλη & 

Σιδηροπούλου, 2012) και στην συνέχεια χρησιμοποιούν μονολεκτικές φράσεις ή φράσεις με δύο 

λέξεις για να επικοινωνήσουν (McCabe & Rollins, 1994). Όπως αναφέρεται σε προσωπικές 

εμπειρίες στην συνέχεια τα παιδιά αρχίζουν να λένε ιστορίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

τους και στην συνέχεια παράγουν φανταστικές ιστορίες (McCabe & Rollins, 1994· Stadler 

&Ward, 2005). 

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όπου εξετάστηκαν οι αφηγηματικές ικανότητες 

παιδιών νεαρής ηλικίας επισημάνθηκε ότι η δόμηση της αφήγησης αναπτύσσεται ιδιαιτέρως 

μεταξύ 2 και 5 ετών. Πιο συγκεκριμένα στην ηλικία των 4 ετών τα παιδιά αφηγούνται 
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περισσότερα από δύο γεγονότα, αλλά συχνά χωρίς χρονική σειρά με αποτέλεσμα να είναι 

δυσνόητα για τον ακροατή. Στην ηλικία των 5 τα παιδιά αφηγούνται με χρονική σειρά αλλά 

τελειώνουν την ιστορία τους χωρίς να περιγράψουν το σημείο κορύφωσης της δράσης. Όταν τα 

παιδιά φτάσουν στα 6 έτη ζωής τους είναι σε θέση να αφηγηθούν καλά δομημένες ιστορίες 

αναφέροντας το ποιος, το τι, και το που συνέβη κάτι, συνδέουν χρονικά τις προτάσεις, αναφέρουν 

το σημείο κορύφωσης της δράσης και προχωρούν στην επίλυση του προβλήματος (McCabe & 

Rollins, 1994, Peterson & McCabe, 1991b). Επίσης στην ηλικία των 6 μπορούν να αναφερθούν 

σε ιστορίες με πολλά επεισόδια (McCabe & Rollins, 1994) και στην ηλικία των 7 στις ιστορίες 

τους περιλαμβάνουν ακόμα περισσότερα επεισόδια (Crais & Lorch, 1994). 

Ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης που εκτίθεται σε επαρκή περιβαλλοντικά ερεθίσματα 

κατακτά τη μητρική του γλώσσα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κάποιες πιο δύσκολες δομές, όπως η 

παθητική σύνταξη στην Ελληνική γλώσσα, μπορεί να κατακτηθούν αργότερα στην παιδική 

ηλικία (Terzi et al., 2014). Η ικανότητα αφήγησης αποτελεί ένα από τα ορόσημα της ύστερης 

γλωσσικής κατάκτησης (Stromqvis & Verhoeven, 2010).  

Β3. Χρήση της Αφήγησης 

 

Με την προφορική αφήγηση ο ομιλητής πρέπει να παρουσιάσει μια ιστορία με ένα ή 

περισσότερους κεντρικούς χαρακτήρες στον ακροατή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο 

ομιλητής επιλέγει μια αναφορική έκφραση με βάση τις υποθέσεις που κάνει ,σχετικά με το πόσο 

γνωρίζει ο ακροατής τις αναφερόμενες οντότητες. Εδώ εμπλέκεται η Θεωρία του Νου όπου το 

άτομο κατέχει την γνωστική ικανότητα να κάνει αναπαράσταση των νοητικών καταστάσεων 

όπως συναισθήματα, σκέψεις, προσδοκίες και επιθυμίες του εαυτού του και των άλλων (Teufel, 

Fletcher & Davis, 2010). 

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για παραγωγή μιας δομημένης πλοκής και οι 

επεξηγηματικές ικανότητες που αφορούν τα κίνητρα πίσω από τις ενέργειες αναπτύσσονται κατά 

τα σχολικά έτη (Bamberg., & Damrad-Frye, 1991) Επιπρόσθετα, οι αφηγηματικές ικανότητες 
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είναι προγνωστικές, των μεταγενέστερων γλωσσικών και γραμματικών δεξιοτήτων σε παιδιά με 

γλωσσικά προβλήματα (Botting, 2002)   

Όσον αφορά την παραγωγή αφήγησης είναι ένα μέσον αξιολόγησης που έχει παράλληλες 

φυσικές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Μπορεί να επισημάνει τα ισχυρά σημεία ή τις αδυναμίες 

που δεν μπορούν να διακριθούν άμεσα σε τυποποιημένες δοκιμές, και έτσι μας παρέχουν 

πλούσιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γλώσσας στη πράξη, με στόχο τη βελτίωση της 

επικοινωνιακής δεξιότητας (Botting, 2002) 

Β4. Αφήγηση και Θεωρία του Νου  

 

Τα παιδιά μέσω της διήγησης πρέπει να καταλάβουν το σενάριο της ιστορίας, τα κίνητρα, 

τις προθέσεις των ηρώων και να τα συνδέσουν με τις ενέργειες τους (Bruner, 1986). Στην ηλικία 

των 2-3 τα παιδιά με ΤΑ είναι ικανά να κωδικοποιήσουν την γνώση που έχουν μέσα από τις 

εμπειρίες τους και να την ενσωματώσουν σε αυτοδημιούργητες διηγήσεις ( Bruner & Feldman, 

1993). 

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κατανόηση της ΘτΝ είναι προϋπόθεση για την 

κατανόηση της διήγησης (Capps et al., 2000 · Craig & Baron-Cohen, 2000). Άλλοι θεωρούν ότι η 

ικανότητα της ΘτΝ δεν σχετίζεται με την ικανότητα αυθόρμητης χρήσης των δεξιοτήτων τις ΘτΝ 

(Charman & Shmueli-Goetz, 1998 · Meins et al., 2006 · TagerFlusberg & Sullivan, 1995). 

Β5. Η ανάλυση και η αξιολόγηση της αφήγησης 

 

Η ανάλυση του αφηγηματικού λόγου βοηθάει στην εκτίμηση των γλωσσικών δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την σχολική επιτυχία αλλά και την αναγνωστική κατανόηση 

((Kendeou, Bohn-Gettler, White, & Van de Broek, 2008· Lynch et al., 2008· Potocki, Ecalle, & 

Magnan, 2013). Η ανάλυση της ελεύθερης διήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων στοιχείων της αφηγηματικής ικανότητας του παιδιού 

(Westerveld & Gillon, 2010). Η ανάλυση της διήγησης αυθόρμητων προσωπικών ή φανταστικών 
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ιστοριών ή από εικόνες/εικονογραφημένα βιβλία στοχεύει στην ανάλυση της συνεκτικότητας 

(coherence) δηλαδή στο περιεχόμενο της αφήγησης, και στη συνοχή (cohesion) που αφορά τους 

γλωςσικού μηχανισμούς στους οποίους στηρίζεται η οργάνωση της αφήγησης (Snow et al., 

1995).  

Β6. Συνεκτικότητα και Συνοχή της Αφήγησης 

 

Με τον όρο συνεκτικότητα- μακροδομή εννοούμε το σύνολο των κανόνων που συντελούν 

τη δομή μιας ολοκληρωμένης αφήγησης η οποία αποτελείται από μια σειρά επεισοδιακών 

συμβάντων (Βαρελά, 2010).  Οπότε η συνεκτικότητα είναι η αλληλουχία σημασιών που 

καθιστούν ένα αφηγηματικό κομμάτι λόγου κατανοητό, ακόμα και αν αυτό δεν έχει συνοχή. 

Η συνοχή-μικροδομή αναφέρεται στα ποικίλα γραμματικά, φωνολογικά και λεξιλογικά 

μέσα, που συνδέουν τις προτάσεις προκειμένου να σχηματίσουν ευρύτερες ενότητες λόγου. 

(Νάνου, 2004 ∙ Σταμούλη, 2010).  Σύμφωνα με τους Halliday και Hassan (1976) η συνοχή ενός 

κειμένου στην αγγλική γλώσσα εκφράζεται μέσω της γραμματικής και του λεξιλογίου. Έτσι 

όρισαν 5 διαφορετικές στρατηγικές συνοχής που σε συνδυασμό θέτουν μια αφήγηση συνεκτική: 

α) στρατηγικές αναφοράς (reference). Είναι η αναφορά και η καταφορά. Η αναφορά συμβαίνει 

όταν ο αφηγητής χρησιμοποιεί μια αντωνυμία για να αναφερθεί σε κάποιον που έχει ήδη 

ονομάσει. Η καταφορά είναι ακριβώς το αντίθετο, όταν δηλαδή ο αφηγητής κατονομάζει κάποιον 

για τον οποίο έχει αναφερθεί γενικά και απροσδιόριστα, β) οι στρατηγικές παράλειψης που 

χρησιμοποιούνται όταν ο αφηγητής θέλει να αποφύγει την αναφορά ενός ουσιαστικού ή ρήματος 

που εννοείται από τα συμφραζόμενα, γ) οι στρατηγικές σύνδεσης που αναφέρονται στη χρήση 

συνδέσμων που απαιτούνται για την σύνδεση των προτάσεων. Οι σύνδεσμοι αυτοί λοιπόν μπορεί 

να είναι προσθετικοί (συνδέουν ισοδύναμες νοηματικές προτάσεις (π.χ. και), αντιθετικοί (που 

εκφράζουν εναντίωση π.χ. αλλά), αιτιατικοί (που εκφράζουν αιτία, στόχο και αποτέλεσμα π.χ. 

γιατί), χρονικοί (που εκφράζουν την αλληλουχία των γεγονότων π.χ. μετά). Η συνεκτικότητα 

όπως και η συνοχή βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της αφήγησης και ένα 

κείμενο προσδιορίζεται και από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά.  
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Β7. Έρευνα αφήγησης σε ελληνόφωνο πληθυσμό 

 

Έρευνα που έγινε σε ένα μεγάλο δείγμα ελληνόφωνων παιδιών τυπικής ανάπτυξης που  

αφορά τη λειτουργία της αναφοράς στην αφήγηση, έδειξε ότι πρώτα κατακτάται η λειτουργία της 

διατήρησης της συζήτησης και μετά η λειτουργία της εισαγωγής χαρακτήρων. Επίσης στα 

ελληνόπουλα η σωστή παραγωγή αναφορικών προτάσεων  στην αφήγηση μπορεί να εκδηλώνεται 

και στην ηλικία των 3-4 ετών (Aksu & Nicolopoulou, 2015). 

Οι κλιτικές αντωνυμίες στις προτάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στη Νέα Ελληνική,  σε 

θέση αντικειμένου. Εμφανίζονται υποχρεωτικά πριν (προκλιτικά) και μετά (εγκλιτικά) από το 

ρήμα (Mavrogiorgos, 2010). 
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Γ. Αφήγηση και Αυτισμός 

Γ1. Κατανόηση ιστοριών στον Αυτισμό 

 

Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να θυμηθούν την ουσία από αυτά που άκουσαν αλλά 

και να διηγηθούν στους άλλους προσωπικές ιστορίες με νόημα. Φαίνεται να έχουν εμμονές με 

συγκεκριμένες ιστορίες, ιδίως με κινούμενα σχέδια ή βιντεοταινίες. Έχει παρατηρηθεί ότι π.χ. η 

βιντεοταινία ‘Thomas the Tank Engine’ είναι δημοφιλής στα αυτιστικά παιδιά όλου του κόσμου. 

Αυτό ίσως στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ήρωες είναι απλουστευμένα ανθρωπάκια, με 

προβλέψιμες πράξεις και ορισμένους χαρακτήρες, πράγμα που τους κάνει να μπερδεύονται 

λιγότερο από τις ιστορίες με πραγματικούς ανθρώπους ή με αμφίσημα κίνητρα και πεποιθήσεις 

(Jordan, 2000). 

Επίσης μια καθημερινή δυσκολία την ώρα του παραμυθιού είναι ότι το παιδί πρέπει να 

είναι καθιστό και να ακούει προφορικές πληροφορίες, με μια ταχύτητα και διάρκεια την οποία το 

παιδί με αυτισμό δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Ακόμα δεν καταλαβαίνει τη διαφορά της 

ενεργητικής ακρόασης από την παθητική ακρόαση. Οπότε δεν κατανοεί ότι πρέπει να καταβάλει 

ενεργητική προσπάθεια για να καταλάβει αυτό που ακούει (Jordan, 2000) 

Γ2. Αφήγηση και Θεωρία του Νου στον Αυτισμό 

 

Τα παιδιά με Αυτισμό φαίνεται ότι χρησιμοποιούν λιγότερο σύνθετη σύνταξη αφού 

αρκούνται σε πιο κυριολεκτικές περιγραφές εικόνων, επικεντρώνονται στην συμπεριφορά μόνο 

των ηρώων και αιτιολογούν τα συναισθήματα τους όχι βάσει του αιτιολογικού πλαισίου της 

ιστορίας αλλά βλέποντας μόνο την έκφραση προσώπων στις εικόνες. Από την άλλη τα παιδιά ΤΑ 

δίνουν βάση στις νοητικές καταστάσεις των ηρώων και συνδέουν τα γεγονότα της ιστορίας με 

τρόπο που διευκολύνει την αφήγηση τους και την εξέλιξη της πλοκής (Capps et al, 2000). 

Γ3. Παλαιότερες έρευνες αφηγηματικής ικανότητας  στον Αυτισμό  
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Παλαιότερες έρευνες αφήγησης παιδιών με αυτισμό αναφέρουν δυσκολίες στη δομή της 

γλώσσας Ακόμα, τα άτομα αυτά δυσκολεύονται στην έκφραση συναισθημάτων και έχουν 

λιγότερες αναφορές σε νοητικές καταστάσεις απ’ ότι οι TA (τυπικής ανάπτυξης) συνομήλικοι 

τους (Capps et al., 2000; Target-Flushberg,1996). Επίσης λιγότερο πιθανόν είναι να παράγουν μια 

ιστορία με συνοχή και περισσότερο πιθανόν να παράγουν αφηγήσεις με παράξενο, άσχετο ή 

ακατάλληλο περιεχόμενο (Loveland & Tunali, 1993). 

Όσον αφορά την παραγωγικότητα και τη δομή της γλώσσας, τα άτομα με ΔΑΦ τείνουν να 

παράγουν ιστορίες με λιγότερες λέξεις ή δηλώσεις, καθώς και συντομότερες, συντακτικά 

απλούστερες και λιγότερο διαφοροποιημένες δηλώσεις. (Capps & al., 2000)  

Η Botting (2002) σημείωσε σε έρευνα της ότι τα παιδιά με ΔΑΦ στη αφήγηση 

δυσκολεύτηκαν, αφού η περιγραφή γεγονότων της ζωής τους, ήταν δυσνόητη. Το ίδιο 

συμπέρασμα εξήχθη από έρευνα του Vogindroukas (2007) στην οποία επισημάνθηκε ότι κατά 

την αφήγηση τα παιδιά με ΔΑΦ έτειναν να επαναλαμβάνουν με ακατάλληλες ερωτήσεις και 

σχόλια. 

 

Γ4. Πρόσφατες έρευνες αφηγηματικής ικανότητας με αυτισμό 

 

 Ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα και της παρακάτω έρευνας όπου εξετάστηκε η αφήγηση 

μέσα από 2 ιστορίες με εικόνες σε σύνολο 36 παιδιών: 12 παιδιά με ΔΑΦ, σε 12 παιδιά με SLI 

και 12 τυπικής ανάπτυξης (Collozo et al, 2015). Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής ήταν ότι 

στα παιδιά με ΔΑΦ που έχουν λόγο, η δομική ή διαρθρωτική γλώσσα θα έπρεπε να ενταχθεί σαν 

μια πρόσθετη περιοχή μελέτης και παρέμβασης. Υποστηρίχτηκε επίσης ότι η χρήση ασκήσεων με 

αφηγημένες παραγωγές είναι ένα μέσο αξιολόγησης των γλωσσικών και αφηγηματικών 

δεξιοτήτων σε πολλαπλές διαστάσεις, προκειμένου να θέσει στόχους παρέμβασης που 

αποσκοπούν στη βελτίωση αφηγηματικών δεξιοτήτων γενικότερα. (Collozo et al, 2015). 
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Ακόμα, τα παιδιά με αυτισμό είχαν πιο αδύναμες αφηγηματικές δεξιότητες σε μερικές 

πτυχές της αφήγησης από την ομάδα ελέγχου (Norbury et al. 2013, Rumpf et al. 2012), και 

διαφορές φαίνεται ότι υπάρχουν και στην ενηλικίωση μεταξύ ατόμων με και χωρίς αυτισμό 

(Barnes & Bacon – Cohen 2012, Colle et al, 2008). Παρ όλα αυτά, τα ευρήματα των ερευνών δεν 

είναι ομοιόμορφα, αφού δεν εντοπίστηκαν δυσκολίες σε όλες τις αφηγήσεις που βασίζονται σε 

ιστορία (Young et al,2005). 

Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με αυτισμό παράγουν ιστορίες με παρόμοιο μήκος με βάση 

τη μέτρηση των λέξεων (Novogrodsky, 2013 & Suh et al, 2014). Επίσης, η συντακτική δομή των 

αφηγήσεων παιδιών με ΔΑΦ, φαίνεται ότι ήταν συγκρίσιμη με συνομήλικα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (Losh & Capps 2003, Novogrodsky 2013 & Rumpf et al, 2012). 

Παρόλα αυτά, αντίθετα αποτελέσματα εξήχθησαν σε μια άλλη έρευνα. Βρέθηκε ότι οι 

αφηγήσεις ατόμων με ΔΑΦ είναι πιο μικρές αφού αποτελούνται από σύντομο μήκος φράσης 

(Smith Gabig, 2008), ή περιέχουν μειωμένο αριθμό λέξεων (Norbury et al, 2013 & Rumpf et 

al,2012), ή χρησιμοποιούν πιο απλές συντακτικές δομές (Norbury & Bishop 2003, Norbury et al, 

2013). 

Όταν συζητάμε για την πραγματολογική δομή των αφηγήσεων, η ικανότητα να 

χρησιμοποιούν ακριβείς αναφορές μπορεί να είναι περιορισμένες στον αυτισμό. Τα παιδιά με 

αυτισμό χρησιμοποιούν πιο ασαφείς αναφορές σε σχέση με τους συνομήλικους τους (Norbury & 

Bishop 2003, Norbury et al, 2013). 

Από την άλλη οι Arnold et al (2009) έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ έκαναν ακριβείς 

αναφορές, όμως οι αναφορές τους ήταν σχολαστικές. Σύμφωνα με τους Rumpf et al (2012) τα 

παιδιά με αυτισμό χρησιμοποιούν  γνωστές φράσεις αντί πιο έμμεσων αντωνυμιών στις 

προτάσεις. 

Έρευνες σε παιδιά με ΔΑΦ, SLI και Τυπικής Ανάπτυξης 
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 Σε διάφορες έρευνες στις οποίες συγκρίθηκαν οι επιδόσεις της αφήγησης παιδιών με 

ΔΑΦ, SLI και τυπικής ανάπτυξης, εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: 

Στην πρώτη έρευνα φάνηκε ότι οι κλινικές αυτές ομάδες παρήγαγαν ιστορίες με λιγότερες 

λέξεις, συντομότερες και απλούστερες δηλώσεις, και υψηλότερα επίπεδα σφαλμάτων σε 

σύγκριση με τους ελέγχους παιδιών ΤΑ ανάλογης ηλικίας στη δομική γλώσσα (Collozo et al, 

2011). Αυτό ταιριάζει με τα δεδομένα άλλων ερευνών αφήγησης, οι οποίες περιλάμβαναν 

λιγότερο ικανά άτομα με ΔΑΦ σε σχέση με τα  γλωσσικά ερεθίσματα (Capps et al., 2000).  

Σε έρευνα των Diehl et al (2006) φαίνεται ότι μόνο η ομάδα με ΔΑΦ διέφερε σταθερά από 

την ομάδα των συνομηλίκων τους, αφού παρήγαγαν λιγότερα στοιχεία της κεντρικής ιστορίας και 

υψηλότερο ποσοστό δηλώσεων που δεν ταίριαζαν στην ιστορία. Μόνο δύο μέτρα ήταν ίδια στις 

δύο ομάδες. Πρώτον, μία μειοψηφία παιδιών και στις 2 ομάδες ανέφεραν συναισθηματικές 

καταστάσεις για τις 2 ιστορίες. Αυτό ήταν απροσδόκητο, διότι τα οπτικά ερεθίσματα 

αντιπροσώπευαν διάφορα συναισθήματα (απογοήτευση, έκπληξη, θυμό κλπ). Δεύτερον, παρά τις 

διαφορές στην παραγωγικότητα, τα μοτίβα για την κατανομή των κατηγοριών μιας ιστορίας ήταν 

πολύ παρόμοιες μεταξύ των ομάδων για κάθε ιστορία, Αυτό το γεγονός σύμφωνα με τους 

Bamberg et al (1991) υποδηλώνει ότι τα παιδιά στις κλινικές ομάδες έχουν μια αναδυόμενη 

δεξιότητα να παράγουν ιστορίες με επεισοδιακή δομή (episodic structure). 

Επίσης, τα ΔΑΦ παρήγαγαν πιο πολλά λάθη αναφοράς και μόνο τα ΔΑΦ έκαναν λάθη και 

στις δυο ιστορίες. Η ομάδα παιδιών με αυτισμό παρήγαγε περισσότερες δηλώσεις με 

αμφιλεγόμενες ή εξωγενείς πληροφορίες (Diehl et al, 2006).  

 

Γ5. Σύνταξη και πολυπλοκότητα δομής της ιστορίας σε αφηγήσεις Ελληνόφωνων 

παιδιών με ΔΑΦ υψηλών και χαμηλών γλωσσικών ικανοτήτων 

 

Παρόλο που η γλωσσική δυσλειτουργία σχετίζεται συνήθως με το φάσμα του αυτισμού, η 

επιστήμη της ψυχιατρικής δεν περιλαμβάνει πλέον τη γλωσσική δυσλειτουργία ως αναγκαία 
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συνιστώσα της διάγνωσης αυτισμού. (APA, 2013). Οι αφηγήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς 

ως ένα εργαλείο για να εξεταστούν οι λεξικές και συντακτικές, καθώς και οι πραγματολογικές 

ικανότητες παιδιών με ΔΑΦ (Peristeri et al,2017). 

 Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα μελέτης της Peristeri et al (2017), 30 ελληνόφωνων 

παιδιών με ΔΑΦ με φυσιολογικό μη λεκτικό IQ,  στην οποία εξετάστηκαν οι αφηγηματικές 

ικανότητες των παιδιών με ΔΑΦ υψηλών και χαμηλών γλωσσικών ικανοτήτων. Μελετήθηκαν 2 

διαφορετικές αφηγηματικές παραγωγές: α) οι μικροδομημένες παραγωγές, (που αφορούν 

παραγωγές σε ενδοπροτασιακό επίπεδο αφήγησης, της λεξικής πολυπλοκότητας ή προτασιακής 

πολυπλοκότητας της παραγωγής και της σχέσης των στοιχείων της πρότασης) (Cherney, 1998), 

και β) οι μακροδομημένες παραγωγές (που αναφέρονται στα παγκόσμια επίπεδα του λόγου και τα 

στοιχεία  μεταξύ των συμβάντων της ιστορίας που ο αφηγητής πρέπει να πει, ούτως ώστε η 

ιστορία να έχει συνοχή) (Cherney et al, 1998). Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν 

ανεξάρτητα γλωσσικά αξιολογητικά μέτρα, ούτως ώστε να γίνει ο διαχωρισμός των ομάδων σε 

υψηλής γλωσσικής λειτουργίας και χαμηλής (Peristeri et al, 2017). 

Στην έρευνα αυτή εξάγονται δύο συμπεράσματα σχετικά με την γλωσσική ικανότητα και 

την αφηγηματική ικανότητα σε παιδιά με ΔΑΦ. Αρχικά, οι υψηλές γλωσσικές ικανότητες 

φαίνεται να ενισχύουν την συντακτική πολυπλοκότητα της αφήγησης στον αυτισμό, όπως φάνηκε 

από τα ASD-HL παιδιά (ΔΑΦ υψηλής γλωσσικής λειτουργικότητας) και τις υψηλές παραγωγές 

τους στις ανεξάρτητες δευτερεύουσες προτάσεις, όπως και στη χρήση του ‘ότι’ και του ‘που’ σε 

συμπληρωματικές προτάσεις, και όχι από τα ASD-LL παιδιά (ΔΑΦ χαμηλής γλωσσικής 

λειτουργικότητας). Ακόμα, φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες δεν τα πήγαν τόσο καλά σε 

τροποποιημένες προτάσεις και πολύπλοκα δομημένες ιστορίες που αυτό φανερώνει 

πραγματολογικά ελλείμματα (Peristeri et al, 2017).  
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Γ6. Διδασκαλία αφήγησης 

 

Πιο κάτω αναφέρονται μερικές τεχνικές που προτάθηκαν για τη διδασκαλία της αφήγησης: 

Ο Θεραπευτής/δάσκαλος θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί να καταλάβει ότι η ακρόαση 

είναι ενεργητική διαδικασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δραματοποίησης της ιστορίας 

που διηγούμαστε (με κούκλες). Για παιδιά με δεξιότητες γραφής η δομή της ιστορίας μπορεί να 

γίνει πιο φανερή αν το μάθουμε να ξεχωρίζει τις λέξεις που αναφέρονται στον κύριο ήρωα (π.χ ο 

Γιάννης, αυτός, τον, του) και να τις υπογραμμίζει ή να τις περνάει με μαρκαδόρο συγκεκριμένου 

χρώματος. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει μαρκαδόρο άλλου χρώματος για τους άλλους 

ήρωες. Η διήγηση/αφήγηση των αυτιστικών ατόμων μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας τις 

τεχνικές και τη δομή που ήδη χρησιμοποιούνται για τα φυσιολογικά αλλά με πιο ενεργητικό 

τρόπο. Η δομή  αυτή αποτελείται από ερωτήσεις που βοηθούν το παιδί να δει ότι πρέπει να 

μιλάμε για κάποιο πρόσωπο (ποιός;), κάποιο γεγονός (τι;), κάποιο χρόνο (πότε;), κάποια 

ακολουθία (τι έγινε μετά;) και κάποια συναισθηματική/βιωματική αντίδραση (πως;). (Jordan, 

2000). 
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Στόχοι της παρούσας μελέτης 

 

Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των ακόλουθων ερωτημάτων: 

1. Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού με ΔΑΦ ως προς την γραμματική και 

πληροφοριακή επάρκεια έπειτα από άσκηση των αφηγηματικών του δεξιοτήτων για 10 

εβδομάδες; 

2.  Βελτιώνεται το λεξιλόγιο ενός παιδιού με ΔΑΦ έπειτα από άσκηση των αφηγηματικών του 

δεξιοτήτων για 10 εβδομάδες; 

Με βάση τα πιο πάνω, μέσα από την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος 

παρέμβασης περιμένουμε την ανάπτυξη πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας καθώς και 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού με ΔΑΦ. Έπειτα θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων 

τις αρχικής και της τελικής αξιολόγησης για να εκφραστούν απόψεις, οι οποίες θα είναι χρήσιμες 

κλινικά και πρακτικά. 
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Μεθοδολογία 
 

Συμμετέχοντες:  
Η έρευνα αυτή αφορά μελέτη περίπτωσης. Συμμετέχοντες είναι δύο παιδιά, ένα αγόρι και 

ένα κορίτσι, ηλικίας 7 ετών, φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας με διάγνωση Διαταραχής 

Αυτιστικού Φάσματος. Το κορίτσι αποτελεί την ομάδα ελέγχου. Η θεραπευτική παρέμβαση θα 

γίνει μόνο στο αγόρι, ενώ και στα δύο παιδιά θα γίνει αρχική και τελική αξιολόγηση.  

Η Ε (η οποία αποτελεί την ομάδα ελέγχου)  είναι μοναχοπαίδι. Όταν ήταν ενάμιση 

χρονών φάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει, και από τότε παρουσίασε τα πρώτα 

επεισόδια επιληπτικής κρίσης και άρχισε να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για αυτό. Συνέπεια των 

αντιεπιληπτικών χαπιών είναι οι διαταραχές ύπνου και τουαλέτας. Στην ηλικία των 2 χρονών οι 

γονείς της απευθύνθηκαν σε παιδοψυχίατρο και έγινε η επίσημη διάγνωση. Η Ε. άρχισε να φοιτά 

σε κανονικό νηπιαγωγείο και παρακολουθούσε μαθήματα σε τμήμα ένταξης. Ωστόσο η 

νηπιαγωγός πρότεινε στους γονείς μεταγραφή του παιδιού σε ειδικό σχολείο. Σήμερα, φοιτά σε 

ειδικό σχολείο και παρακολουθεί μαθήματα λογοθεραπείας στο σχολείο. Η μητέρα της δεν 

αποδέχεται ολοκληρωτικά την όλη κατάσταση της Ε και παρακολουθεί ψυχολόγο για να το 

διαχειριστεί, ενώ ο μπαμπάς είναι πιο δεκτικός. Αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και οι 

δύο. Όσον αφορά τον χαρακτήρα της, είναι παιδί που θέλει σεβασμό και αναστατώνεται με τις 

φωνές και την ένταση. Έχει μέτρια βλεμματική επαφή, και ζητάει ότι θέλει λεκτικά. Όταν κάτι 

δεν της αρέσει λέει ΄όχι’ ή ΄’δεν θέλω’. Σχολιάζει με μικρές, ολοκληρωμένες φράσεις και 

προτάσεις. Παρουσιάζει στερεοτυπική συμπεριφορά με συγκεκριμένες κάρτες, και έχει 

στερεοτυπικό παιχνίδι. 

 

Ο Θ (ο οποίος αποτελεί την κλινική ομάδα) έχει έναν ετεροθαλή αδερφό. Στα 2 του 

χρόνια φοίτησε στον παιδικό σταθμό. Αναπτυξιακά, περπάτησε φυσιολογικά όμως παρουσίασε 

γλωσσική καθυστέρηση αφού μίλησε στα 3 έτη της ζωής του. Όταν ο Θ ήταν 6 χρονών οι γονείς 

του απευθύνθηκαν σε κέντρο υγείας και έγινε η διάγνωση. Φοιτά σε ειδικό σχολείο και 
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παρακολουθεί μαθήματα λογοθεραπείας όπως και εργοθεραπείας στο σχολείο αλλά και σε ειδικό 

πλαίσιο. Η μητέρα του είναι άνεργη. Δεν αποδέχεται την διάγνωση αφού πιστεύει ότι το παιδί της 

θα γίνει ‘φυσιολογικό’ όπως λέει.  Ο Θ έχει μια τάση να αντιγράφει κακές συμπεριφορές που 

βλέπει. Έχει κυρίως λεκτικές στερεοτυπίες αφού αποθηκεύει πληροφορίες και τις παράγει σε 

άσχετες στιγμές κατά την διάρκεια της επικοινωνίας του. Η συγκέντρωση του δεν είναι και τόσο 

καλή αφού δεν μπορεί να κρατήσει την προσοχή του σε μία δραστηριότητα για πολλή ώρα. 

Επίσης έχει καλή λεπτή κινητικότητα.  

Εργαλεία 

 Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης: το 

ψυχομετρικό εργαλείο Raven Coloured Progressive Matrices (Raven, 1981; Ελληνική έκδοση, 

2015), η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Ι. Βογινδρούκας, Α. Πρωτόπαπας, Γ. Σιδέρης, 2009) 

- Ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995)., η Δοκιμασία 

Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας (Ι. Βογινδρούκας, Α. Πρωτόπαπας, Σ. Σταυρακάκη, 

2010) - Ελληνική έκδοση του Action Picture test (C. Renfrew, 1997) και το  Εργαλείο Ανίχνευσης 

Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Α. Οικονόμου, Η. Μπεζεβέγκης, 

Κ. Μυλωνάς, Σ. Βαρλοκώστα, 2008). 

Πιο αναλυτικά, το ψυχομετρικό εργαλείο Ravens Educational CPM (Raven’s Coloured 

Progressive Matrices) είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και 

κλινική πράξη. Χρησιμοποιείται διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Έχει εκδοθεί στα αγγλικά 

το 2008 και έπειτα στα ελληνικά το 2015. Χορηγείται ατομικά από ψυχολόγους, ειδικούς 

παιδαγωγούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς και λογοθεραπευτές. Σχεδιάστηκε για να παρέχει 

σύντομες μη-λεκτικές πληροφορίες σχετικά με τη γενική νοητική ικανότητα παιδιών από 4 μέχρι 

12 ετών. Αποτελείται από τις έγχρωμες μήτρες (Colored Progressive Matrices) οι οποίες μετρούν 

τη μη λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Εν 

τέλει, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον λογοθεραπευτή καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί σε 



 

45 

ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με προβλήματα λόγου ή δυσκολίες ακοής (Raven, 

1981; Ελληνική έκδοση, 2015). 

Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου-

Ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test ((Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης, 

2009; Renfrew, 1995). Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά, τα 

οποία το παιδί καλείται να κατονομάσει. 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. Ο εξεταστής σημειώνει στο φυλλάδιο βαθμολόγησης τον 

αριθμό 1 (ένα) όταν δίνεται σωστή απάντηση. Όταν η απάντηση είναι διαφορετική θεωρείται 

λανθασμένη, και τότε ο εξεταστής θα πρέπει να σημειώσει τον αριθμό 0 (μηδέν) και να γράψει 

την λέξη που χρησιμοποίησε ο εξεταζόμενος στο χώρο που υπάρχει στο φυλλάδιο βαθμολόγησης. 

Στο φυλλάδιο βαθμολόγησης ο εξεταστής σημειώνει ΔΞ όταν ο εξεταζόμενος απαντά ‘Δεν ξέρω’ 

και ΔΘ όταν ο εξεταζόμενος απαντά ‘ΔΘ’. Η εξέταση σταματά όταν ο εξεταζόμενος δώσει πέντε 

συνεχόμενες (διαδοχικές) λάθος απαντήσεις. Για τη βαθμολόγηση της απάντησης ως σωστής ή 

λανθασμένης δεν πρέπει να δίνεται σημασία στη φωνολογική και φωνοτακτική δομή των λέξεων 

που χρησιμοποιούνται παρά μόνο στο αν αυτές αντιπροσωπεύουν την συγκεκριμένη έννοια. 

Αφού συμπληρωθεί το φυλλάδιο βαθμολόγησης υπολογίζεται ο αρχικός βαθμός του 

εξεταζόμενου που είναι ο αριθμός των σωστών απαντήσεων, δηλαδή ο αριθμός των εικόνων που 

ονομάστηκαν σωστά. Με βάση τον αρχικό βαθμό εντοπίζεται στον πίνακα ηλικιακής αντιστοιχίας 

η αναπτυξιακή ηλικία του εξεταζόμενου ως προς το εκφραστικό λεξιλόγιο.   

Η τρίτη αξιολόγηση που έγινε είναι η Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής 

Επάρκειας  - Ελληνική έκδοση του Action Picture test ((Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, 

Σταυρακάκη, 2010;  Renfrew, 1997). Η έκδοση αυτή ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ εστιάζεται στην 

αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική 

επάρκεια των εκφερόμενων πράξεων και δεύτερον της πραγματολογίας, εξετάζοντας την 
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πληροφοριακή επάρκεια , δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος για να 

μεταδώσει πληροφορίες. Η δοκιμασία αποτελείται από 10 έγχρωμες εικόνες, οι οποίες 

παρουσιάζουν διάφορες καθημερινές καταστάσεις. Ο εξεταστής χρησιμοποιεί ερωτήσεις που 

είναι συγκεκριμένες για κάθε εικόνα, ώστε να πάρει από το παιδί μια απάντηση για κάθε εικόνα, 

την οποία καταγράφει με σκοπό τη βαθμολόγηση της.. Για κάθε εικόνα βαθμολογείται η ύπαρξη 

των συγκεκριμένων στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα βαθμολόγησης και μόνο αυτών. 

Βαθμολογείται ξεχωριστά η πληροφοριακή και γραμματική επάρκεια. Στο τέλος οι δύο επιμέρους 

αρχικοί βαθμοί αθροίζονται για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος. Στους πίνακες 

βαθμολόγησης αναφέρονται οι πιο συχνές απαντήσεις. Σε περίπτωση που το παιδί 

χρησιμοποιήσει κάποια λέξη που δεν υπάρχει στους πίνακες βαθμολόγησης, τότε ο εξεταστής θα 

πρέπει να κρίνει τη βαθμολογία που θα δώσει στην περίπτωση που πρόκειται για συνώνυμη λέξη 

κάποιας από αυτές που βαθμολογούνται. Οι γενικές κτητικές που βαθμολογούνται στη 

γραμματική επάρκεια θα πρέπει να λέγονται από το παιδί με το σωστό γένος (αρσενικό-θηλυκό-

ουδέτερο). Επίσης, η βαθμολογία στους χρόνους θα δίνεται ανεξάρτητα από το ρήμα που 

βαθμολογείται στην πληροφοριακή επάρκεια (αρκεί να χρησιμοποιείται ο σωστός γραμματικός 

χρόνος, ακόμα και σε διαφορετικό λήμμα). Η συμφωνία ρήματος υποκειμένου βαθμολογείται 

ανεξάρτητα από τη χρήση του χρόνου (αρκεί να συμφωνεί το ρήμα και το υποκείμενο σε αριθμό 

και πρόσωπο, ακόμα και αν είναι σε λάθος γραμματικό χρόνο). Με βάση τη συνολική 

βαθμολογία και τη βαθμολογία στις επιμέρους κλίμακες, εντοπίζεται στον πίνακα  τυπικών και 

χαμηλών επιδόσεων εάν η επίδοση του παιδιού είναι περισσότερο από μία ή δύο τυπικές 

αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο για την ηλικία του. Ο ασφαλέστερος δείκτης της σταθμισμένης 

επίδοσης του εξεταζόμενου στη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια είναι η ποσοστιαία τιμή 

(εκατοστημόριο). Σε κάθε εκατοστημόριο εντοπίζεται μια σειρά που αντιστοιχεί στην 

χρονολογική ηλικία του εξεταζόμενου. Αν η βαθμολογία του εξεταζόμενου βρίσκεται κάτω από 

το εικοστό εκατοστημόριο, τότε η επίδοση μπορεί να θεωρηθεί χαμηλή και να αξιολογηθεί 

διαγνωστικά. 
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Το τέταρτο και τελευταίο διαγνωστικό  εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Εργαλείο 

Ανίχνευσης Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, 

Μυλωνάς & Βαρλοκώστα, 2008). Είναι ένα τεστ ανίχνευσης διαταραχών λόγου και ομιλίας σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το τεστ αποτελείται από τρεις κλίμακες: η πρώτη είναι η ‘Κλίμακα 

Αφήγησης’ που αξιολογεί πλευρές τόσο της δομής όσο και του περιεχομένου του αφηγηματικού 

λόγου του παιδιού. Το υλικό αποτελείται από έξι καρτέλες που παρουσιάζουν μια ιστορία. Οι 

καρτέλες είναι έγχρωμες και ελκυστικές για κάθε παιδί. Συνοπτικά, οι καρτέλες δείχνουν ένα 

αγόρι με τη γάτα του κατά τη διάρκεια μιας μέρας. Το αγόρι και η γάτα ξυπνούν το πρωί, 

πλένονται και ντύνονται, παίζουν, τρώνε και στο τέλος της ημέρας ετοιμάζονται να κοιμηθούν. 

Έπειτα είναι η ‘Κλίμακα Κατονομασίας’ και η ‘Κλίμακα Κατανόησης’ (αξιολογούν την 

λεξιλογική ανάπτυξη του παιδιού). Η υποκλίμακα αφήγησης χορηγείται με κουκλόσπιτο σε 

παιδιά ηλικίας 3 ετών, ενώ με εικόνες χορηγείται σε παιδιά 4-6 ετών. Η υποκλίμακα 

κατονομασίας εικόνων χορηγείται σε όλα τα παιδιά (3-6 ετών), ενώ η υποκλίμακα κατονομασίας 

αντικειμένων καθώς και η κλίμακα κατανόησης (Εικόνων ή Αντικειμένων) μόνο σε όσα παιδιά 

αποτυγχάνουν στην υποκλίμακα κατονομασίας εικόνων. Τα αποτελέσματα του τεστ  μπορούν να 

συμβάλουν στον εντοπισμό  παιδιών προσχολικής  ηλικίας που αποκλίνουν σε κάποια ή σε 

κάποιες από τις δοκιμασίες, με στόχο την παραπομπή σε ειδικό για περαιτέρω εκτίμηση των 

δυσκολιών και θεραπευτική παρέμβαση. Το τεστ Λόγου και Ομιλίας χορηγείται ατομικά. 
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Διαδικασία:  

Δ1. Αρχικές Αξιολογήσεις 

 

Ο αρχικές αξιολογήσεις έγιναν στο ειδικό σχολείο που φοιτούν τα παιδιά που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα. Αφού επισκέφθηκα το σχολείο τους, η λογοθεραπεύτρια του σχολείου 

κάλεσε στην αίθουσα λογοθεραπείας το κορίτσι. Όταν ήρθε φάνηκε να ντρέπεται και της ζήτησα 

να καθίσει απέναντι μου. Το παιδί αρνήθηκε, αφού έχει συγκεκριμένη θέση και κάθισε σε αυτήν. 

Επίσης, πήρε την κάρτα με την οποία έχει εμμονή και άρχισε να κάνει στερεοτυπικές κινήσεις με 

αυτήν. Αφαίρεσα όλα τα ερεθίσματα από γύρω της (π.χ. παιχνίδια, εικόνες) τα οποία ίσως να 

ήταν παράγοντες απόσπασης της προσοχής της. Αρχίσαμε μια ωραία γενική συζήτηση σχετικά με 

πράγματα που αφορούσαν την Ε, ούτως ώστε να χαλαρώσει και να συνεργαστεί.  

Η λογοθεραπεύτρια με συμβούλευσε να την ρωτάω πριν από κάποια δραστηριότητα εάν 

θέλει να συνεργαστεί διότι είναι παιδί που θέλει να γίνονται όλα με τον δικό του ρυθμό και 

τρόπο. Έτσι την ρώτησα αν θέλει να δούμε κάποιες ασκήσεις και μου απάντησε καταφατικά. 

Αρχικά της χορηγήθηκε η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Της ζητήθηκε να ονομάσει τις 

κάρτες με τις εικόνες. Ήταν αρκετά συνεργάσιμη. Όλη η αξιολόγηση κράτησε περίπου 15 λεπτά. 

Στη συνέχεια της δόθηκε η Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής επάρκειας. Δεν 

μπορούσε να κρατήσει την προσοχή της στις εικόνες και έβλεπε το παράθυρο. Προσπαθούσα να 

την επαναφέρω στην διαδικασία της αξιολόγησης και εν τέλει συνεργάστηκε εάν και δεν ήταν 

τόσο πρόθυμη όσο στην αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, το παιδί ήθελε 

να παίξει και δεν την πίεσα για να διατηρηθεί η φιλική επαφή μεταξύ μας. Η αξιολόγηση αυτή 

διήρκησε περίπου 15 λεπτά. Η Ε αποχώρησε από την αίθουσα λογοθεραπείας και την κάλεσε η 

λογοθεραπεύτρια έπειτα από 2 περιόδους για να συνεχίσουμε την όλη διαδικασία.  Στην συνέχεια 

αφού το παιδί κάθισε της δόθηκε το ψυχομετρικό εργαλείο Raven Colored Progressive Matrices. 

Της ζητήθηκε να δείχνει ποια εικόνα ταιριάζει με τις υπόλοιπες. Φαίνεται να της άρεσε όλη αυτή 

η διαδικασία αφού χαμογελούσε και έδειξε προθυμία. Η Ε χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να 

ολοκληρώσει όλες τις εικόνες. Εν τέλει, της χορηγήθηκε το τελευταίο διαγνωστικό τεστ, το  
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Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Κατονόμασε πολύ γρήγορα τις λέξεις που της ζητήθηκαν, και στην συνέχεια αφηγήθηκε την 

ιστορία μέσα από 6 εικόνες. Η διαδικασία διήρκησε 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 

συνεργάστηκε αρκετά όμως σε κάποια σημεία ήταν αφηρημένη.  

Έπειτα από κάποιες μέρες κάλεσα τον Θ. στην αίθουσα λογοθεραπείας για την 

αξιολόγηση του. Ο Θ μουρμούριζε τις διαδρομές του λεωφορείου που κάνει κάθε μέρα για να 

φτάσει στο σχολείο. Τον κάλεσα να καθίσει μαζί μου για να δούμε κάποιες κάρτες. Αρχικά, 

κάθισε και με ρωτούσε επίμονα τι θα κάνουμε. Αναστατώθηκε με την ιδέα του γεγονότος ότι δεν 

ήξερε τι θα ακολουθήσει. Του εξήγησα ότι θα ονομάσει κάποιες εικόνες. Στη δοκιμασία 

εκφραστικού λεξιλογίου συνεργάστηκε στις πρώτες εικόνες, έπειτα έπεσε στο πάτωμα λέγοντας 

‘Δεν θέλει άλλο’ αναφερόμενος στον εαυτό του. Μιλούσε γενικά για τον εαυτό του στο 3ο 

πρόσωπο ενικού. Η λογοθεραπεύτρια του υποσχέθηκε ότι εάν συνεργαστεί θα κάνει 

σαπουνόφουσκες που του αρέσουν. Αμέσως σηκώθηκε και κάθισε ξανά στην καρέκλα. 

Ολοκληρώσαμε την δοκιμασία σε 20 λεπτά.  

Έπειτα, του χορηγήθηκε η δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας.  

Φάνηκε να ενδιαφέρεται για τις εικόνες δράσης και έδινε ολοκληρωμένες προτάσεις. Διήρκησε 

περίπου 7 λεπτά. Στην συνέχεια, το παιδί ήθελε να κάνει διάλειμμα και τον αφήσαμε να παίξει με 

τα play Mobil αρκετή ώρα, ούτως ώστε στην συνέχεια να περάσουμε στα επόμενα δύο 

αξιολογητικά εργαλεία. Έπειτα, κατά τη διάρκεια του ψυχομετρικού εργαλείου Raven’s 

Progressive Matrices,το παιδί συνεργάστηκε πλήρως και το ολοκληρώσαμε με επιτυχία. Η όλη 

διαδικασία κράτησε 20 λεπτά. Τελικά, ολοκληρώσαμε με το τεστ Λόγου και ομιλίας την 

κατονομασία εικόνων σε 10 λεπτά και την αφήγηση μέσα από σειριοθέτηση εικόνων σε 5 λεπτά. 

Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες ο Θ ήταν συνεργάσιμος αφού χρησιμοποίησα τις 

σαπουνόφουσκες που του αρέσουν ως επιβράβευση μετά από κάθε δραστηριότητα.  

Δ2. Σκοπός Παρέμβασης 
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Η Παρέμβαση γίνεται με πρόθεση να υπάρξει μια θετική αλλαγή. (Conti-Ramsden & 

Durkin 2012). Στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σχετικά με τον αυτισμό και πάρα 

πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα 

είναι στον τομέα της πραγματολογίας. Πιο συγκεκριμένα δίνουν πολύ έμφαση στις κοινωνικές 

συνδιαλλαγές αλλά και στην συναισθηματική κατάσταση και την αντίληψη που έχουν τα άτομα 

με ΔΑΦ για τον κόσμο. Δεν έχουν δώσει όμως τόση έμφαση ερευνητικά στην αφήγηση αυτών 

των ατόμων, και τον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε μια ιστορία που έχει αρχή, 

μέση και τέλος. Οπότε, μέσα από το θεραπευτικό πρόγραμμα 10 εβδομάδων, με συχνότητα της 

θεραπείας 2 φορές τη βδομάδα, στόχος ήταν να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό ένα παιδί με 

Αυτισμό και εάν μπορεί να βελτιώσει τις αφηγηματικές του ικανότητες αλλά και να εξεταστεί και 

ο βαθμός σημασιολογικής ανάπτυξης και ο εμπλουτισμός λεξιλογίου που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της αφήγησης. Σημαντικός δείκτης σύγκρισης είναι η επίδοση του κοριτσιού η οποία δεν 

έλαβε μέρος στη θεραπευτική διαδικασία. 

Δ3. Διαδικασία παρέμβασης  

 

Αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι αξιολογήσεις των δύο παιδιών, ξεκίνησε η διαδικασία του 

θεραπευτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχε μόνο το αγόρι. Με στόχο την βελτίωση των 

αφηγηματικών δεξιοτήτων (πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας) επιλέχθηκαν 

δραστηριότητες που αφορούσαν την αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα,  επιλέχθηκαν τρεις ιστορίες      

(5/6 εικόνων) με απλές και κατανοητές δράσεις ανθρώπων μέσα από καθημερινές καταστάσεις. 

Το παιδί με παρότρυνση από την εξετάστρια έπρεπε να παράγει αυθόρμητες προτάσεις για τις 

εικόνες που έβλεπε μπροστά του. Έπειτα, καλείτο να επαναλάβει την ιστορία έπειτα από την 

καθοδήγηση της εξετάστριας χρησιμοποιώντας όλες τις σημαντικές πληροφορίες της ιστορίας 

αλλά και τις συνδετικές λέξεις. 
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Πρώτη ιστορία: 

Εικόνα 1: Στην αρχή, ένα αγόρι πηγαίνει βόλτα κρατώντας ένα κίτρινο αεροπλανάκι στο ένα χέρι 

και από πίσω φαίνεται ένα γαλάζιο αμάξι 

Εικονα 2: Το αγόρι βλέπει τους φίλους του, και οι φίλοι του τον χαιρετούν. 

Εικόνα 3: Το αγόρι τους χαιρετάει και προσπαθεί να περάσει απέναντι. Εκείνη την ώρα ένα 

κόκκινο αμάξι εμφανίζεται και οι φίλοι του, του φωνάζουν από μακριά για να τον 

προειδοποιήσουν. 

Εικόνα 4: Ξαφνικά, το κόκκινο αμάξι χτυπάει το παιδί και πέφτει κάτω. 

Εικόνα 5: Στο τέλος, το αγόρι πηγαίνει στο νοσοκομείο, οι γιατροί του βάζουν γάζες και είναι 

στεναχωρημένος. 

Στην συνέχεια, ακολούθησαν δύο ιστορίες με 6 εικόνες. 

Δεύτερη ιστορία:  

Εικόνα 1: Στην αρχή, βλέπουμε ένα αγόρι με την μαμά του να περπατάνε/να πηγαίνουν βόλτα 

κρατώντας βαλίτσες. 

Εικόνα 2: Ξαφνικά, το αρκουδάκι που είχε το παιδάκι, έπεσε. 

Εικόνα 3: Η μητέρα και το παιδάκι δεν κατάλαβαν ότι το αρκουδάκι έπεσε κάτω. 

Εικόνα 4: Τότε ένας κύριος σκούπιζε και είδε το αρκουδάκι ανάμεσα στα σκουπίδια. 

Εικονα 5: Μετά, το μάζεψε και το έδωσε στην κόρη του. 

Εικόνα 6: Στο τέλος, το κορίτσι το αγκάλιασε και ήταν χαρούμενη 

Τρίτη ιστορία: 
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Εικόνα 1: Στην αρχή, βλέπουμε ένα αγόρι να βλέπει τηλεόραση και τον σκύλο του να κοιμάται 

δίπλα του. 

Εικόνα 2: Το αγόρι σηκώνεται και βάζει τα πατίνια του και το σκυλί τον βλέπει. 

Εικόνα 3: Μετά, πάνε βόλτα και το αγόρι κρατάει τον σκύλο με το λουρί. Πίσω είναι δύο 

παιδάκια. 

Εικόνα 4: Ξαφνικά, το σκυλί αρχίζει να τρέχει. 

Εικόνα 5: To σκυλί παρασύρει το παιδί και γλιστράει με τα πατίνια. 

Εικόνα 6: Στο τέλος, το παιδί πέφτει κάτω και είναι θυμωμένος. Το σκυλί τον κοιτάει. 
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Δ4. Στόχοι Θεραπευτικού προγράμματος 

 

Οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος είναι δύο. Ο λόγος που δεν υπάρχουν 

περισσότεροι στόχοι είναι λόγω της δυσκολίας συγκέντρωσης αλλά και της αντιδραστικής 

συμπεριφοράς του παιδιού. Στόχος είναι το παιδί να δώσει όλες ή σχεδόν όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες της ιστορίας (όπως το ποιος/οι είναι ο κεντρικός/οι ήρωες, τι κάνουν, που 

βρίσκονται, τι συμβαίνει ξαφνικά, τι γίνεται στο τέλος). Επίσης το παιδί αναμένεται να μάθει να 

χρησιμοποιεί 5 συνδετικές λέξεις (αναφέρονται πιο κάτω) που είναι απλές και σημαντικές για μια 

αφήγηση ώστε να έχει συνοχή. 

Μακροπρόθεσμοι στόχοι: 

1. Βελτίωση αφηγηματικών ικανοτήτων 

2. Αύξηση λεξιλογίου μέσω της αφήγησης 

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: 

1. Θα ονομάσει 10 λέξεις-πληροφορίες της ιστορίας, με 80% επιτυχία για 3 συνεχόμενες 

συνεδρίες με μερική βοήθεια. 

2. Θα χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες συνδετικές λέξεις κατά τη διάρκεια της αφήγησης του: 

‘Στην αρχή’, ‘μετά’ ,’ξαφνικά’, ‘και’, ‘στο τέλος’ με 80% επιτυχία σε 3 συνεχόμενες 

συνεδρίες. 

Δ5. Τελική αξιολόγηση 

Έπειτα από την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος (10 βδομάδων) έγινε 

επαναξιολόγηση και των δύο παιδιών με τα ίδια αξιολογητικά εργαλεία για να εντοπιστεί η 

πρόοδος του αγοριού σε σχέση με το κορίτσι.  
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Αποτελέσματα της έρευνας 
 

Ε. Ευρήματα των Αρχικών αξιολογήσεων του κοριτσιού (Κ) και του αγοριού 

(Α) που συμμετείχαν στην έρευνας. 

 

Αποτελέσματα Αρχικών αξιολογήσεων (Κ) 

Στη Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας (Εικόνες Δράσης) η Έ 

(Κ=Κορίτσι) συγκέντρωσε 7 βαθμούς στην πληροφοριακή επάρκεια, και 16 βαθμούς στην 

γραμματική επάρκεια. Ο συνολικός της βαθμός ήταν 23 (Εκατοστημόριο:<10). Με βάση  τα 

αποτελέσματα η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει η Ε είναι 4-4;5 ετών. Γενικά οι απαντήσεις 

της, είχαν την απλή δομή Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που 

έδινε μονολεκτικές απαντήσεις. Η Ε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης έκανε έντονες εκφράσεις 

με το πρόσωπο της και δυσκολευόταν να εκφράσει λεκτικά αυτά που ήθελε. 

Στην Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου η Ε συγκέντρωσε 14 βαθμούς (Εκατοστημόριο: 

<5). Η αναπτυξιακή της ηλικία σύμφωνα με τα αποτελέσματα είναι 3;8 ετών. Έκανε αρκετές 

ολικές, σημασιολογικές  αλλά και μη ειδικές παραφασίες όπως οι ακόλουθες: κορίτσι για κλόουν, 

τόξο για χαρταετό, πουλάκι για πάπια, ρούχο για μπλούζα, φίδι για σαλιγκάρι, αεροπλάνο για 

ελικόπτερο, γατούλα για κουκουβάγια, σκύλος για καμήλα, παπούτσια για κιάλια, λουλούδια για 

κολιέ, νερό για μικρόφωνο, καφές για φλιτζάνι, καρότα για λαχανικά, φωτογραφία για σκιάχτρο, 

σφυρί για γαλλικό κλειδί, σπίτι για φάρος, τυρί για νάρθηκας, γραμμή για δοξάρι και σταυρό για 

τρούλος. 
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Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα Πληροφοριακής, Γραμματικής Επάρκειας και του 

Εκφραστικού Λεξιλογίου σε πίνακα: 

Ε1. Πίνακας ΔΠΚΓΕ (Κ) 

 

Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας (ΔΠΚΓΕ) (Εικόνες Δράσης) 

Πληροφοριακή Επάρκεια Γραμματική 

Επάρκεια 

Συνολική Δοκιμασία  Εκατοστημόρια 

7/40 = 17,5% 16/53 = 30,1% 23/97 = 23,7% <5% 

 

Ε2. Πίνακας ΔΕΛ  (Κ) 

 

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (ΔΕΛ) 

Εκφραστικό Λεξιλόγιο Εκατοστημόρια 

14/50 = 28% <10% 

 

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις της Ε στο εργαλείο ανίχνευσης διαταραχών Λόγου και 

Ομιλίας στην κλίμακα Κατονομασίας εικόνων. Σημείωσε 9 σωστές απαντήσεις από τις 36 με 

τυπικό βαθμό κάτω του μέσου όρου (Τ.Β=2/19). Σημασιολογικές παραφασίες παρατηρούνται και 

σε αυτή την δοκιμασία. Πιο συγκεκριμένα έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις: τσάντα για καλάθι, 

πιγκουίνος για κουκουβάγια, πουλί για πάπια, κρασί για μπουκάλι, ασθενοφόρο για λεωφορείο, 

αλογάκι για καμηλοπάρδαλη, κούνια για αλυσίδα, αεροπλάνο για ελικόπτερο, άλογο για ελάφι, 

τσάντα για βαλίτσα, φόρεμα για φούστα, αλογάκι για καμηλοπάρδαλη, κούνια για αλυσίδα, 

αεροπλάνο για ελικόπτερο, άλογο για ελάφι, τσάντα για βαλίτσα, φόρεμα για φούστα, άλογο για 

καμήλα, μπλούζα για πουκάμισο, σκύλος για ρινόκερος, μέτρο για χάρακας, δέντρο για μαρούλι, 

μαχαίρι για βελόνα, πουλάκι για κύκνος, βεντάλια για παγώνι και μουσική για άρπα. Στην 

κλίμακα κατανόησης σημείωσε 8 σωστές απαντήσεις στις 14. Πιο συγκεκριμένα τα λάθη της 
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ήταν ότι έδειξε κότα για πάπια, ελέφαντας για ρινόκερος, καμηλοπάρδαλη για καμήλα, άλογο για 

αγελάδα, αεροπλάνο για ελικόπτερο και χτένα για χάρακας. Στην δοκιμασία Κατανόησης 

σημείωσε 8/14 σωστές απαντήσεις. 

 

Στην ενότητα Αφήγησης με Εικόνες η βαθμολόγηση με βάση τα κριτήρια του 

περιεχομένου της αφήγησης του ‘Πέτρου’ είχε ως εξής: η Ε σημείωσε τυπικό βαθμό 3/19 

(Μ.Ο=10) στα Ουσιαστικά (με 3 σωστές απαντήσεις )  και τυπικό βαθμό 6/19 (Μ.Ο=10) στις 

ρηματικές προτάσεις (με 4 σωστές απαντήσεις). Το ΜΜΕ (Μέσο μήκος εκφωνήματος) δηλαδή το 

σύνολο των λέξεων/σύνολο των προτάσεων ισούται με 29/15=1,93 που αυτό κατατάσσεται ως 

Τ.Β=2 (κάτω του Μ.Ο). Όσον αφορά τη Λεκτική ροή είπε 15 λέξεις/λεπτό. Αυτό ισούται με 

Τ.Β=1 (χαμηλότερη τιμή Τ.Β). Έπειτα στην βαθμολόγηση του  Δείκτη Μορφολογικών Βαθμών η 

Ε δεν χρησιμοποίησε προτάσεις με Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση, αναφορικές, 

συμπληρωματικές, χρονικές και τελικές προτάσεις αλλά μόνο προτάσεις τύπου ΥΡΑ με 

αποτέλεσμα να πάρει 0 στον Δείκτη Συντακτικής Δομής (ΔΣΔ) με Τ.Β=0. Συνολικά με βάση όλες 

τις πιο πάνω βαθμολογίες ο Τυπικός Βαθμός για τη Δομή του Αφηγηματικού Λόγου 

(ΔΑΛ=ΜΜΕ +ΔΣΔ) για την Ε είναι 2 (Μ.Ο=10) και ο Τυπικός Βαθμός για το Περιεχόμενου του 

Αφηγηματικού Λόγου (ΠΑΛ= Τ.Β Ουσιαστικών + Τ.Β Ρηματικών Προτάσεων) ισούται με 1 

(χαμηλότερη κλίμακα Τ.Β). Όσον αφορά τα μορφολογικά και συντακτικά λάθη είδαμε μια 

συστηματική απουσία του άρθρου και του ουσιαστικού της πρότασης, και λάθη στην συμφωνία 

υποκειμένου ρήματος.  
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Έπειτα, παρουσιάζεται ο πίνακας με τα πιο πάνω αποτελέσματα: 

Ε3. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΕΑΔΛΚΟ (Κ) 

Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου κα Ομιλίας(ΕΑΔΛΚΟ) 

Κατονομασία Εικόνων Τ.Β=2/19 = 10,5%  

Δοκιμασία Κατανόησης 8/14 = 57,1% 

Αφήγηση Εικόνων-ΔΑΛ Τ.Β=2/19 = 10,5% 

Αφήγηση Εικόνων-ΠΑΛ Τ.Β=1/19 = 5,2% 

Τυπικός Βαθμός = Τ.Β     Δομή Αφηγηματικού Λόγου=ΔΑΛ  Περιεχόμενο Αφηγηματικού Λόγου=ΠΑΛ 

 

Πιο κάτω παραθέτονται οι προτάσεις της αφήγησης έτσι όπως τις είπε το κορίτσι.  

Καρτέλα 1: Ξυπνάει (για αγόρι), νιάου (για γάτα) 

Καρτέλα 2: Κάνει τσίσα στην τουαλέτα(για αγόρι) , τσίου τσίου (για γάτα) 

Καρτέλα 3: Φοράει παπούτσια , νιάου, τσίου τσίου, μια παντόφλα 

Καρτέλα 4: Κυνηγάει τα τουβλάκια, νιάου νιάου, ζωγραφίζει, τσίου τσίου 

Καρτέλα 5: πίνει καφέ, κάνει φαγητό 

Καρτέλα 6: Κοιμάται στο κρεβάτι, νιάου νιάου 

 

Εν κατακλείδι η Ε στην Αρχική αξιολόγηση της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Raven 

Colored Progressive Matrices σημείωσε 3/12 σωστές απαντήσεις στην κατηγορία Α,  2/12 σωστές 

απαντήσεις στην κατηγορία Β και 2/12 σωστές απαντήσεις στην κατηγορία ΑΒ. Συνολικά 

σημείωσε 7/36 σωστές απαντήσεις με ΤΒ<60. 
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Ε4. Πίνακας Αποτελεσμάτων Raven (Κ) 

 

Ψυχομετρική Διαδικασία Raven Colored Progressive Matrices 

Συνολική Βαθμολογία 7/36 = 19,4% 

Τ.Β <60 

Τ.Β= Τυπικός Βαθμός 

Αποτελέσματα Αρχικών αξιολογήσεων (Α) 

Στη Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας o Θ σημείωσε 5 βαθμούς 

στην πληροφοριακή επάρκεια, 9 βαθμούς στην γραμματική επάρκεια και ως συνολική 

βαθμολογία 14 βαθμούς (Εκατοστημόριο: <10). Η ηλικιακή ομάδα στην οποία κατατάσσεται ο Θ 

είναι κάτω των 4 ετών. Ήταν χαμογελαστός και πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, έκανε προτάσεις τύπου ΥΡΑ και χρησιμοποιούσε και δεύτερη πρόταση σε 

μερικές περιπτώσεις. Η αναπτυξιακή του ηλικία σύμφωνα με τα αποτελέσματα είναι στα 3,4 έτη 

(εκατοστημόριο:<5). 

Στην Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου ο Θ σημείωσε 12 βαθμούς (Εκατοστημόριο: 

<5). Η αναπτυξιακή του ηλικία σύμφωνα με τα αποτελέσματα είναι κάτω των 3,5 ετών. Πιο 

συγκεκριμένα έκανε πάρα πολλές ολικές, σημασιολογικές και μη ειδικές  παραφασίες όπως: 

λάστιχο για φίδι, ήλιος για κρεμάστρα, παράθυρο για πόρτα, καπέλο για κλόουν, γάλα για ζάρια, 

μέλισσα για σαλιγκάρι, πιγκουίνος για γοργόνα, χέρι για δάκτυλο , καμηλοπάρδαλη για καμήλα, 

αλογάκι για καγκουρό, φλιτζάνι για ποτιστήρι, λάστιχο για κολιέ, σκοινί για βέλος, σκοινί για 

μικρόφωνο, καφές για φλιτζάνι, λουλούδι για ανανάς, θερμόμετρο για βίδα, καθρέφτης για 

χάρτης, κιθάρα για βιολί, εργαλείο για κεραία, αγρότης για σκιάχτρο, λάστιχα για κοσμήματα, 

ελικόπτερο για μαγνήτης, βρύση για γαλλικό κλειδί, χελώνα για κάμπια, ομπρέλα για αλεξίπτωτο, 

σπίτι για φάρος, ποδήλατο για πυξίδα, σπίτι για ιγκλού, σπίτι για κυψέλη, γύψος για επίδεσμος, 

εκκλησία για τρούλος. 
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Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα Πληροφοριακής, Γραμματικής Επάρκειας και του 

Εκφραστικού Λεξιλογίου σε πίνακα: 

Ε5. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΔΠΚΓΕ (Α)  

 

Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας (ΔΠΚΓΕ) (Εικόνες Δράσης) 

Πληροφοριακή Επάρκεια Γραμματική 

Επάρκεια 

Συνολική Δοκιμασία  Εκατοστημόρια 

5/40 = 12,5% 9/53 = 16,9% 14/97 = 14,4% <5% 

 

Ε6. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΔΕΛ (Α) 

 

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου(ΔΕΛ) 

Εκφραστικό Λεξιλόγιο Εκατοστημόρια 

12/50 = 24% <10% 

 

Στη Αξιολόγηση ανίχνευσης διαταραχών Λόγου και Ομιλίας στην δοκιμασία 

Κατονομασίας εικόνων σημείωσε 14/36 σωστές απαντήσεις με Τ.Β=4 (κάτω του μέσου όρου). 

Πιο συγκεκριμένα ο Θ έκανε τις πιο κάτω σημασιολογικές παραφασίες: γάλα για κερί, γάτα γα 

κουκουβάγια, γάλα για μπουκάλι, άλογο για ελάφι, σπαθί για κατσαβίδι, σκούφος για φούστα, 

βαρέλι για τσάι, αλογάκι για φώκια, μπανιέρα για άγκυρα, αλογάκι για καμήλα, μαχαίρι για 

πριόνι, μπλούζα για πουκάμισο, άλογο για ρινόκερος, σημαία για τσεκούρι, ψάρι για μαρούλι, 

θερμόμετρο για χάρακας, πάπια για κύκνος, πάπια για παγώνι, μουσικό όργανο για τρουμπέτα, 

κλειδί για λουκέτο, κρεβάτι για άρπα. Στη δοκιμασία Κατανόησης σημείωσε 10/14 σωστές 

απαντήσεις. 

Στην Τρίτη ενότητα της Αξιολόγησης ανίχνευσης διαταραχών λόγου τα αποτελέσματα για 

τον Θ όσον αφορά την βαθμολόγηση της ενότητας Αφήγησης με εικόνες είχε ως εξής: 
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Στις βαθμολογίες περιεχομένου ο Θ σημείωσε τυπικό βαθμό 8/19 στα ουσιαστικά 

(Μ.Ο=10) με 12 σωστές απαντήσεις, και Τυπικό Βαθμό 6/19 στις Ρηματικές Προτάσεις (κάτω 

από το Μ.Ο) με 4 σωστές απαντήσεις. Το ΜΜΕ του Θ ήταν 58/13=4,46 και κατατάσσεται στον 

Τυπικό Βαθμό 7 (κοντά στο Μ.Ο).  Η Λεκτική ροή του αντιστοιχεί σε 35 λέξεις ανά λεπτό με 

Τ.Β=1 (χαμηλότερη τιμή Τ.Β).  Όσον αφορά τη μορφολογία των προτάσεων του παρατηρήθηκαν 

δύο προτάσεις με Παρατακτική σύνδεση, ενώ δεν παρατηρήθηκαν προτάσεις με Υποτακτική 

σύνδεση, αναφορικές, συμπληρωματικές, υποθετικές, χρονικές, τελικές, αιτιολογικές προτάσεις 

όπως και ούτε κλιτικός αναδιπλασιασμός. Στο ΔΣΔ πήρε 3 βαθμούς (3/13) με Τ.Β= 9 (πολύ 

κοντά στον Μ.Ο). Συμπερασματικά, με βάση τις πιο πάνω βαθμολογίες ο Τυπικός Βαθμός για τη 

Δομή του αφηγηματικού λόγου (ΔΑΛ) του Θ είναι 8 (πολύ κοντά στον Μ.Ο) και ο Τυπικός 

Βαθμός για το περιεχόμενο του Αφηγηματικού Λόγου (ΠΑΛ) είναι 5. Όσον αφορά τα 

μορφολογικά και συντακτικά λάθη του Θ αν και οι περισσότερες προτάσεις του ήταν δομημένες 

τύπου ΥΡΑ, σε κάποιες προτάσεις είδαμε απουσία του Υποκειμένου. Επίσης στην πρώτη εικόνα 

χρησιμοποιούσε αόριστο και ενεστώτα μαζί, όμως στις περισσότερες προτάσεις χρησιμοποιούσε 

ενεστώτα. 

 

Ε7. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΕΑΔΛΚΟ (Α) 

Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου κα Ομιλίας 

Κατονομασία Εικόνων Τ.Β=4/19 = 21% 

Δοκιμασία Κατανόησης 10/14 = 71,4% 

Αφήγηση Εικόνων-ΔΑΛ Τ.Β=8/19 = 42,1% 

Αφήγηση Εικόνων-ΠΑΛ Τ.Β=5/19 = 26,3% 

Τυπικός Βαθμός = Τ.Β     Δομή Αφηγηματικού Λόγου=ΔΑΛ  Περιεχόμενο Αφηγηματικού Λόγου=ΠΑΛ 
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Πιο κάτω παραθέτονται οι προτάσεις έτσι όπως τις παρήγαγε: 

Καρτέλα 1: Το αγόρι ξάπλωσε, η γάτα τρώει αυγά Καρτέλα 2: Το αγόρι κάνει και πλένει τα χέρια 

του, η γάτα κάθεται εκεί και κοιμάται 

Καρτέλα 3: Το αγόρι βάζει μπότες, η γάτα βάζει μπότες’ 

Καρτέλα 4: Το αγόρι κάνει την καμηλοπάρδαλη, ζωγραφίζει. Η γάτα παίζει με τα παιχνίδια 

Καρτέλα 5: Κάθεται στην καρέκλα, η γάτα παίζει με τα αυγά  

Καρτέλα 6: Το αγόρι προσπαθεί να ξαπλώσει στο κρεβάτι, παίζει παιχνίδια 

 

Στην τελευταία δοκιμασία του ψυχομετρικού εργαλείου Raven’s Progressive Matrices ο Θ 

σημείωσε 3/12 σωστές απαντήσεις στην κατηγορία Α,  3/12 σωστές απαντήσεις στην κατηγορία 

ΑΒ και 2/12 σωστές απαντήσεις στη δοκιμασία Β. Συνολικά σημείωσε 8/36 σωστές απαντήσεις 

σε όλη τη δοκιμασία με τυπικό βαθμό <60. 

 

Ε8. Πίνακας Αποτελεσμάτων Raven (Α) 

 

Ψυχομετρική Διαδικασία Raven Colored Progressive Matrices 

Συνολική Βαθμολογία 8/36 = 22,2% 

Τ.Β <60 
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Αποτελέσματα Θεραπευτικού Προγράμματος 
 

Πίνακας Σημαντικών Λέξεων Πληροφοριακής Επάρκειας 

Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν στην Πληροφοριακή επάρκεια των τριών ιστοριών 

στον πιο κάτω πίνακα παραθέτονται οι 10 λέξεις που ορίστηκαν ως οι πιο σημαντικές για κάθε 

ιστορία, με βάση τις οποίες κρίνουμε ότι το παιδί δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες και 

βαθμολογείται: 

 

Ιστορία 1 

‘Αγόρι-Αυτοκίνητο’ 

(ΑγΑυτ) 

Ιστορία 2 

‘Το αρκουδάκι’ 

(ΤοΑρκ) 

Ιστορία 3 

‘Αγόρι-Σκύλος’ 

(ΑγΣκυ) 

Παιδί/Αγόρι Μαμά/Κυρία Παιδί/Αγόρι 

Περπατάει Αγόρι/Παιδί Βλέπει 

Αεροπλανάκι Αρκουδάκι Σκύλος 

Χαιρετάει/Βλέπει Έπεσε Βόλτα 

Φίλους/Αγόρι, 

Κορίτσι 

Σκουπίδια/Δρόμο Πατίνια 

Αμάξι/Αυτοκίνητο Κύριος/Άνθρωπος/Σκουπιδιάρης Γάτα 

Χτύπησε Σκουπίζει/Καθαρίζει/Βρίσκει/Βλέπε

ι/παίρνει 

Φίλους 

Έπεσε/Πόνεσε Δίνει Τρέχει 

Πήγε Κορίτσι/παιδί Ρίχνει/πέφτει 

Νοσοκομείο  Αγκαλιάζει/Αγκαλιά/Χαίρεται Λερώνεται/λυπάται 
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ΣΤ1. Πίνακες Αποτελεσμάτων Πληροφοριακής Επάρκειας (ΠΕ) για τις 3 Ιστορίες 

Πιο κάτω θα αναλυθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης, που έγινε κατά τη διάρκεια 10 

εβδομάδων στο αγόρι, όσον αφορά την Πληροφοριακή Επάρκεια:   

ΙΣΤΟΡΙΑ 1: ΑΓΟΡΙ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβδ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

6/10= 

60% 

7/10= 

70% 

9/10= 

90% 

8/10= 

80% 

9/10= 

90% 

8/10= 

80% 

9/10= 

90% 

8/20= 

80% 

9/10= 

90% 

9/10= 

90% 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2: ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

7/10 = 

70% 

6/10= 

60% 

7/10 = 

70% 

5/10= 

50% 

7/10= 

70% 

7/10 = 

70% 

6/10 = 

60% 

8/10 = 

80% 

9/10 = 

90% 

9/10 = 

90% 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 3: ΑΓΟΡΙ-ΣΚΥΛΟΣ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβδ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

3/10= 

30% 

5/10= 

50% 

7/10= 

70% 

7/10= 

70% 

8/10= 

80% 

7/10= 

70% 

7/10= 

70% 

8/10= 

80% 

9/10= 

90% 

10/10= 

100% 
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Πιο κάτω παρουσιάζεται μια γραφική παράσταση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού 

στην πληροφοριακή επάρκεια από την αρχή μέχρι το τέλος του θεραπευτικού προγράμματος. Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται βγήκαν από τους μέσους όρους των 3 ιστοριών κάθε 

βδομάδας. 

Στ2. Γραφική Παράσταση Αποτελεσμάτων Πληροφοριακής Επάρκειας(ΠΕ) για τις 3 

Ιστορίες 

 

 

ΑγΑυτ= Αγόρι-Αυτοκίνητο  ΤοΑρκ=Το Αρκουδάκι  ΑγΣκυ= Αγόρι-Σκύλος 
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Έπειτα παρουσιάζεται μια γραφική παράσταση με το Μ.Ο και των τριών ιστοριών στην 

πληροφοριακή επάρκεια: 

ΣΤ3. Γραφική Παράσταση με τον Μ.Ο των τριών Ιστοριών στην ΠΕ. 

 

 

 

Αποτελέσματα Χρήσης Συνδετικών Λέξεων στην Αφήγηση 

Όπως έχει προαναφερθεί έχει γίνει θεραπευτική παρέμβαση για εκμάθηση των πιο κάτω 5 

συνδετικών λέξεων μέσα στην αφήγηση: Στην αρχή, και, μετά, ξαφνικά, στο τέλος. 

Τα αποτελέσματα μετά από 10 εβδομάδες είναι τα εξής: 
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ΣΤ4.Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης Συνδετικών Λέξεων για τις 3 Ιστορίες 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 1-ΑΓΟΡΙ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβδ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

0/5= 

0% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2- ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβδ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

2/5= 

40% 

3/5= 

60% 

2/5= 

40% 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 3-ΑΓΟΡΙ-ΣΚΥΛΟΣ 

Εβδ1 Εβδ2 Εβδ3 Εβδ4 Εβδ5 Εβδ6 Εβδ7 Εβδ8 Εβδ9 Εβδ10 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

1/5= 

20% 

2/5= 

40% 
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ΣΤ5. Πίνακας Αναπαράστασης Χρήσης Συνδετικών Λέξεων στις 3 ιστορίες 

                                                                                               

 

ΣΤ6. Πίνακας ΜΟ χρήσης Συνδετικών Λέξεων των τριών Ιστοριών  
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Σύγκριση Αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης 
 

Οι τελικές αξιολογήσεις των 2 παιδιών έγιναν μετά την ολοκλήρωση των 10 βδομάδων 

θεραπευτικού προγράμματος Τα αποτελέσματα αυτών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και 

γραφικές παραστάσεις 

Η1. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΠΕ  (Κ) 
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Η2. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΔΕΛ (Κ) 

 

 

Η3. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΕΑΔΛΚΟ (Κ) 
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Η4. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης Raven (Κ) 

 

 

Πίνακες Αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής αξιολόγησης Αγοριού 

Η5. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΠΕ (Α) 

 

 

Raven's

Αρχική Αξ 19,4

Τελική Αξ 16,6
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Η6. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΔΕΛ (Α) 

 

 

 

 

Η7. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης ΕΑΔΛΚΟ (Α) 

Κατονομασία 
εικόνων

ΔΑΛ ΠΑΛ
Κατανόηση 

Εικόνων

Αρχική Αξ 21 42.1 26.3 71.4

Τελική Αξ 36.8 63.1 42.1 85.7

0102030405060708090100

A
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Ti
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Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου 
και Ομιλίας - Αρχική και Τελική 

Αξιολόγηση Αγοριού
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Η8. Πίνακας Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης Raven (Α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγκριση αποτελεσμάτων κοριτσιού(Κ) (ομάδας ελέγχου) με αγοριού(Α) (πληθυσμός) 

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται οι ποσοστιαίες βαθμολογίες που καταγράφηκαν κατά την 

τελική αξιολόγηση του κοριτσιού και του αγοριού. Η σύγκριση γίνεται για να δούμε την πρόοδο 

του κοριτσιού (που δεν έλαβε μέρος στο θεραπευτικό πρόγραμμα) και του αγοριού (που έλαβε 

μέρος στο θεραπευτικό πρόγραμμα). 

 

 

 

 

 

Raven's

Αρχική Αξ 22,2

Τελική Αξ 27,7
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Θ1. Πίνακας Σύγκρισης Αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής Αξιολόγησης του 

Κοριτσιού (Κ) και του Αγοριού (Α) 

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ  ΤΕΛΙΚΗ 

Δοκιμασία Πληροφοριακής 

και Γραμματικής Επάρκειας 

23,7% 25% 14,4% 26.3% 

Δοκιμασία Εκφραστικού 

Λεξιλογίου 

28% 22% 24% 38% 

Ε.Α.Δ.Λ.Κ.Ο Κατονομασία 

Εικόνων 

10,5% 15,7% 21% 36.8% 

Ε.Α.Δ.Λ.Κ.Ο. Κατανόηση 

Εικόνων 

57,1% 57,1% 71,4% 85,7% 

Ε.Α.Δ.Λ.Κ.Ο. Δομή 

Αφηγηματικού Λόγου 

10,5% 10,5% 42,1% 63,1% 

Ε.Α.Δ.Λ.Κ.Ο. Περιεχόμενο 

Αφηγηματικού Λόγου 

5,2% 10,5% 26,3% 42,1% 

Ψυχομετρικό Εργαλείο 

Raven’s 

19,4% 16,6% 22,2% 27,7% 
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Θ2. Γραφική Παράσταση Σύγκρισης Αποτελεσμάτων Αρχικής και Τελικής 

Αξιολόγησης Κοριτσιού (Κ) και Αγοριού (Α) 

 

ΔΠΚΓΕ ΔΕΛ

Ε.Α.Δ.Λ.
Κ.Ο. 

ΚΑΤΟΝε
ικ

Ε.Α.Δ.Λ.
Κ.Ο. 

ΚΑΤΑΝε
ικ

ΔΑΛ ΠΑΛ
ΨΕ 

Raven's

Αρχική ΚΟΡΙΤΣΙ 23.7 28 10.5 57.1 10.5 5.2 19.4

Αρχική ΑΓΟΡΙ 14.4 24 21 71.4 42.1 26.3 22.2

Τελική ΚΟΡΙΤΣΙ 25 22 15.7 57.1 10.5 10.5 16.6

Τελική ΑΓΟΡΙ 26.3 38 36.8 85.7 63.1 42.1 27.7
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Συζήτηση 
 

Μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος των 10 εβδομάδων κατά το 

οποίο το παιδί εκπαιδεύτηκε στον αφηγηματικό τομέα με στόχο: την παραγωγή των σημαντικών 

πληροφοριών της ιστορίας, τη χρήση συνδετικών λέξεων κατά την αφήγηση και εμμέσως τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου μέσω της αφήγησης, το παιδί βελτιώθηκε στην Αφήγηση αλλά και 

στην Σημασιολογία και αυτό φάνηκε μέσα από την τελική επαναξιολόγηση. Οπότε, 

επαληθεύονται τα ερωτήματα-υποθέσεις της έρευνας με τις  απαντήσεις των ερωτημάτων της 

έρευνας να έχουν ως εξής: (1) Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες ενός παιδιού με ΔΑΦ ως 

προς την γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια έπειτα από άσκηση των αφηγηματικών του 

δεξιοτήτων για 10 εβδομάδες. (2)  Βελτιώνεται το λεξιλόγιο ενός παιδιού με ΔΑΦ έπειτα από 

άσκηση των αφηγηματικών του δεξιοτήτων για 10 εβδομάδες. 

Όπως ήταν αναμενόμενο στις αρχικές αξιολογήσεις και τα δύο παιδιά με ΔΑΦ είχαν 

χαμηλότερες επιδόσεις από τον Μέσο Όρο. Στην κατανόηση ιστοριών της Δοκιμασίας Λόγου και 

Ομιλίας τα πήγαν καλύτερα. Αυτό συμφωνεί με τους Lloyd et al, (2006) οι οποίοι υποστήριξαν 

ότι η οργάνωση της σημασιολογικής γνώσης όσον αφορά την κατανόηση είναι παρόμοια σε 

παιδιά με ΔΑΦ και σε παιδιά ΤΑ. 

Κατά τη Δοκιμασία ‘Εικόνες Δράσης’ και τα δύο παιδιά έκαναν πιο απλές προτάσεις 

τύπου ΥΡΑ, αλλά δεν προσέγγιζαν τις προτάσεις που κάνει ένα παιδί ΤΑ κατά την αφήγηση του. 

Επίσης στην αφήγηση εικόνων του εργαλείου ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας και τα 

δύο παιδιά παρήγαγαν ελλείπεις προτάσεις αφού σε πολλές περιπτώσεις απουσίαζε το 

υποκείμενο. Ακόμα οι μετρήσεις για το Μέσο Μήκος Εκφωνήματος τους ήταν κάτω του Μέσου 

όρου. 

 Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια των αφηγήσεων των τριών ιστοριών που διηγήθηκε 

το αγόρι κατά το θεραπευτικό πρόγραμμα. Παρατηρήθηκε ότι ως επί το πλείστον χρησιμοποιούσε 
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προτάσεις τύπου ΥΡΑ αν και πολλές φορές ξεχνούσε να αναφέρει το υποκείμενο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις έκανε μεγαλύτερες προτάσεις, κυρίως προς το τέλος της εκπαίδευσης, εντάσσοντας 

και δευτερεύουσα πρόταση. Αυτό συμφωνεί με τους Capps et al (2000) οι οποίοι ανέφεραν ότι 

άτομα με ΔΑΦ τείνουν να παράγουν λιγότερες δηλώσεις και συντακτικά απλούστερες προτάσεις.  

Σύμφωνος είναι και ο Smith Gabig (2008) ο οποίος ανέφερε ότι οι αφηγήσεις των ΔΑΦ 

αποτελούνται από σύντομο μήκος φράσης αλλά και οι Norbury et al (2013) που ανέφεραν ότι οι 

ΔΑΦ χρησιμοποιούν πιο απλές συντακτικές δομές.  

 Επιπρόσθετα εντυπωσιακός είναι ο τρόπος ερμηνείας κάποιων εικόνων της 

Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου και από τα δύο παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, έκαναν αρκετές 

ολικές, σημασιολογικές και μη ειδικές παραφασίες, όπως είναι: κορίτσι για κλόουν, φίδι για 

σαλιγκάρι, παράθυρο για πόρτα, φλιτζάνι για ποτιστήρι, βεντάλια για παγώνι, καθρέφτης για 

χάρτης, πουλί για πάπια, μουσική για άρπα, πουλάκι για κύκνος, άλογο για ελάφι, άλογο για 

καμηλοπάρδαλη, σπίτι για ιγκλού, σπίτι για κυψέλη. Επίσης ανέφεραν και άσχετες λέξεις που δεν 

είχαν καμία σημασιολογική σύνδεση με τις εικόνες που έβλεπαν π.χ. γάλα για ζάρι, ήλιος για 

κρεμάστρα. 

Αυτά, σύμφωνα με τους Reed (1994) φαίνεται να συμβαίνουν διότι τα παιδιά αυτά 

τείνουν να χρησιμοποιούν μοναδικές λέξεις και φράσεις σε συγκεκριμένα πλαίσια. Επίσης 

χρησιμοποιούν λέξεις υψηλής συχνότητας, με ασυνήθιστο τρόπο, προσπαθώντας έτσι να 

καλύψουν τις δυσκολίες τους. 

Σε αυτό το σημείο ενδιαφέρον είναι να επισημανθούν τα αποτελέσματα του θεραπευτικού 

προγράμματος. Οι επιδόσεις του αγοριού στην πληροφοριακή επάρκεια έτσι όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ1 φαίνεται ότι είναι αρκετά καλές στις δύο ιστορίες τις πρώτες 

βδομάδες (επιδόσεις 60,70%) αλλά στην τρίτη όχι και τόσο αφού φάνηκε να δυσκολεύεται πιο 

πολύ (30%). Μετά το πέρας των πρώτων εβδομάδων οι επιδόσεις του ανέβηκαν στο 70 με 80%. 

Τις τελευταίες δύο βδομάδες ήταν πολύ καλύτερος με 90% και 100%. Αυτά τα ευρήματα μας 
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επιβεβαιώνουν ότι το θεραπευτικό πρόγραμμα βοήθησε το παιδί στην αποτύπωση των 

σημαντικών πληροφοριών της ιστορίας, και την ολοκλήρωση του στόχου της πληροφοριακής 

επάρκειας με επιτυχία. Αυτό φαίνεται και στην γραφική παράσταση ΣΤ3 όπου διακρίνεται η 

σταθερή και ανοδική πρόοδος του. 

Έπειτα με βάση τους πίνακες αποτελεσμάτων ΣΤ4 της χρήσης συνδετικών λέξεων, ο Θ 

φαίνεται να δυσκολεύτηκε αρκετά να εντάξει αυτές τις λέξεις στις προτάσεις του. Πιο 

συγκεκριμένα οι επιδόσεις του τις πρώτες βδομάδες κυμαίνονταν από 0% μέχρι 40% και στη 

συνέχεια οι επιδόσεις του κυμάνθηκαν από 0% μέχρι 40%. Μόνο σε μια περίπτωση κατάφερε να 

σημειώσει πρόοδο 60% στην 2η ιστορία την 9η βδομάδα. Οπότε ο Θ δεν ολοκλήρωσε με επιτυχία 

αυτό τον στόχο, όπως φαίνεται και στους πίνακες ΣΤ5 και ΣΤ6. Αυτό σύμφωνα με τους Frith 

(1999) συμβαίνει διότι τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν αντωνυμίες, 

προθέσεις αλλά και συνδέσμους. 

Όσον αφορά την σύγκριση των αρχικών και τελικών αποτελεσμάτων είναι εμφανές το 

γεγονός ότι οι επιδόσεις του κοριτσιού δεν παρουσιάζουν μεγάλη αλλαγή, όπως φαίνεται και 

στους πίνακες Η1,Η2,Η3 και Η4 ενώ οι αρχικές επιδόσεις στις Αρχικές Αξιολογήσεις του Θ είχαν 

αρκετή διαφορά από τις τελικές του αξιολογήσεις . Πιο συγκεκριμένα μεγάλη πρόοδο φαίνεται να 

σημείωσε το αγόρι μετά το πέρας του θεραπευτικού προγράμματος όπως φαίνεται και στους 

πίνακες Η5,Η6,Η7,Η8. 

Ο αναλυτικός πίνακας Θ1 αλλά και η γραφική παράσταση Θ2 μας επιβεβαιώνει τα πιο 

πάνω στοιχεία αφού φαίνεται ότι το θεραπευτικό πρόγραμμα βοήθησε το αγόρι να βελτιώσει τις 

αφηγηματικές ικανότητες του. Από την άλλη οι επιδόσεις του κοριτσιού έμειναν σταθερές ή 

μειώθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις.  

Παράλληλα οι πίνακες του παραρτήματος Ι1,Ι2 και Ι3 μας παρουσιάζουν μερικές από τις 

απαντήσεις του Θ κατά τη διάρκεια των 10 βδομάδων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις το παιδί έδινε άσχετες απαντήσεις και χρησιμοποιούσε λέξεις που δεν είχαν 
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καμία σχέση με το κείμενο π.χ. Πήγε στο νοσοκομείο το Παπανικολάου. Επίσης είχε εμμονή με 

τη λέξη ‘Σαχάρα’ αφού τη χρησιμοποιούσε σε πολλές προτάσεις π.χ. ‘Η κυρία θα πάει βόλτα στη 

Σαχάρα, Στο τέλος μπήκε μέσα στο σπίτι στη Σαχάρα’. Ακόμα χρησιμοποιούσε σε άκυρες 

στιγμές τις συνδετικές λέξεις. π.χ στη μέση της ιστορίας έλεγε ‘Στο τέλος λερώθηκε το αγόρι’.  

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται από τους Lloyd et al (2006) που αναφέρουν ότι τα ΔΑΦ 

στην αφήγηση χρησιμοποιούν πολλούς νεολογισμούς, λέξεις με μη ξεκάθαρο νόημα αλλά και 

από τους Loveland & Tunali (1993) που ανέφεραν ότι είναι πιο πιθανόν να παράγουν αφηγήσεις 

με παράξενο, άσχετο ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Οι Norbury και οι Bishop, Norbury et al (2003) 

έχουν την ίδια άποψη αφού αναφέρουν ότι τα άτομα με αυτισμό χρησιμοποιούν πιο ασαφείς 

αναφορές.  

Ταυτόχρονα, σημαντικές είναι και οι αυθόρμητες παραγωγές του παιδιού κατά τη 

διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος και των αξιολογήσεων. Το παιδί έτεινε να αναφέρεται 

στον εαυτό του στο 3ο πρόσωπο όταν ήθελε να κάνει κάτι π.χ. ο Θοδωρής θέλει να πάει τουαλέτα.  

Επίσης κατά τη διάρκεια των αρχικών αξιολογήσεων το κορίτσι παρουσίαζε κάποιες 

εμμονές και στερεοτυπίες και το αγόρι κάποιες λεκτικές στερεοτυπίες. Αυτό επιβεβαιώνει ο Frith 

(1999) που ανέφερε ότι το πιο έντονο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι οι στερεοτυπίες, 

οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες κινήσεις. 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις  
 

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ ως προς την αφήγηση είναι χρήσιμη 

αφού μπορεί να σημειωθεί αρκετά μεγάλη πρόοδος, όπως αποδείχτηκε στην έρευνα μας.   

Η παρούσα έρευνα όμως, παρόλο που εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον τομέα των 

Διαταραχών και της Επικοινωνίας, αφορά δύο μόνο παιδιά. Ένα τόσο μικρό δείγμα πληθυσμού 

όσο αξιόπιστο και να είναι δεν μπορεί να γενικευτεί σε μεγαλύτερο πληθυσμό. 

Επίσης παρόλο που είναι στηριγμένη βιβλιογραφικά σε προηγούμενες έρευνες και τα 

αξιολογητικά της εργαλεία είναι σταθμισμένα και αξιόπιστα, χρήζει περισσότερης μελέτης. Θα 

ήταν πολύ καλό, να χρησιμοποιηθούν περισσότερα αξιολογητικά εργαλεία. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, και κατά 

συνέπεια έπρεπε να έχει περιορισμένους στόχους και διάρκεια.  

Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν,  η έρευνα να γίνει σε ένα μεγαλύτερο δείγμα ατόμων και 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για πιο έγκυρα αποτελέσματα..  
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Παράρτημα 
Παραθέτονται επιλεκτικά μερικές απαντήσεις του παιδιού στις ιστορίες του Θεραπευτικού 

προγράμματος. 

Ι1. Πίνακας 

Ιστορία 1: Αγόρι-Αυτοκίνητο 

Εικόνα 2 Εικόνα 5 

Εβδ1 

Το αγόρι βλέπει τους φίλους του 

Εβδ1 

Πήγε στο νοσοκομείο 

Εβδ3 

Και βλέπει τους φίλους του 

Πήγε στο νοσοκομείο 

Εβδ4 

Και εδώ χαιρετάει τους φίλους του 

Εικόνα 5 

Και στο τέλος πήγε στο νοσοκομείο το 

Παπανικολάου 

Εβδ7 

Και στο τέλος βλέπει τους φίλους του 

Εβδ7 

Και στο τέλος πήγε στο νοσοκομείο 

Εβδ9 

Βλέπει τους φίλους του 

Εβδ8 

Και εδώ έφτασε στο νοσοκομείο στο τέλος 
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Ι2. Πίνακας 

ΙΣΤΟΡΙΑ 2: ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ 

Εικόνα 1: Εικόνα 5: Εικόνα 6 

(Εβδ1) 

Το κορίτσι και το αγόρι 

περπατάνε στη Σαχάρα. 

Εβδ1 

Παίρνει αγκαλίτσα το 

αρκουδάκι 

Εβδ 1 

Πάει στη Σαχάρα 

(Εβδ2):Η κυρία θα πάει 

βόλτα στη Σαχάρα 

 

Εβδ2  

Και το πήρε το αρκουδάκι 

Εβδ2  

Και το έδωσε στο κορίτσι 

και έφτασε στη Σαχάρα 

(εβδ5): Το αγόρι πάνε 

βόλτα στη Σαχάρα 

 

Εβδ5 

Έφτασε στο σπίτι στη 

Σαχάρα  

Εβδ 5 

Το αγκαλιάζει 

(εβδ6): Πάνε βόλτα 

 

Εβδ7 

Στο τέλος μπήκε μέσα στο 

σπίτι στη Σαχάρα 

Εβδ6 

Και στο τέλος το έδωσε 

 

(εβδ8): Στην αρχή,  κυρία 

πάει βόλτα με το παιδί 

Εβδ10 

Μετά το έδωσε στο παιδάκι 

Εβδ10 

Χάρηκε στη Σαχάρα 
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Ι3. Πίνακας 

Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 6 

Εβδ3 

Το σκυλί θα το δέσει στο 

λουρί για να πάει βόλτα στη 

Σαχάρα 

Εβδ 1 

Το σκυλί περπατάει για να 

πάει στη Σαχάρα 

Εβδ1 

Στο τέλος έφτασε στη 

Σαχάρα 

Εβδ5  

Για να πάνε βόλτα με το 

σκύλο 

Εβδ 3 

Εδώ πάει βόλτα ο σκύλος 

στη Σαχάρα 

Εβδ3 

Στο τέλος λερώθηκε το αγόρι 

Εβδ6 

Εδώ δένει τα πατίνια για να 

πάει μαζί με το σκύλο, 

φεύγει πάει στο λιμάνι 

Εβδομάδα 4 

Ο σκύλος πάει Σαχάρα 

Εβδ5 

Γιατί ο σκύλος έπεσε στο 

χώμα και το αγόρι λερώθηκε 

και θα πάει στο ασθενοφόρο 

Εβδ8 

Για να πάνε βόλτα μαζί με το 

σκύλο 

Εβδ9 

Πάνε βόλτα και ο σκύλος 

τρέχει 

Εβδ 8 

Το αγόρι λερώθηκε στα 

χώματα έπεσε 

Εβδ10 

Με το σκύλο θα πάει βόλτα 

 

Εβδ 10 

Πάνε βόλτα στη Σαχάρα 

Εβδ10 

Λερώθηκε στη Σαχάρα 
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Εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη θεραπεία 
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