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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη των σημασιολογικών κατηγοριών σε 

παιδιά ηλικίας από 0 έως και 3,6 ετών. Ο πρώτος στόχος της έρευνας είναι η 

διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των σημασιολογικών κατηγοριών που 

εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά και του τόπου διαμονής τους. Ο δεύτερος στόχος 

της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου που έχει το φύλο στην 

κατανόηση και την έκφραση των σημασιολογικών κατηγοριών. Ο τρίτος στόχος της 

έρευνας αυτής είναι η μελέτη των επιδράσεων που ασκεί η ηλικία στην κατανόηση 

και την έκφραση των σημασιολογικών κατηγοριών. Η επίτευξη αυτών των στόχων 

γίνεται με τη χρήση του ερωτηματολόγιου CYLEX. Οι συμμετέχοντες της έρευνας 

είναι 50 γονείς (25 από αστικό κέντρο και 25 από αγροτική περιοχή). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο τόπος διαμονής και καταγωγής επηρεάζει 

την κατανόηση και την έκφραση των λέξεων, καθώς τα παιδιά από το αστικό κέντρο 

υπερισχύουν έναντι των παιδιών από την αγροτική περιοχή. Τα δύο φύλα 

παρουσιάζουν διαφορές μόνο σε δύο κατηγορίες στην κατανόηση των λέξεων, ενώ 

δεν παρουσιάζουν διαφορές στην έκφραση αυτών. Τέλος, στα αποτελέσματα της 

έρευνας αναδεικνύεται η σημασία που έχει η ηλικία στην κατανόηση και την 

έκφραση των λέξεων που ανήκουν στις σημασιολογικές κατηγορίες που μελετώνται. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: σημασιολογικές κατηγορίες, βρεφική ηλικία, CYLEX, φύλο, τόπος 

διαμονής 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 Η σημασία της γλωσσικής ανάπτυξης 

 

Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά σημεία της 

ανάπτυξης των παιδιών, καθώς καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά επικοινωνούν 

με τον κόσμο. Τα παιδιά γεννιούνται έχοντας τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη 

γλώσσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους 

και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Η τάση των βρεφών προς 

την ανάπτυξη της γλώσσας αναδεικνύεται κατά την παρατήρηση αυτών στους 

πρώτους μήνες της ζωής τους. Τα παιδιά προτιμούν την έκθεση στην ανθρώπινη 

ομιλία σε σχέση με την έκθεση σε άλλους ήχους. Η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού 

γίνεται σταδιακά, όπως και όλο το υπόλοιπο φάσμα της ανθρώπινης λειτουργικότητας 

(Iverson, 2010). 

Η γλωσσική ανάπτυξη που λαμβάνει χώρα στην προσχολική ηλικία κατέχει 

μεγάλη σημασία για τη μετέπειτα ζωή του ατόμου και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων που θα αναπτύξει. Μετά από τη γέννηση και το πέρας λίγων μηνών το 

άτομο έχει την ικανότητα να διακρίνει όλες τις ηχητικές αντιθέσεις της γλώσσας που 

χρησιμοποιείται από τον κόσμο, ακόμα κι αν εκείνες δεν περιλαμβάνονται στη 

γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους οικείους του. Η έκθεση του βρέφους στον 

προφορικό λόγο στο πρώτο έτος της ζωής του παρέχει στο ίδιο την απαραίτητη 

είσοδο στην ανάπτυξη της ηχητικής ευαισθησίας στη γλώσσα ή τις γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον του. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη έκθεση του 

βρέφους στον προφορικό λόγο συντελεί στην αντίληψη των γλωσσικών στοιχείων 

που εμπεριέχονται στο εκάστοτε γλωσσικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου η γλώσσα των βρεφών αναπτύσσεται σταδιακά περνώντας από το στάδιο 

του «μωρουδίστικου λόγου» (babbling) και καταλήγοντας στην παραγωγή του 

προφορικού και μετέπειτα γραπτού λόγου (Conti-Ramsden & Durkin, 2012). 

Οι πρώτες ενδείξεις της ανάπτυξης της γλώσσας παρουσιάζονται ήδη από 

τους πρώτες μήνες ζωής του ατόμου. Το βρέφος βρίσκεται σε επικοινωνία με το 
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φροντιστή του, στις περισσότερες περιπτώσεις τη μητέρα, παράγοντας ακανόνιστους 

ήχους. Το πρώτο αυτό στάδιο αναφέρεται στην ανάπτυξη της πρό-συνομιλίας μεταξύ 

του βρέφους και του περιβάλλοντος. Η προ-συνομιλία αναφέρεται στην κατάσταση 

κατά την οποία το βρέφος εκφράζει ήχους ως ερώτηση και ως απάντηση κατά την 

αλληλεπίδραση του με τη μητέρα. Αυτό το στάδιο κατά τους πρώτους μήνες της ζωής 

του ατόμου, συνήθως μέχρι το πρώτο εξάμηνο και ονομάζεται προ-γλωσσική 

περίοδος. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή το βρέφος αρχίζει να χρησιμοποιεί 

επικοινωνιακές χειρονομίες, όπως είναι το να δείχνουν και να προσφέρουν 

αντικείμενα στα άλλα άτομα (Bernhardt, Kemp & Werker, 2007). Ακόμα, στο στάδιο 

αυτό παρουσιάζονται και οι πρώτες ενδείξεις κατανόησης του προφορικού λόγου. Τα 

παιδιά αρχίζουν να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ονόματος τους και να 

συνδυάζουν ήχους με αντικείμενα του περιβάλλοντος τους. Για παράδειγμα, ο γονέας 

αναφέρει τη λέξη πάπια κατά τη διάρκεια του μπάνιου και το παιδί στρέφει το 

ενδιαφέρον του στην πλαστική πάπια που υπάρχει στο χώρο. Η πρώιμη αυτή 

κατανόηση της γλώσσας αποτελεί το πρώτο βήμα για την παραγωγή των λέξεων 

(Behne, Liszkowsi, Carpenter & Tomasello, 2011). 

Το επόμενο γλωσσικό στάδιο στο οποίο περνά το βρέφος ονομάζεται 

ολοφραστικό. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού το παιδί ξεκινά να παράγει τις 

πρώτες ολοκληρωμένες λέξεις οι οποίες σχετίζονται με την πρώτη έκφραση των 

ιδεών του. Το στάδιο αυτό εντοπίζεται στο πρώτο έτος της ζωής του ατόμου 

(Majorano & D’Odorico, 2011). Στο ολοφραστικό στάδιο υπολογίζεται ότι ο μέσος 

αριθμός των λέξεων που παράγουν τα βρέφη είναι περίπου τρείς. Οι λέξεις αυτές 

αφορούν την ονομασία αντικειμένων με τα οποία τα παιδιά έρχονται σε συχνότερη 

επαφή. Ο όρος αντικείμενα χρησιμοποιείται για την αναφορά σε άλλα άτομα, 

πραγματικά αντικείμενα και φράσεις όπως είναι το «γειά». Η πλειοψηφία των 

αντικειμένων που εκφράζουν τα βρέφη σχετίζονται με πράξεις που είναι σε θέση να 

εκτελέσουν τα ίδια και τα άτομα του περιβάλλοντος τους (Gogate, 2010). 

Η πορεία του ολοφραστικού σταδίου είναι αργά ανοδική. Αυτό που 

υπολογίζεται είναι ότι ο αριθμός των λέξεων, περίπου δέκα λέξεις, αυξάνεται 

σταδιακά κάθε τρείς με τέσσερις μήνες. Η αύξηση του αριθμού των λέξεων που 

παράγονται και χρησιμοποιούνται δε συνάδει απαραίτητα και με την κατανόηση 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η κατανόηση μίας νέας λέξης απαιτεί την πάροδο των 

πέντε μηνών προκειμένου να γίνει κατανοητή νοηματικά. Μετά από την κατάκτηση 
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των λέξεων αυτών το παιδί προχωρά στην έκφραση ολοκληρωμένων 

προτάσεων/φράσεων οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασμό των λέξεων που 

πραγματοποιεί (Βορριά και συν., 2007). 

Η έκφραση προφορικών προτάσεων εμφανίζεται στους πρώτους 18 με 20 

μήνες της ζωής του ατόμου. Στη φάση αυτή το παιδί παράγει τον «τηλεγραφικό 

λόγο». Το είδος αυτού λόγου αναφέρεται στην έκφραση μη ολοκληρωμένων, 

συντακτικά ή και γραμματικά, προτάσεων οι οποίες όμως έχουν νόημα. Το νόημα 

των προτάσεων αυτών γίνεται αντιληπτό τόσο από τα βρέφη όσο και από τα άτομα 

του περιβάλλοντος τους. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά αναφέρονται σε ρήματα και 

ουσιαστικά αλλά δεν έχουν κατακτήσει τα γραμματικά χαρακτηριστικά και συνδετικά 

χαρακτηριστικά αυτών. Οι προτάσεις τηλεγραφικού λόγου που εκφράζονται γίνονται 

σε συγκεκριμένες συνθήκες και στόχος των οποίων είναι η επικοινωνία με τα άλλα 

άτομα. Για παράδειγμα, ένα βρέφος που επιθυμεί να καταναλώσει περισσότερο γάλα 

είναι πιθανό να πει στους γονείς του «πιο γάλα» αντί «θέλω να πιώ περισσότερο 

γάλα» που θα έλεγε ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παιδιά, δηλαδή, ξεκινούν για 

πρώτη φορά την πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαλόγου στοχεύοντας στην 

έκφραση των αναγκών και των επιθυμιών τους (MacWhinney, 2003). Στη συνέχεια ο 

τηλεγραφικός λόγος εξελίσσεται ραγδαία καθώς το παιδία παρουσιάζει μία αλματώδη 

αύξηση των λέξεων που χρησιμοποιεί. Η αλματώδης αυτή αύξηση ονομάζεται 

λεξιλογική έκρηξη και παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα στο πλαίσιο της 

λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Nazzi & Bertoncini, 2003). 

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνονται κατανοητά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά 

που παρουσιάζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Η 

ύπαρξη των σταδίων σχετίζεται με την ιεραρχική δομή στην οποία βασίζεται η 

ανάπτυξη όλων των λειτουργιών του ανθρώπου. Η ιεραρχία είναι πολύ σημαντική 

στην ανάπτυξη της γλώσσας. Η ομιλία και η γλώσσα αποτελούν ιεραρχικά δομημένα 

συστήματα τα οποία επιτρέπουν τη σταδιακή κατάκτηση των χαρακτηριστικών τους. 

Για παράδειγμα, μία πρόταση αποτελείται από επιμέρους λέξεις, οι λέξεις από 

επιμέρους συλλαβές και οι συλλαβές από επιμέρους γράμματα. Η ιεραρχική αυτή 

δομή των προτάσεων μπορεί να συνδυαστεί με την ιεραρχική πορεία που χρειάζεται 

να ακολουθήσει το νεογέννητο άτομο για να αναπτύξει τη γλώσσα. Τα βρέφη 

ξεκινούν από  την κατάκτηση των ήχων, συνεχίζουν με την κατάκτηση ολόκληρων 

λέξεων, την κατάκτηση ολοκληρωμένων νοηματικά λέξεων, στην παραγωγή 
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προτάσεων, στην παραγωγή οργανωμένων προτάσεων και καταλήγουν στην 

παραγωγή πολλών προτάσεων για να περιγράψουν περιστατικά ή σκέψεις τους. Η 

ιεραρχική αυτή δομή της γλώσσας συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

από το παιδί, καθώς κατακτά βήμα βήμα όλες τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες 

(Endress & Kovacs, 2014). 

 

1.2 Η ανάπτυξη του λεξιλογίου 

 

Η εκμάθηση των λέξεων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα των 

ατόμων στο πρώτο έτος της ζωής τους. Τα βρέφη έχουν τη βιολογική ικανότητα να 

κατανοούν και να παράγουν την ομιλία. Η ομιλία είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας 

που έχουν κατά την αλληλεπίδραση τους με τους φροντιστές τους. Η παραγωγή νέων 

λέξεων πραγματοποιείται αρχικά, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, μέχρι το τέλος 

του πρώτου έτους ζωής. Στην αναπτυξιακή αυτή περίοδο οι λέξεις που παράγουν τα 

παιδιά χαρακτηρίζονται ως «προγλωσσικές» και είναι χωρίς νόημα φωνήματα τα 

οποία αποτελούν την απόπειρα των παιδιών να συνδυάζουν τους ήχους που ακούν με 

το κατάλληλο νόημα. Αυτό που υπολογίζεται είναι ότι μέχρι την ηλικία των 2 ετών τα 

παιδιά είναι σε θέση να παράγουν περίπου 300 λέξεις ενώ μέχρι την ηλικία των 2,6 

ετών ο αριθμός των λέξεων αυξάνεται στις 570 λέξεις (Stoel-Gammon, 2011). 

Μετά από την έναρξη της παραγωγής των πρώτων λέξεων τα παιδιά 

παρουσιάζουν μία σταδιακή ανοδική πορεία στην οποίο παρατηρούνται μικρές 

αυξήσεις στον αριθμό των λέξεων. Το διάστημα που πραγματοποιείται αυτή η 

ανοδική πορεία υπολογίζεται λίγους μήνες μετά από την έναρξη της παραγωγής των 

πρώτων λέξεων. Ωστόσο, στη συνέχεια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στο 

λεξιλόγιο των παιδιών η οποία έχει χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα 

ως «λεξιλογική έκρηξη». Η λεξικολογική αυτή έκρηξη εντοπίζεται στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης στην ηλικία των 1,6 ετών. Το φαινόμενο της λεξιλογικής έκρηξης 

ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ειδικών οι οποίοι επιχειρούν να εντοπίσουν τους 

παράγοντες που το προκαλούν (Mayor & Plunkett, 2010). Κατά την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφία παρατηρούνται διαφορετικές εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό οι 

οποίες σχετίζονται με ενδογενείς παράγοντες του παιδιού, την ύπαρξη ξαφνικών 

αναπτυξιακών αλλαγών και την αξιοποίηση της προηγούμενης μάθησης. Πιο 
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συγκεκριμένα, οι ξαφνικές αναπτυξιακές αλλαγές αφορούν τη συνειδητοποίηση των 

παιδιών ότι τα αντικείμενα έχουν όνομα και την ικανότητα κατηγοριοποίησης των 

αντικειμένων. Επίσης, αυτό που καταγράφεται είναι ότι τα παιδιά έχουν μάθει 

ορισμένες λέξεις στις οποίες είναι σε θέση να βασιστούν προκειμένου να παράγουν 

νέες λέξεις. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται  ότι τα παιδιά μαθαίνουν τις πιο εύκολες 

λέξεις τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούν ως πρότυπα για να παράγουν νέες 

λέξεις. Με άλλα λόγια η λεξικολογική έκρηξη αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο η 

εμφάνιση του οποίου είναι απόρροια της αναπτυξιακής και μαθησιακής προόδου που 

παρουσιάζουν τα υπό ανάπτυξη βρέφη (Dandurand & Schultz, 2011). 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι εξωτερικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες 

που φαίνεται να επηρεάζουν τη λεξική έκρηξη των παιδιών. Η υπόθεση που 

επιδέχεται τη μεγαλύτερη αποδοχή είναι εκείνη που αφορά τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά του λεξιλογίου με το οποίο το παιδί έρχεται σε επαφή από το 

περιβάλλον του. Αναλυτικότερα, το παιδί ακούει καθημερινά από τους φροντιστές 

του πολλές και διαφορετικές λέξεις. Στο πλαίσιο αυτό το βρέφος προχωρά στη 

χαρτογράφηση των λέξεων που ακούει σε διαφορετικούς ήχους και νοητικά σχήματα. 

Με τον τρόπο αυτό επεξεργάζεται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των λέξεων και 

ξεκινά την παραγωγή νέων λέξεων που βασίζονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Στην 

ουσία στην ηλικία αυτή τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα αντιστοίχισης των  λέξεων 

και των αντικειμένων, η οποία οδηγεί με τη σειρά της στη λεξικολογική έκρηξη 

(Smith, Suanda & Yu, 2014). 

Μετά από την εμφάνιση της λεξικολογικής έκρηξης τα παιδιά περνούν στο 

επόμενο στάδιο της ανάπτυξης του λεξιλογίου. Στο στάδιο αυτό τα παιδιά είναι σε 

θέση να εκφράσουν περισσότερο ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες όμως είναι 

σύντομες. Για παράδειγμα το παιδί αναφέρει «θέλω να παίξω». Οι προτάσεις που 

εκφράζονται έχουν ένα ξεκάθαρο νόημα τόσο για τα παιδιά όσο και για το 

περιβάλλον τους. Επίσης, στις προτάσεις αυτές ξεκινά η εμφάνιση των συντακτικών 

και γραμματικών χαρακτηριστικών της γλώσσας, καθώς εκφράζονται λέξεις 

δηλώνουν επιρρήματα, άρθρα και οι λέξεις/σύνδεσμοι (Kirjavainen, Theakston, 

Lieven & Tomasello, 2009). Η φάση αυτή υπολογίζεται μετά από τα τρία έτη, όπου 

τα παιδιά προχωρούν σταδιακά στην κατάκτηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Στην ηλικία αυτή η λεκτική έκφραση των παιδιών συνοδεύει κάθε είδους 

αλληλεπίδραση τους τόσο στο σπίτι τους με τα οικεία άτομα όσο και σε σχολικά 
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πλαίσια και κατά την αλληλεπίδραση τους με τους συνομηλίκους (O’Neil, Main & 

Ziemski, 2009). 

1.2.1 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

Η μελέτη της ανάπτυξης του λεξιλογίου εστιάζει και στους ενισχυτικούς ή 

κατασταλτικούς παράγοντες. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι το 

οικογενειακό πλαίσιο στο οποίο ανατρέφονται τα παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι 

χρησιμοποιούν πολλές και διαφορετικές λέξεις στην αλληλεπίδραση τους με το παιδί 

ενώ υπάρχουν και γονείς οι οποίοι εκφράζουν στο παιδί περιορισμένο αριθμό λέξεων. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πρώιμη εξοικείωση ή μη των παιδιών με ένα πλούσιο 

λεξιλόγιο (Weisleder & Fernald, 2013). Στο πλαίσιο του οικογενειακού 

περιβάλλοντος δίνεται έμφαση στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο στο οποίο ανήκει η 

οικογένεια που ανατρέφει το εκάστοτε παιδί. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι τα 

παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα ανατρέφονται 

από γονείς που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν περιορισμένο λεξιλόγιο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των βρεφών η 

οποία μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά στην εκδήλωση κάποιας γλωσσολογικής 

διαταραχής. Το οικογενειακό περιβάλλον ενέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του λεξιλογίου και επηρεάζει όλο το φάσμα της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού 

(Fernald, Marchman & Wiesleder, 2013). 

Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζονται στοιχεία που αφορούν 

το ρόλο που έχουν οι γνωστικές λειτουργίες στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η γνωστική λειτουργία που σχετίζεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό με την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι η φωνολογική μνήμη και συγκεκριμένα 

εκείνη που σχετίζεται με τις φωνολογικές ιδιότητες του λεξιλογίου. Η φωνολογική 

εργαζόμενη μνήμη κατέχει σημαντικό ρόλο πριν από την αύξηση των αριθμών των 

λέξεων και είναι υπεύθυνη για τις διαφορές που εμφανίζονται από άτομο σε άτομο. 

Το μνημονικό αυτό πεδίο σχετίζεται με τις διεργασίες της κωδικοποίησης και της 

ανάκλησης των φωνημάτων με τα οποία έρχεται σε επαφή το βρέφος. Η ύπαρξη 

μνημονικών ελλειμμάτων είναι πιθανό να οδηγήσει στην καθυστέρηση της 

λεξιλογικής ανάπτυξης ή την απουσία της λεξιλογικής έκρηξης (Ebert et al., 2012). 
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Επιπλέον, πολλοί ειδικοί δίνουν έμφαση στο νευρο-βιολογικό υπόβαθρο της 

ανάπτυξης της γλώσσας και κατ’ επέκταση του λεξιλογίου. Σύμφωνα με τους Brauer, 

Anwander, Perani και Friederici (2013) υπάρχουν δύο κύριες νευρωνικές οδοί που 

αφορούν τη γλωσσική ανάπτυξη, η κοιλιακή και η ραχιαία εγκεφαλική οδός. 

Αναλυτικότερα οι ραχιαίες και κοιλιακές πληροφορίες που μεταβιβάζονται μεταξύ 

των κατώτερων μετωπιαίων και κροταφικών περιοχών της γλώσσας εξαρτώνται από 

τις συνδέσεις μεταξύ δύο νευρωνικών ινών οι οποίες αποτελούνται από δυο 

διαφορετικά νευρωνικά φορτία. Η γλωσσική ανάπτυξη επηρεάζεται από την 

ωρίμανση του νευρωνικού αυτού δικτύου. Κατά τη βρεφική ηλικία παρατηρείται ότι 

οι κοιλιακές και ραχιαίες συνδέσεις βασίζονται στην ανάπτυξη των κροταφικών 

περιοχών και της μετωπιαίας έλικας. Οι κροταφικές περιοχές που σχετίζονται με τη 

γλώσσα, όπως είναι οι περιοχές BA 21, 22 και 37, και η μετωπιαία έλικα είναι από τις 

πρώτες εγκεφαλικές δομές που αναπτύσσονται κατά τη γέννηση. Αυτό σημαίνει ότι η 

γρήγορη ανάπτυξη του λεξιλογίου που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

βασίζεται στο νευρολογικό αυτό υπόβαθρο (Brauer et al., 2013). 

Η παραπάνω περιγραφή αναδεικνύει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη 

λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών. Η ποιότητα και η ποσότητα των λέξεων που 

παράγουν τα βρέφη επηρεάζεται τόσο από εξωτερικούς (οικογένεια) όσο και 

εσωτερικούς (εγκεφαλική και γνωστική ανάπτυξη) παράγοντες (Goldin et al., 2014). 

 

1.3 Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα 

 

Κατά την παραγωγή προφορικού λόγου τα άτομα μιλούν για αντικείμενα, 

γεγονότα και καταστάσεις που σχετίζονται με τον εαυτό τους και τον κόσμο. Η 

αναφορά στα στοιχεία αυτά είναι απόρροια της ικανότητας τους να συνδέουν τις 

γλωσσικές εκφράσεις με τα έξω-γλωσσικά φαινόμενα με ένα σημασιολογικό τρόπο. 

Το νόημα που έχουν οι προτάσεις που χρησιμοποιεί ένα άτομο εξαρτώνται από τις 

λέξεις και τις φράσεις που περιέχονται στις προτάσεις και σηματοδοτούν 

συγκεκριμένες καταστάσεις του κόσμου. Με άλλα λόγια, οι λέξεις και οι φράσεις που 

χρησιμοποιεί ένα άτομο βασίζονται σε ένα νόημα το οποίο στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων είναι κατανοητό από τα άλλα άτομα. Η χρήση της κάθε λέξης για την 
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περιγραφή της κάθε κατάστασης αποτελεί τη σημασιολογία της δεύτερης (Lappin, 

2003). 

Κατά τη βρεφική ηλικία αναπτύσσεται ο σημασιολογικός τομέας της εκάστοτε 

γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι τα βρέφη αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι λέξεις που 

χρησιμοποιούν έχουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Η συνειδητοποίηση αυτή οδηγεί τα 

παιδιά στη χρήση συγκεκριμένων λέξεων για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο 

επικοινωνιακό σκοπό. Για παράδειγμα κατανοούν ότι το νόημα της λέξης «μαμά» 

σχετίζεται με τη τροφό τους κι έτσι τη χρησιμοποιούν όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι 

από τη μητέρα τους. Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα ξεκινά στη βρεφική 

ηλικία αλλά δεν ολοκληρώνεται σε αυτήν την αναπτυξιακή φάση. Η πλήρης 

ολοκλήρωση του σημασιολογικού τομέα προϋποθέτει την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης επιμέρους τομέων. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του σημασιολογικού 

τομέα εμπεριέχει την ικανότητα παραγωγής και κατανόησης πολλών λέξεων, την 

ύπαρξη γνώσεων που αφορούν την κατανόηση της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ των 

λέξεων και των νοήματος αυτών και την ικανότητα κατανόησης του νοήματος που 

έχει η κάθε λέξη μέσα σε μία πρόταση. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του 

σημασιολογικού τομέα παρουσιάζεται μέσα από την ευχέρεια του προφορικού και 

του γραπτού λόγου που χαρακτηρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα ενήλικα 

άτομα (Willits, Wojcik, Seidenberg & Saffran, 2013). 

Η σημασιολογική ανάπτυξη που παρουσιάζουν τα άτομα βρεφικής και 

προσχολικής ηλικίας εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά είναι η γραμματική και η συντακτική σημασία. Τα βρέφη, όπως 

αναφέρεται και στις προηγούμενες ενότητες, περνούν από το προ-γλωσσικό επίπεδο 

στην παραγωγή και την έκφραση προτάσεων οι οποίες είναι συντακτικά και 

γραμματικά οργανωμένες, όσο αυτό είναι δυνατό. Η χρήση των προτάσεων αυτών 

αναδεικνύει τη γραμματική και συντακτική σημασιολογία που αποκτούν τα παιδιά 

στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα παιδιά, δηλαδή ξεκινούν να κατανοούν τη 

χρησιμότητα που έχουν τα χαρακτηριστικά των λέξεων (Shi & Melancon, 2010). Για 

παράδειγμα, τα παιδιά κατανοούν τη σημασία των καταλήξεων των λέξεων, όπως 

είναι η κατάληξη -ος που αναφέρεται σε ένα αρσενικό αντικείμενο. 

Η ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα σχετίζεται με τα οπτικά ερεθίσματα 

που δέχονται τα παιδιά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αν ληφθεί ως δεδομένο ότι 
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ο σημασιολογικός τομέας αφορά το νόημα των λέξεων τότε γίνεται αντιληπτό ότι το 

νόημα αυτό μπορεί να εξηγηθεί με τη χρήση λεκτικών και μη εργαλείων. Πιο 

συγκεκριμένα τα βρέφη φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα να δίνουν νόημα στα 

φωνήματα που ακούν και άρα στις λέξεις, όταν αυτές βασίζονται σε λεκτικά 

ερεθίσματα. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι οι λέξεις έχουν 

διαφορετικό νόημα εξαιτίας της διαφορετικής τους ακουστικής διάρκειας. Η 

δυνατότητα όμως αυτής μπορεί να ενισχυθεί μέσω του συνδυασμού των λεκτικών 

ερεθισμάτων με οπτικά ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη του 

σημασιολογικού τομέα μπορεί να ενισχυθεί μέσα από το συνδυασμό των λέξεων με 

εικόνες. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται στην καθημερινή αλληλεπίδραση του 

παιδιού το οποίο αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες λέξεις, όπως είναι η λέξη «μπαμπάς» 

αναφέρεται σε ένα πρόσωπο με το οποίο έχουν οπτική επαφή. Η έκθεση των βρεφών 

σε εικόνες σχετίζεται με την ανάπτυξη του σημασιολογικού τομέα και άρα τον 

εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους (Luche, Durrant, Floccia & Plunkett, 2014). 

Επιπρόσθετα, κατά την προσχολική ηλικία παρατηρείται και η έναρξη της 

κατηγοριοποίησης των λέξεων. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα διαφορετικά είδη 

λέξεων, όπως είναι τα ουσιαστικά και τα ρήματα, τα οποία τα διαχωρίζουν σύμφωνα 

με το νόημα που προσδίδει η χρήση τους. Για παράδειγμα, τα ρήματα διαχωρίζονται 

από τα ουσιαστικά γιατί τα πρώτα αναφέρονται σε πράξεις ενώ τα δεύτερα 

αναφέρονται σε αντικείμενα. Η σημασιολογική κατηγοριοποίηση που 

πραγματοποιούν τα βρέφη και τα παιδιά παιδικής ηλικίας επηρεάζει την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου τους και των μετέπειτα γλωσσικών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό η 

επιστημονική κοινότητα δίνει μεγάλη προσοχή στη μελέτη των σημασιολογικών 

κατηγοριών σύμφωνα με τις οποίες μιλούν τα βρέφη και τα νήπια (Lany & Saffran, 

2010). Οι σημασιολογικές κατηγορίες που αναπτύσσονται στην αναπτυξιακή αυτή 

φάση περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. 

 

1.4 Οι σημασιολογικές κατηγορίες 

 

Στην προσχολική ηλικία οι λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά κατέχουν ένα 

νόημα το οποίο γίνεται κατανοητό τόσο από τα ίδια όσο και από τα άτομα του 

περιβάλλοντος τους. Η κατανόηση του νοήματος και η χρήση της κατάλληλης λέξης 
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για το κατάλληλο αντικείμενο υπόκειται στη σημασιολογική κατηγοριοποίηση που 

λαμβάνει χώρα σε αυτήν την ηλικιακή και αναπτυξιακή φάση. Οι λέξεις 

αναπαρίστανται από εννοιολογικούς κόμβους. Ο κάθε κόμβος συνδέεται με άλλους 

κόμβους με βάση τα κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά. Η σύνδεση αυτή 

δημιουργεί ένα νευρωνικό δίκτυο στον ανθρώπινο εγκέφαλο το οποίο αναπτύσσεται 

με την ανάπτυξη του παιδιού. Όταν ένας κόμβος ερεθίζεται ή επεξεργάζεται τότε η 

ενεργοποίηση εξαπλώνεται σε όλο το δίκτυο και κατ’ επέκταση σε άλλους κόμβους 

(Moberget, Gullesen, Andersson, Ivry & Endestad, 2014). Στα πλούσια 

σημασιολογικά συστήματα υπάρχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ των κόμβων με 

αποτέλεσμα η ενεργοποίηση ενός κόμβου να πυροδοτεί και την ενεργοποίηση άλλων 

κόμβων. Για παράδειγμα, η λέξη δάχτυλο είναι πιθανό να πυροδοτεί την 

ενεργοποίηση άλλων λέξεων όπως είναι ο αντίχειρας, το χέρι και το πόδι. Όλες αυτές 

οι λέξεις ενεργοποιούνται γιατί ανήκουν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία μέρη 

του σώματος. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι μεγάλη σημασία 

κατέχει η πρώτη λέξη που συνδέεται με τη λέξη-κόμβο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 

λέξεις οι οποίες ενεργοποιούνται κατευθείαν,κατά την έκθεση του ατόμου σε κάποια 

κατηγορία. Για παράδειγμα στην κατηγορία τροφή η λέξη που μπορεί να 

ενεργοποιείται κατευθείαν είναι το ψωμί. Η λέξη που ενεργοποιείται αμέσως μετά το 

άκουσμα της κατηγορίας εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης αυτής της λέξης. Με 

άλλα λόγια, οι σημασιολογικές κατηγορίες διαμορφώνουν ένα δίκτυο λέξεων το 

οποίο επιτρέπει στο άτομο την πραγματοποίηση συνδέσεων μεταξύ των λέξεων με 

βάση το νόημα τους και τις σημασιολογικές τους σχέσεις. Οι λέξεις που συνδέονται 

πιο ισχυρά μεταξύ τους είναι αυτές που χρησιμοποιούνται και περισσότερο από το 

άτομο (Sheng & McGregor, 2010). 

Η σημασιολογική κατηγοριοποίηση των παιδιών βρεφικής ηλικίας εξετάζεται 

από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητός ο 

τρόπος με τον οποίο τα παιδιά οργανώνουν τις κατηγορίες των λέξεων. Οι Rama, 

Sirri και Serres (2013) μελετούν παιδιά ηλικίας 18 και 14 μηνών σε σχέση με τη 

σημασιολογική οργάνωση των λέξεων. Οι συμμετέχοντες ακούν σημασιολογικά 

σχετιζόμενες λέξεις σε ζευγάρια όπως είναι το τρένο και το ποδήλατο και μη 

σημασιολογικά σχετιζόμενες λέξεις όπως είναι το ποδήλατο και το κοτόπουλο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους δείχνουν ότι τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή 

τα παιδιά των 24 μηνών, αποδίδουν καλυτέρα στην κατηγοριοποίηση και την 
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αναγνώριση των σχετιζόμενων λέξεων σε σχέση με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. 

Παρόλα αυτά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας (18 μηνών) τα οποία έχουν αναπτύξει 

πλούσιο λεξιλόγιο για την ηλικία τους παρουσιάζουν αυξημένης ικανότητες 

αναγνώρισης των κατηγοριών σε σχέση με τα παιδιά με φτωχό λεξιλόγιο. Τα 

ευρήματα της έρευνας αυτής αναδεικνύουν την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ της λεξιλογικής ανάπτυξης και της σημασιολογικής κατηγοριοποίησης στα 

ανήλικα άτομα (Rama et al., 2013). 

Η ανάπτυξη των σημασιολογικών κατηγοριών κατά την παιδική ηλικία 

βασίζεται στα διαφορετικά συστήματα του ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως είναι το 

ακουστικό. Αυτό σημαίνει ότι οι σημασιολογικές κατηγορίες κατέχουν μία 

συγκεκριμένη οργάνωση η οποία βασίζεται αφενός στα αισθητηριακά ερεθίσματα 

που δέχεται το άτομο και αφετέρου στους λειτουργικούς μηχανισμούς που 

ενεργοποιούνται κατά την επεξεργασία αυτών. Η σύνδεση των λέξεων με τα νοήματα 

αυτών λαμβάνουν χώρα στις περιοχές του κροταφικού φλοιού του εγκεφάλου όπου 

συγκλίνουν οι περιοχές επεξεργασίας της προφορικής γλώσσας και οι περιοχές της 

οπτικής επεξεργασίας των λέξεων. Στην ουσία στις επιμέρους δομές του κροταφικού 

λοβού λαμβάνει χώρα η σύνδεση των ακουστικών και των οπτικών ερεθισμάτων η 

οποία με τη σειρά της επιτρέπει τη σύνδεση των λέξεων που ακούει ένα άτομο με το 

νόημα αυτών που βλέπει το ίδιο άτομο. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο τα 

παιδιά κατηγοριοποιούν σημασιολογικά τις λέξεις που ακούν και χρησιμοποιούν. Ο 

τρόπος αυτός αφορά την αισθητηριακή επεξεργασία των λέξεων, η οποία οδηγεί και 

στην αισθητηριακή κατηγοριοποίηση αυτών. Για παράδειγμα, οι λέξεις «μαμά» και 

«μπαμπάς» ανήκουν στην κατηγορία πρόσωπα, τα οποία βλέπουν τα παιδιά στην 

καθημερινότητα τους (Pulvermuller & Fadiga, 2010). Ο δεύτερος τρόπος κατασκευή 

των σημασιολογικών κατηγοριών είναι μέσα από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 

λέξεων. Για παράδειγμα, οι λέξεις «παίζω» και «πιάνω» εμπεριέχονται στη 

σημασιολογική κατηγορία των πράξεων. Οι λέξεις που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία αφορούν τη δράση των παιδιών ή αλλιώς τη λειτουργία τους. Οι λέξεις 

που ανήκουν στην κατηγορία των πράξεων βασίζονται στην ενεργοποίηση του 

κινητικού φλοιού του εγκεφάλου και η ένταξη τους στην κατηγορία των πράξεων 

προκύπτει από τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει το άτομο, όπως είναι η κίνηση 

των άνω άκρων, για να πιάσει ένα παιχνίδια και να παίξει. Επομένως, η διαμόρφωση 

των σημασιολογικών κατηγοριών είναι απόρροια των νευρωνικών διεργασιών που 
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πραγματοποιούνται στην προσπάθεια νοηματοδότησης των λέξεων με τις οποίες τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή (Pulvermuller, Kherif, Hauk, Mohr & Nimmo-Smith, 

2009). 

Οι δύο αυτοί τρόποι διαμόρφωσης της σημασιολογικής κατηγοριοποίησης των 

λέξεων κατά τη βρεφική και προσχολική ηλικία αναδεικνύει την οργάνωση του 

νοητικού λεξιλογίου των παιδιών. Το νοητικό λεξιλόγιο των παιδιών βασίζεται στην 

αρχή της ταξινόμησης όπου οι μεμονωμένες λέξεις που υπάρχουν σε αυτό 

εντάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές προκύπτουν από τα 

αισθητηριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των λέξεων αλλά και από τις σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι λέξεις «δημητριακά» και «γάλα» είναι 

πιθανό να εισάγονται στην κατηγορία της τροφής αλλά και στην κατηγορία του 

πρωινού. Αυτό συμβαίνει καθώς τα παιδιά έχουν συνηθίσει να ακούν, να βλέπουν ή 

να χρησιμοποιούν τις δύο αυτές λέξεις στο πλαίσιο του πρωινού γεύματος. Με τον 

τρόπο αυτό τα παιδιά κατασκευάζουν σημασιολογικές μνήμες οι οποίες αποτελούν 

και τη βάση τους για την κατηγοριοποίηση των λέξεων. Αυτού του είδους η 

ταξινόμηση των λέξεων μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση πιο γενικών 

σημασιολογικών κατηγοριών όπως είναι τα τρόφιμα, όπου τα παιδιά είναι σε θέση να 

εισάγουν όλες τις λέξεις-τρόφιμα στην κατηγορία αυτή. Με άλλα λόγια, η 

ταξινόμηση που πραγματοποιείται στα πρώτα έτη της ζωής του ατόμου θέτει τη βάση 

για τη μετέπειτα σημασιολογική κατηγοριοποίηση η οποία ακολουθεί τη λεξιλογική 

ανάπτυξη των παιδιών (Arias-Trejo & Plunkett, 2013). 

Επιπρόσθετα, η  σημασιολογική κατηγοριοποίηση στη βρεφική ηλικία 

θεωρείται το πρώτο βήμα για την εκμάθηση των συντακτικών χαρακτηριστικών που 

φέρουν οι λέξεις που τα παιδιά γνωρίζουν. Αναλυτικότερα, τα παιδιά βρεφικής 

ηλικίας κατηγοριοποιούν το λεξιλόγιο που γνωρίζουν με βάση τις ιδιότητες των 

αντικειμένων. Για παράδειγμα, οι λέξεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά διαμορφώνουν 

και περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αντικείμενα και πράξεις. Η ένταξη 

διαφορετικών λέξεων στις δύο αυτές διαφορετικές σημασιολογικές κατηγορίες 

μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά και στην ένταξη των λέξεων σε συντακτικές κατηγορίες 

(Hochmann, Enress & Mehler, 2010). Για παράδειγμα, η λέξη «παίζω» ανήκει στη 

σημασιολογική κατηγορία «πράξεις» η οποία μπορεί να εξελιχθεί στη συντακτική 

κατηγορία «ρήματα». Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη «μπιμπερό» η οποία ανήκει στη 

σημασιολογική κατηγορία των αντικειμένων και μπορεί να ενταχθεί στη συντακτική 
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κατηγορία ουσιαστικά. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος που έχει 

η σημασιολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόμου στη γλωσσική του ανάπτυξη. Η αδυναμία του παιδιού να αναπτύξει τις 

αναγκαίες σημασιολογικές κατηγορίες είναι πιθανό να οδηγήσει στον περιορισμό του 

λεξιλογίου του και στην καταστολή της γλωσσικής του ανάπτυξης (McGregor et al., 

2012). Η μειωμένη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών σχετίζεται με την παρουσία 

γλωσσικών διαταραχών, οι οποίες περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.  

 

1.5 Οι γλωσσικές διαταραχές 

 

Οι γλωσσικές διαταραχές αφορούν ένα φάσμα δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

τα άτομα στην παραγωγή και την επεξεργασία του προφορικού και του γραπτού 

λόγου. Τα αίτια των γλωσσικών διαταραχών αφορούν το νεύρο-γνωστικό υπόβαθρο 

της εκάστοτε διαταραχής. Οι γλωσσικές διαταραχές σχετίζονται με την εμφάνιση 

ελλειμμάτων στην άρθρωση των ήχων της ομιλίας ή στην ευχέρεια της ομιλίας όπως 

επίσης και με την εκδήλωση δυσκολιών στην κατανόηση ή τη χρήση των 

προφορικών, γραπτών και των άλλων συμβόλων. Μία διαταραχή μπορεί να 

περιλαμβάνει τις δυσκολίες στη μορφή της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, 

σύνταξη), το περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία) και τη λειτουργία της 

γλώσσας κατά την επικοινωνία (πραγματολογία) αλλά και των συνδυασμό αυτών. 

Τέλος, στις γλωσσικές διαταραχές εμπεριέχονται και οι δυσκολίες στην κατανόηση 

και την εκδήλωση των επικοινωνιακών συμπεριφορών όπως είναι οι χειρονομίες, η 

βλεμματική επαφή και η εστίαση της προσοχής στον ομιλητή (Wallace et al., 2015). 

Στην προσχολική ηλικία οι γλωσσικές διαταραχές μπορούν να εκδηλωθούν ως 

απόρροια μίας υπάρχουσας νεύρο-αναπτυξιακής διαταραχής, όπως είναι ο αυτισμός, 

αλλά και χωρίς την ύπαρξη κάποιας διαγνωσμένης διαταραχής. Οι γλωσσικές αυτές 

δυσκολίες παρουσιάζονται μέσα από την αδυναμία του παιδιού να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με το άτομα του περιβάλλοντος του. Για παράδειγμα, τα παιδιά με 

γλωσσικές διαταραχές δυσκολεύονται στην παραγωγή λέξεων και στην κατανόηση 

του νοήματος των λέξεων που τους αναφέρουν τα άλλα άτομα. Τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες αυτές και συνάμα δεν παρουσιάζουν μειωμένο δείκτη 

νοημοσύνης ή κάποια νεύρο-αναπτυξιακή διαταραχή θεωρούνται ότι εμφανίζουν 
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γλωσσικές διαταραχές. Η βασική ένδειξη της πιθανής ύπαρξης γλωσσικών 

διαταραχών είναι η καθυστέρηση της λεξιλογικής και γλωσσικής ανάπτυξης κατά τη 

βρεφική ηλικία (Durkin & Conti-Ramsden, 2010). 

Η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης επηρεάζει το 5-8% των παιδιών 

ηλικίας 4-5 ετών σε παγκόσμιο επίπεδο και εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής 

του ατόμου. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο να παράγουν και να κατανοήσουν τις λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον τους. Τα παιδιά αυτά ονομάζονται αργοί ομιλητές 

(LTS) ενώ η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ονομάζεται αργή εξέλιξη του λόγου 

(LLE). Η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης γίνεται ορατή περίπου στους 24 

μήνες ζωής του ατόμου, όπου το παιδί παρουσιάζει περιορισμένο λεξιλόγιο και 

δυσκολία στην κατανόηση των λέξεων (Zubrick, Taylor & Rice, 2007). Οι αργοί 

ομιλητές θεωρούνται τα παιδιά που μέχρι την ηλικία των 2,6 ετών παράγουν 

λιγότερες από 50 λέξεις. Επίσης, τα παιδιά που βρίσκονται σε LLE δυσκολεύονται 

στο να συνδυάσουν λέξεις κατά την αναφορά τους σε μία πρόταση. Ακόμα, τα παιδιά 

αυτά παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα συνδυασμού των λέξεων που γνωρίζουν με 

καινούριες λέξεις και να προχωρήσουν στην εκμάθηση αυτών. Με άλλα λόγια οι 

αργοί ομιλητές χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην παραγωγή και στην κατάκτηση 

νέων λέξεων όταν συγκρίνονται με τα παιδιά της ηλικίας τους (Cabel & Domsch, 

2011). 

Σύμφωνα με τη Rescorla (2011) οι αργοί ομιλητές αποτελούν ένα ετερογενή 

πληθυσμό, καθώς η αργή ανάπτυξη του λόγου αποτελεί το σύμπτωμα διαφορετικών 

γλωσσικών διαταραχών. Η LLE είναι πιθανό να οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία η 

οποία δεν έχει εντοπιστεί εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του παιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αργοί ομιλητές μπορεί να παρουσιάζουν φωνητική δυσπλασία ή 

μειωμένη ακουστική λειτουργία. Ακόμα, τα παιδιά που αργούν να αναπτύξουν τις 

γλωσσικές ικανότητες είναι πιθανό να βιώνουν έντονο ψυχολογικό στρες καθώς είναι 

θύμα παραμέλησης ή κακοποίησης από τα πρόσωπα του περιβάλλοντος τους. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν αργοί ομιλητές οι οποίοι δεν επηρεάζονται από 

συγκεκριμένες νευρολογικές ή και περιβαλλοντικές συνθήκες. Η Rescorla (2011) 

τονίζει ότι τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν οποιουδήποτε είδους δυσλειτουργία είναι 

οι αργοί ομιλητές, ενώ τα παιδιά που φέρουν τα συμπτώματα κάποιας διαταραχής 

ανήκουν στο φάσμα των γλωσσικών διαταραχών. Με άλλα λόγια οι αργοί ομιλητές 
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δεν εντάσσονται πάντα στο φάσμα των γλωσσικών διαταραχών. Αντίθετα, τα παιδιά 

αυτά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποια γλωσσική δυσκολία σε 

σχέση με τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση στη ομιλία τους. Στο πλαίσιο 

της γλωσσικής ανάπτυξης μεγάλη έμφαση δίνεται, όπως προκύπτει και από τις 

προηγούμενες ενότητες, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Το λεξιλόγιο σχετίζεται με 

την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως είναι η γραμματική και η 

μορφολογική συνειδητοποίηση. Επίσης, το λεξιλόγιο συνδέεται με την κατάκτηση 

των αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η φωνολογική ενημερότητα και η 

φωνολογική μνήμη, αλλά και την κατάκτηση της γνώσης των γραμμάτων. Τα παιδιά 

που καθυστερούν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου σχετίζονται με την εμφάνιση 

γλωσσικών διαταραχών, οι οποίες οδηγούν στην εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών 

κατά την ένταξη των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο (van Viersen et al., 2017). 

Οι γλωσσικές διαταραχές σχετίζονται με την εμφάνιση δυσκολιών σε όλο το 

φάσμα της λειτουργικότητας του ατόμου τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την 

εφηβική ηλικία. Αναλυτικότερα, κατά τη σχολική ηλικία τα παιδιά με γλωσσικές 

διαταραχές εκδηλώνουν συμπεριφορικά, συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Ακόμα, ο πληθυσμός των μαθητών αυτών παρουσιάζει μειωμένη σχολική επίδοση 

καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένες γλωσσικές και αναγνωστικές ικανότητες (Clair, 

Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011). Όσον αφορά την εφηβεία αυτό που 

επισημαίνεται από τους Conti-Ramsden, Mok, Pickles και Durkin (2013) είναι ότι οι 

έφηβοι με γλωσσικές διαταραχές παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες σε σχέση με τους εφήβους τυπικής 

ανάπτυξης. Οι δυσκολίες των εφήβων εκδηλώνονται κατά την αλληλεπίδραση με 

τους συνομηλίκους τους. Ο έγκαιρος εντοπισμός των γλωσσικών δυσκολιών μπορεί 

να συμβάλει θετικά στην κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών και κατ’ επέκταση στη 

μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι διαταραχές αυτού του τύπου στη 

ζωή των ανήλικων ατόμων. Ο εντοπισμός των γλωσσικών διαταραχών μπορεί να 

γίνει με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων μέτρησης της γλωσσικής ανάπτυξης 

από τους ειδικούς (McLeod & Harrison, 2009). 
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1.6 Η μέτρηση της γλωσσικής ανάπτυξης 

 

Η μέτρηση της γλωσσικής ανάπτυξης και άρα της ανάπτυξης του λεξιλογίου 

κατά την προσχολική ηλικία αποτελεί μία πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα, 

εξαιτίας της μικρής ηλικίας στην οποία βρίσκονται τα παιδιά. Στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης δίνεται μεγάλη προσοχή στο μέγεθος του 

λεξιλογίου που έχουν αναπτύξει τα παιδιά στη βρεφική και προσχολική ηλικία. Ο 

σκοπός της μέτρησης αυτής είναι η ανίχνευση της πιθανής ύπαρξης καθυστερήσεων ή 

διαταραχών στη γλωσσική ανάπτυξη (Rice, Taylor & Zubrick, 2008). 

Κατά την αξιολόγηση των παιδιών προτείνεται η εμπλοκή των γονέων, οι 

οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σε σχέση με το μέγεθος του 

λεξιλογίου που έχουν αναπτύξει τα παιδιά. Η εμπλοκή των γονέων και ειδικά της 

μητέρας είναι απαραίτητη στα παιδιά κάτω των τριών ετών, τα οποία δυσκολεύονται 

να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν αυθόρμητα με τον ενήλικο και μη οικείο 

εξεταστή. Η μητέρα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το βρέφος αποκτώντας μία 

ολοκληρωμένη εκτίμηση σχετικά με τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών σε 

διαφορετικές κοινωνικές και μη συνθήκες. Η αξιολόγηση των παιδιών μέσα από τις 

πληροφορίες της μητέρας μπορεί να γίνει τόσο με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων 

μέτρησης όσο και με τη χρήση της συνέντευξης μεταξύ των ειδικών και των γονέων 

του παιδιού. Στο πλαίσιο της συνέντευξης λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το 

οικογενειακό πλαίσιο και περιβάλλον αλλά και σε σχέση με τις λεκτικές εκφράσεις 

των παιδιών. Για παράδειγμα, πραγματοποιούνται ερωτήσεις στους γονείς αναφορικά 

με τις λέξεις που τα παιδιά χρησιμοποιούν ή καταλαβαίνουν. Οι λέξεις αυτές 

προκύπτουν από διάφορες κατηγορίες αντικειμένων όπως είναι τα φρούτα, τα 

παιχνίδια και οι καθημερινές εκφράσεις (Hamadani et al., 2010). 

Τα δύο πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης της λεξιλογικής ανάπτυξης με την 

εμπλοκή των γονέων είναι το Language Development Survey (LDS) και το 

MacArthur Communicative Development Inventories-Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης 

των Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων (CDI). Το LDS έχει προσαρμοστεί σε διαφορετικές 

γλώσσες και πολιτισμικά πλαίσια προκειμένου να διερευνηθεί η γλωσσική, 

λεξιλογική και σημασιολογική ανάπτυξη των παιδιών (Rescorla, Ratner, Jusczyk & 

Jusczyk, 2005). Το εργαλείο αυτό μέτρησης αποτελεί ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 
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το οποίο χορηγείται στους γονείς των παιδιών που διανύουν τη βρεφική και 

προσχολική ηλικία (Mossabeb, Finnegan, Sivieri & Abbasi, 2012). Στο 

ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνονται 310 διαφορετικές λέξεις οι οποίες 

συμπίπτουν σε 14 διαφορετικές σημασιολογικές κατηγορίες. Ανάμεσα στις 

κατηγορίες αυτές είναι τα τρόφιμα, τα οχήματα, τα παιχνίδια, οι άνθρωποι, τα ρούχα 

και άλλα. Όλες οι λέξεις των κατηγοριών μπορούν να θεωρηθούν αντικείμενα εκτός 

από τις λέξεις που ανήκουν στις κατηγορίες δράσεις, μεσολαβητές και άλλα 

(Gonasillan, Bornman & Harty, 2013). 

Το CDI χρησιμοποιείται σε τρείς εκδοχές από την επιστημονική κοινότητα η 

κάθε μία από τις οποίες αφορά κι ένα διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο της 

επικοινωνίας των παιδιών. Η πρώτη εκδοχή ονομάζεται Words και Gestures 

(CDI:WG) και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανόησης και της παραγωγής 

του πρώιμου λεξιλογίου όπως επίσης και τη χρήση της χειρονομίας των βρεφών η 

ηλικία των οποίων κυμαίνεται από τους 8 έως και τους 18 μήνες. Η δεύτερη εκδοχή 

ονομάζεται Words και Sentences (CDI:WS) και χορηγείται κατά την αξιολόγηση 

παιδιών ηλικίας από 16 έως και 30 μηνών. Στην εκδοχή αυτή αξιολογούνται η 

παραγωγή του λεξιλογίου και η γραμματική και συντακτική ανάπτυξη των παιδιών. Η 

τρίτη εκδοχή του εργαλείου ονομάζεται CDI–III και αφορά τα παιδιά των τριών ετών. 

Στην εκδοχή αυτή εκτιμώνται το λεξιλόγιο, η μορφό-συντακτική ανάπτυξη και η 

χρήση αλλά και κατανόηση των γλωσσικών εννοιών (Giberson, Rodriguez & Dale, 

2011). Το ερωτηματολόγιο αυτό περιέχει σημασιολογικές κατηγορίες και λέξεις οι 

οποίες βοηθούν στην κατανόηση της λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών. Το σύνολο 

των κατηγοριών είναι 22 ανάμεσα στις οποίες είναι  τα ρούχα, η τροφή, τα 

αντικείμενα του σπιτιού, τα οχήματα και εκφράσεις της καθημερινότητας. Το 

εργαλείο αυτό θεωρείται έγκυρο και αξιόπιστο από την επιστημονική κοινότητα κατά 

την αξιολόγηση της λεξιλογικής και σημασιολογικής ανάπτυξης των παιδιών 

βρεφικής ηλικίας (Guiberson & Rodriguez, 2010). 

Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται και από την ελληνική επιστημονική 

κοινότητα. Το CDΙ έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα μέσω της δημιουργίας 

του Cypriot-Greek Lexical Acquisition Checklist (CYLEX) (Petinou, 

Hadgigeorgiadou & Minaida, 1999). Το CYLEX (Peteinou et al., 2013) αποτελεί ένα 

ερωτηματολόγιο αναφοράς των γονέων σε σχέση με τη λεξιλογική και 

σημασιολογική ανάπτυξη των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Μία από 
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τις έρευνες που χρησιμοποιούν το εν λόγω εργαλείο σε δείγμα βρεφών ελληνικού 

πληθυσμού είναι εκείνη των Παρίζη, Οκαλίδου, Χαχούδη και Πετεινού (2013). Ο 

σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη της ανάπτυξης του εκφραστικού και 

δεκτικού λεξιλογίου σε ελληνόπουλα ηλικίας από 0 έως και 3,6 ετών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης λόγου 

αλλά και τα παιδιά που αργοπορούν αναπτύσσουν πρώτα το δεκτικό λεξιλόγιο και 

στη συνέχεια το εκφραστικό. Η διαφορά που παρατηρείται στις δύο ομάδες παιδιών 

αφορά την ανάπτυξη των δύο λεξιλογίων. Αυτό που καταγράφεται είναι ότι τα παιδιά 

που αργοπορούν στη λεξιλογική τους ανάπτυξη παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφορές 

ανάμεσα στο εκφραστικό και το δεκτικό λεξιλόγιο σε σχέση με τα παιδιά που 

ακολουθούν την τυπική λεξιλογική ανάπτυξη. Μία άλλη έρευνα που διερευνά την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου σε ελληνόπουλα με τη χρήση του CYLEX είναι εκείνη της 

Χαχούδη (2012). Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν παιδιά τυπικής ανάπτυξης η ηλικία 

των οποίων κυμαίνεται από τους 6 μήνες έως και 3,6 ετών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η χρήση του συγκεκριμένου 

εργαλείου στη διερεύνηση της λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς βοηθά 

τους ειδικούς να εντοπίσουν τόσο τις διαφορές των παιδιών στην ανάπτυξη του 

εκφραστικού και του δεκτικού λεξιλογίου όσο και στη σημασιολογική ανάπτυξη. Η 

χρησιμότητα του εργαλείου CYLEX διαπιστώνεται και στην έρευνα της Παρίζη 

(2012). Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν επίσης παιδιά από 6 μηνών έως και 3,6 ετών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το CYLEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον εντοπισμό των παιδιών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης κάποιας 

γλωσσολογικής διαταραχής, των διαφορών που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη του 

δεκτικού και του εκφραστικού λεξιλογίου (Παρίζη, 2012). 

Η χρήση των δυο αυτών εργαλείων βοηθά τους ειδικούς και τους γονείς να 

κατανοήσουν το βαθμό που ένα παιδί έχει αναπτυχθεί γλωσσολογικά. Τα δύο αυτά 

εργαλεία αλλά και άλλα ερωτηματολόγια λιγότερο διαδεδομένα χρησιμοποιούνται 

κατά την ερευνητική πρακτική (Siu, 2015). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα 

ερευνητικά ευρήματα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας που σχετίζονται με 

τη λεξιλογική και σημασιολογική ανάπτυξη των παιδιών βρεφικής και προσχολικής 

ηλικίας. 
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1.7 Τα ερευνητικά ευρήματα 

 

Η λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών στη βρεφική ηλικία επιδέχεται μεγάλης 

προσοχής από τους ειδικούς διαφορετικών επιστημών, όπως είναι οι ψυχολόγοι και οι 

παιδαγωγοί. Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζεται πλήθος ερευνών που 

μελετούν σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια το λεξιλόγιο που αναπτύσσουν τα βρέφη 

και τις λέξεις που χρησιμοποιούν κατά την επικοινωνία τους με τα άλλα άτομα 

(Scherer, 2015). 

Μία από τις έρευνες που εξετάζει την ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά 

βρεφικής ηλικίας είναι εκείνη των Stolt, Haataja, Lapinleimu Lehtonen (2008). Η 

έρευνα αυτή διεξάγεται στη Φιλανδία με τη συμμετοχή 35 παιδιών ηλικίας 0;9, 1;0 

και 1;3 ετών. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη του λεξιλογίου που 

δέχονται και εκφράζουν τα βρέφη όπως επίσης και των λέξεων που το συνθέτουν. 

Στην έρευνα χρησιμοποιείται το εργαλείο MacArthur Communicative Development 

Inventory. Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται ότι το λεξιλόγιο δεκτικότητας 

των παιδιών αναπτύσσεται νωρίτερα με μεγαλύτερο ρυθμό και με υψηλότερη 

διακύμανση μεταξύ των συμμετεχόντων σε σχέση με το λεξιλόγιο που εκφράζουν τα 

παιδιά. Η σημασιολογική κατηγοριοποίηση και των δύο λεξιλογίων κατέχει την ίδια 

πορεία χωρίς να παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές αλλαγές. Ακόμα, οι 

ερευνητές καταγράφουν ότι τα ρήματα κατακτούνται πιο εύκολα στο λεξιλόγιο 

δεκτικότητας σε σύγκριση με την κατάκτηση αυτών στο λεξιλόγιο έκφρασης. Τα 

αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η λεξιλογική ανάπτυξη κατέχει μία 

ανοδική σταδιακή πορεία στη βρεφική ηλικία, όπου τα παιδιά χρειάζονται πρώτα να 

έρθουν σε επαφή με ορισμένες λέξεις κι έννοιες για να προχωρήσουν στην 

κατάκτηση κι άρα στην έκφραση αυτών (Stolt et al., 2008). 

Η σταδιακή ανάπτυξη του λεξιλογίου στη βρεφική ηλικία αναδεικνύεται και 

στην έρευνα της Κern (2007), η οποία διεξάγεται σε γαλλόφωνα βρέφη από έως και 

16 μηνών. Η ερευνήτρια επισημαίνει ότι υπάρχουν ατομικές αλλαγές στην έναρξη και 

το ρυθμό της λεξιλογικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά η σταδιακή ανοδική αύξηση του 

μεγέθους του λεξιλογίου είναι ορατή με την πάροδο του χρόνου και άρα με την 

αύξηση της ηλικίας των παιδιών. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την 

έρευνα αυτή αφορά το είδος των λέξεων που αναπτύσσονται. Σύμφωνα με τη Kern 



24 

 

(2007) τα ουσιαστικά κυριαρχούν τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανόηση των 

λέξεων στο ηλικιακό φάσμα που μελετάται ανεξάρτητα από το μέγεθος του 

λεξιλογίου που έχουν αναπτύξει τα παιδιά. Η δεύτερη κατηγορία λέξεων που 

κυριαρχεί είναι τα κατηγορούμενα η οποία ακολουθείται από τις λέξεις που 

δηλώνουν πράξεις. Οι δύο αυτές κατηγορίες λέξεων αυξάνουν το μέγεθος του 

λεξιλογίου. Ακόμα, καταγράφεται ότι στα παιδιά που έχουν αναπτύξει ένα μικρό 

λεξιλόγιο, κάτω των 50 λέξεων, οι λέξεις που χρησιμοποιούν εμπεριέχονται στις 

σημασιολογικές κατηγορίες των προσώπων, των καθημερινών δραστηριοτήτων και 

των ήχων των ζώων. Οι λέξεις αυτές εκφράζονται και παράλληλα είναι κατανοητές 

από τα παιδιά. Από την άλλη μεριά στα παιδιά με πλούσιο λεξιλόγιο, περισσότερες 

από 50 λέξεις, οι λέξεις που κυριαρχούν είναι αυτές που εμπεριέχονται στη 

σημασιολογική κατηγορία των πράξεων. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η λεξιλογική 

ανάπτυξη διαφέρει από άτομο σε άτομο και αλληλεπιδρά με τη σημασιολογική 

ανάπτυξη των βρεφών (Kern, 2007). 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν τη λεξιλογική 

ανάπτυξη των παιδιών στη βρεφική ηλικία δίνεται μεγάλη προσοχή στη σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της λεξιλογικής και της σημασιολογικής ανάπτυξης. Μία από τις 

έρευνες που μελετούν τη σχέση αυτή είναι εκείνη των Borovsky, Ellis, Evans και 

Elman (2016). Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο 

οι σημασιολογικές γνώσεις των παιδιών ηλικίας 24 μηνών επηρεάζουν την 

αναγνώριση και τη μάθηση νέων λέξεων. Το λεξιλόγιο των παιδιών αξιολογείται με 

τη χρήση του εργαλείου Macarthur-Bates Communicative Development Inventory: 

Words and Sentences. Οι σημασιολογικές κατηγορίες που εξετάζονται είναι οι εξής: 

ρούχα, ζώα, οχήματα, μέρη του σώματος και δύο υπό-κατηγορίες της κατηγορίες 

τρόφιμα που είναι τα φρούτα και τα ποτά. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και της 

εκμάθησης των νέων λέξεων τα παιδιά δέχονται οπτικό και ακουστικό ερεθισμό. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα παιδιά στην ηλικία των 24 μηνών μπορούν 

να αναγνωρίσουν με μεγαλύτερη ευκολία τα νοήματα των νέων λέξεων όταν εκείνες 

ανήκουν σε σημασιολογικές κατηγορίες από τις οποίες γνωρίζουν περισσότερες 

λέξεις. ΑΝ για παράδειγμα, τα παιδιά γνωρίζουν πολλές λέξεις στην κατηγορία ρούχα 

τότε μπορούν να αναγνωρίσουν με μεγαλύτερη ευκολία το νόημα της λέξης μπουφάν. 

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα βρέφη είναι περισσότερο 

πιθανό να εισάγουν στο λεξιλόγιο τους νέες λέξεις οι οποίες σχετίζονται νοηματικά 
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με τις λέξεις που ήδη γνωρίζουν σε σύγκριση με την ένταξη λέξεων που δεν έχουν 

καμία νοηματική συνάφεια με τις κατακτημένες. Επομένως, η λεξιλογική και 

σημασιολογική ανάπτυξη είναι δύο αλληλένδετες διεργασίες οι οποίες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και οδηγούν στη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών κατά τη βρεφική ηλικία (Wojcik & Saffran, 2013). 

Επιπλέον, από την ανασκόπηση των ερευνητικών ευρημάτων προκύπτει η 

εστίαση πολλών ειδικών στην ύπαρξη ή μη της λεξιλογικής έκρηξης. Μία από τις 

έρευνες στις οποίες επισημαίνεται το λεξιλογικό αυτό φαινόμενο είναι εκείνη των 

D’Odorico, Carubbi, Salerni και Calvo (2001) που διεξάγεται στην Ιταλία. Οι 

ερευνητές μελετούν παιδιά ηλικίας 0;1-1;1 και 1;3-1;4 ετών. Αυτό που παρατηρούν οι 

ερευνητές είναι ότι όλα τα παιδιά του δείγματος εμφανίζουν τη λεξιλογική έκρηξη αν 

και ορισμένα από αυτά αργούν να την εκδηλώσουν. Τα παιδιά που καθυστερούν στη 

λεξιλογική έκρηξη κι έχουν αναπτύξει ένα μικρό λεξιλόγιο φαίνεται ότι υπολείπονται 

στη χρήση λέξεων που εμπεριέχονται στην κατηγορία των πράξεων (D’Odorico et al., 

2001). 

Η λεξιλογική ανάπτυξη που λαμβάνει χώρα στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόμου ελκύει και το ενδιαφέρον των Ελλήνων ερευνητών. Μία από τις έρευνες που 

διεξάγεται στον ελληνικό πληθυσμό είναι εκείνη των Papaeliou και Rescorla (2011). 

Στην έρευνα αυτή διερευνάται το μέγεθος και η σύνθεση του λεξιλογίου παιδιών από 

1;6 μέχρι και 2;11 ετών. Η αξιολόγηση της λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών 

γίνεται με τη χρήση του Language Development Survey το οποίο είναι 

προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

διατυπώνεται ότι το μέγεθος του λεξιλογίου σχετίζεται θετικά με την αύξηση της 

ηλικίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών συγκρίνονται με εκείνα 

αγγλόφωνων παιδιών αντίστοιχης ηλικίας στις Η.Π.Α. Από τη σύγκριση αυτή 

προκύπτει ότι τα βρέφη στην Ελλάδα παρουσιάζουν μία πιο αργή έναρξη στην 

πρώιμη μάθηση των λέξεων σε σχέση με εκείνα στις Η.Π.Α. Ένα άλλο εύρημα της 

έρευνας αυτής είναι ότι τα ουσιαστικά αποτελούν την κυριότερη κατηγορία λέξεων 

που χρησιμοποιείται και στα δύο δείγματα. Επίσης, οι ερευνήτριες καταγράφουν ότι 

οι κατηγορίες των επιθέτων και των ρημάτων είναι συγκρίσιμες μεταξύ των δύο 

γλωσσών. Ωστόσο οι λέξεις που αντιπροσωπεύουν πρόσωπα και σχετίζονται με την 

τάξη των παιδιών χρησιμοποιούνται περισσότερο στο ελληνικό δείγμα. Ένα ακόμα 

ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αυτής αφορά τους αργούς ομιλητές. Οι αργοί 
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ομιλητές στην Ελλάδα παρουσιάζουν όμοιο λεξιλογικό πρότυπο σύνθεσης σε σχέση 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί από το 

γλωσσολογικό και άρα από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανατρέφονται και 

επικοινωνούν (Papaeliou & Rescorla, 2011). 

Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες στο ερευνητικό αυτό πεδίο είναι εκείνη 

των Rescorla, Constants, Bialecka-Pikul, Stepieh-Νycz και Ochal (2017) που 

διεξάγεται στην Πολωνία. Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν παιδιά 2 ετών τα οποία 

μιλούν είτε αγγλικά είτε πολωνικά. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με τη χρήση του 

εργαλείου Language Development Survey. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναδεικνύουν διαφορές μεταξύ των παιδιών που μιλούν διαφορετική γλώσσα. 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά που μιλούν την πολωνική γλώσσα παρουσιάζουν 

χαμηλότερο μέσο όρο απόδοσης σε σχέση με τα αγγλόφωνα παιδιά. Ακόμα, ο 

αριθμός των παιδιών στην Πολωνία που το λεξιλόγιο τους ξεπερνά τις 200 λέξεις 

είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με εκείνον των παιδιών στις Η.Π.Α. Ένα άλλο 

στοιχείο που καταγράφεται στην έρευνα αυτή είναι ότι τα παιδιά στην Πολωνία που 

το λεξιλόγιο τους είναι μικρότερο από 50 λέξεις είναι περισσότερα σε σχέση με 

εκείνα των Η.Π.Α. Ωστόσο, τα παιδιά αυτά όπως κι εκείνα με λεξιλόγιο μεγαλύτερο 

από 50 λέξεις δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη 

σύνθεση του λεξιλογίου τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής οδηγούν τους 

ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι διαφορές στη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών 

είναι πιθανό να οφείλονται στη μεγαλύτερη περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει την 

πολωνική γλώσσα. Παρόλα αυτά η σύνθεση των λεξιλογίων των δύο ομάδων 

συμμετεχόντων δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση οι διαφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά βρεφικής ηλικίας στη 

λεξιλογική ανάπτυξη σε διαφορετικά γλωσσολογικά πλαίσια (Rescorla et al., 2017). 

 

1.8 Οι διαφορές των δύο φύλων στη λεξιλογική ανάπτυξη 

 

Η λεξιλογική ανάπτυξη των αγοριών και των κοριτσιών στα πρώτα έτη της 

ζωής τους ελκύει το ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνών. Οι διαφορές των δύο 

φύλων στο λεξιλόγιο και στη σημασιολογία αυτού παρατηρούνται από την παιδική 
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μέχρι και την ενήλικη ζωή. Τα δύο φύλα διαφέρουν σε όλο τις διαστάσεις τις 

λεξιλογικής ανάπτυξης, όπως είναι το μέγεθος του λεξιλογίου, η κατανόηση του 

νοήματος των λέξεων και οι σημασιολογικές κατηγορίες τις οποίες κατανοούν και 

χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο 

φύλων μπορεί να προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που 

εκφράζονται λεκτικά τα άτομα και τις γλωσσολογικές ανάγκες που αυτά έχουν στην 

παιδική τους ηλικία (Laws, 2004). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα δύο φύλα 

διαφέρουν ως προς τη λεξιλογική τους ανάπτυξη. Οι διαφορές αυτές είναι εμφανείς 

πριν από το τρίτο χρόνο ζωής των ατόμων με τα κορίτσια να υπερισχύουν έναντι των 

αγοριών. Πιο συγκεκριμένα τα κορίτσια ήδη από το πρώτο εξάμηνο της ζωής τους 

φαίνεται να επικοινωνούν καλύτερα με τους γονείς τους σε σχέση με τα αγόρια 

καθώς κατανοούν το νόημα των λέξεων και των χειρονομιών ενώ παράγουν 

περισσότερες λέξεις. Ωστόσο, οι διαφορές των δύο φύλων φαίνεται ότι επηρεάζονται 

από την ηλικία των παιδιών. Όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο πιο σημαντικές γίνονται 

και οι διαφορές των αγοριών και των κοριτσιών. Η υπεροχή των κοριτσιών στη 

βρεφική ηλικία είναι απόρροια των διαφορετικών ρυθμών ωρίμανσης των νεύρο-

γνωστικών λειτουργιών. Τα αγόρια αναπτύσσονται με μία μικρή καθυστέρηση από τα 

κορίτσια, η οποία πιθανώς ευθύνεται για την ύπαρξη των διαφορών (Erriksson et al., 

2012). 

Μία από τις έρευνες που αναδεικνύεται η ύπαρξη διαφορών στη λεξιλογική 

ανάπτυξη των δύο φύλων στη βρεφική ηλικία είναι εκείνη των Andersson et al. 

(2011), η οποία διεξάγεται στη Σουηδία. Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν βρέφη 

ηλικίας 18, 21 και 24 μηνών. Η αξιολόγηση του λεξιλογίου των παιδιών γίνεται με τη 

χρήση της Σουηδικής Έκδοσης του εργαλείου MacArthur Communicative 

Development Inventory το οποίο χορηγείται στους γονείς των παιδιών. Στα 

αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ότι όσο η ηλικία των παιδιών μεγαλώνει 

τόσο μεγαλώνει και το μέγεθος του λεξιλογίου τους. Η γενική εμβέλεια του 

λεξιλογίου είναι μεγαλύτερη στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια. Αυτό σημαίνει 

ότι τα αγόρια παρουσιάζουν τόσο τις μεγαλύτερες όσο και τις μικρότερες τιμές κατά 

την αξιολόγηση τους. Ακόμα, αυτόν που διαπιστώνουν οι ερευνητές είναι ότι τα 

αγόρια παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση του λεξιλογίου τους μεταξύ των 18 και των 

21 μηνών σε σχέση με τα κορίτσια. Από την ηλικία των 21 μέχρι την ηλικία των 24 
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μηνών παρατηρείται η αύξηση του λεξιλογίου και στα δύο φύλα ενώ εκείνη των 

κοριτσιών είναι περισσότερο εμφανής. Κατά τη δεύτερη και την τρίτη μέτρηση των 

παιδιών αυτό που φαίνεται είναι ότι τα κορίτσια υπερισχύουν λεξιλογικά έναντι των 

αγοριών. Από την άλλη μεριά στην ηλικία των 18 μηνών δεν παρατηρείται κάποια 

στατιστικά σημαντικά διαφορά στα δύο φύλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν ως προς τη 

λεξιλογική ανάπτυξη, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν μία περισσότερο ομοιόμορφη 

ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου ενώ τα αγόρια χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

εμβέλεια (Andersson et al., 2011). 

Τα ευρήματα της έρευνα αυτής βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα της 

έρευνας των Silva et al. (2017). Στην έρευνα αυτή αξιολογούνται παιδιά η ηλικία των 

οποίων κυμαίνεται από τους 16 έως και τους 30 μήνες. Η αξιολόγηση των παιδιών 

γίνεται από τους γονείς αυτών με τη χρήση του εργαλείου MacArthur–Bates 

Communicative Development Inventory: Words and Sentences το οποίο είναι 

προσαρμοσμένο στην πορτογαλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 

ότι τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερο σε μέγεθος λεξιλόγιο, καλύτερη παραγωγή 

συνηθισμένων και μη μορφολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων, μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα και μήκος των λεκτικών τους προτάσεων σε σχέση με τα αγόρια. Οι 

παρατηρήσεις αυτές είναι κοινές με εκείνες των Simonsen, Kristoffersen, Blesses, 

Wehberg Jogensen (2014) που χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο προσαρμοσμένο στη 

νορβηγική γλώσσα. Οι ερευνητές αυτοί καταγράφουν ότι τα αγόρια υστερούν σε 

σύγκριση με τα κορίτσια στην παραγωγή και κατανόηση του λεξιλογίου, στη 

γραμματική πολυπλοκότητα των λέξεων και των προτάσεων όπως επίσης και στη 

μίμηση των λέξεων από τους γονείς τους. 

Στο πλαίσιο της μελέτης των διαφορών που παρουσιάζουν τα δύο φύλα στη 

λεξιλογική τους ανάπτυξη εντοπίζονται έρευνες οι οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον 

τους στο ρόλο που έχουν οι γονείς και το φύλο αυτών στη γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών. Μία από τις έρευνες αυτές είναι εκείνη της Lovas (2010). Η ερευνήτρια 

μελετά το ρόλο που έχουν οι δυαδικές σχέσεις της μητέρας και του πατέρα με το γιό 

και την κόρη στον αριθμό των λέξεων και το ανώτερο όριο του μέσου μήκους 

έκφρασης (MLU). Το MLU αναφέρεται στο μήκος των προτάσεων και στη 

γραμματική πολυπλοκότητα αυτών. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιείται το εργαλείο 

MacArthur Communicative Development Inventory. Στα αποτελέσματα της έρευνας 
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διατυπώνεται ότι στην ηλικία του ενός έτους υπάρχει μία φθίνουσα πορεία από τη 

δυάδα μητέρα-κόρη στις δυάδες μητέρα-γιός, πατέρας-κόρη και πατέρας-γιός. Στην 

ηλικία των δύο ετών οι περισσότερες και οι λιγότερες λέξεις σημειώνονται στη δυάδα 

μητέρα-κόρη και μητέρα-γιός αντίστοιχα. Στην ίδια ηλικία το μεγαλύτερο και το 

μικρότερο MLU σημειώνονται στη δυάδα πατέρας-κόρη και πατέρας-γιός αντίστοιχα. 

Η ερευνήτρια επιχειρεί να εξηγήσει την επιρροή που ασκεί το φύλο των γονέων στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου και στην εκδήλωση των διαφορών μεταξύ των αγοριών και 

των κοριτσιών. Αυτό που αναφέρει είναι ότι οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις που 

διατηρούν οι γονείς σε σχέση με το φύλο του παιδιού τους επηρεάζει τον τρόπο με 

τον οποίο επικοινωνούν μαζί τους και τις λέξεις που χρησιμοποιούν κατά την 

επικοινωνία αυτή. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του στην ακολουθία διαφορετικών 

τρόπων λεξιλογικής και επικοινωνιακής συμπεριφοράς από τα δύο φύλα. Στη δυάδα 

του γονέα με την κόρη παρουσιάζονται μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τη δυάδα 

του γονέα με το γιό. Η επιρροή αυτή των γονιών είναι πιθανό να είναι ένας από τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση των διαφορών των δύο φύλων στη 

λεξιλογική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και προσχολική ηλικία (Clearfield & Nelson, 

2006). 

Η ύπαρξη διαφορών στη λεξιλογική ανάπτυξη των δύο φύλων αποτελεί ένα 

κοινώς αποδεκτό φαινόμενο από την επιστημονική κοινότητα. Οι διαφορές των δύο 

φύλων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους και 

με τους ενηλίκους. Οι επικοινωνιακές διαφορές των αγοριών και των κοριτσιών 

οδηγούν και στην εμφάνιση διαφορών στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Η γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών σχετίζεται με όλο το φάσμα της λειτουργικότητας του ατόμου 

στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η λεξιλογική 

ανάπτυξη επηρεάζει την κοινωνική ανάπτυξη σε μεγαλύτερο βαθμό στα αγόρια από 

ότι στα κορίτσια. Επομένως, η μειωμένη λεξιλογική ανάπτυξη των αγοριών σε 

σύγκριση με εκείνη των κοριτσιών συντελεί και στη μειωμένη κοινωνική ανάπτυξη. 

Από τα στοιχεία αυτά γίνονται ορατές οι επιπτώσεις που έχει η λεξιλογική ανάπτυξη 

στη ζωή των παιδιών κατά τη βρεφική ηλικία (Longobardi, Spataro, Frigerio & 

Rescorla, 2016). 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν απαραίτητη τόσο η διανομή των 

ερωτηματολογίων όσο κι ενός χαρτιού στον εκάστοτε συμμετέχοντα ώστε να γίνει 

συλλογή των δημογραφικών πληροφοριών. Τα δημογραφικά στοιχεία αφορούσαν 

τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά όπου θα εξεταζόταν. Μετά το πέρας της συλλογής 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση μέσω του πακέτου SPSS 

version 21 και του MS excel (έκδοση 2007 για windows) καθώς και καταγραφή των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν.  

 

2.1 Ορισμός του προβλήματος 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, έγινε θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε 

διαπιστώθηκαν ελλείμματα στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη 

του ερωτηματολογίου CYLEX. Η οικεία μελέτη, καλείται να αντιμετωπίσει τις 

ελλείψεις στη βιβλιογραφία και να παράσχει στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στον 

εμπλουτισμό της στον ελλαδικό χώρο. 

 

2.2 Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι τριπλός. Αρχικά, διερευνάται η ανάπτυξη των 

σημασιολογικών κατηγοριών του ερωτηματολογίου CYLEX σε παιδιά ελληνικής 

καταγωγής, τυπικής ανάπτυξης που προέρχονται από αγροτική περιοχή με ηλικία 0 – 

3,6 ετών. Στη συνέχεια, απώτερος σκοπός είναι η στάθμιση του ερωτηματολογίου σε 

ελληνικό πληθυσμό έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανίχνευσης 

πρώιμων προβλημάτων λόγου προκειμένου να αντιμετωπιστούν πριν την έναρξη της 

σχολικής ζωής. Επιπρόσθετα, μέσω της εργασίας μελετάται το δεικτικό και 

εκφραστικό λεξιλόγιο των 16 σημασιολογικών κατηγοριών του ερωτηματολογίου σε 

σχέση με το φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, τα υπό μελέτη ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής :  
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1. Ποιες οι επιδράσεις του τόπου καταγωγής του παιδιού στην 

κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών; 

2. Ποιες οι επιδράσεις του τόπου καταγωγής του παιδιού στην έκφραση 

των σημασιολογικών κατηγοριών; 

3. Υπάρχει επιρροή του φύλου του παιδιού στην κατανόηση των 

σημασιολογικών κατηγοριών; 

4. Ποιες οι επιδράσεις της ηλικίας του παιδιού στην κατανόηση των 

σημασιολογικών κατηγοριών; 

5. Ποιες οι επιδράσεις της ηλικίας του παιδιού στην έκφραση των 

σημασιολογικών κατηγοριών; 

 

2.3 Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από συνολικά πενήντα (50) γονείς 

ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού κλάδου, φύλου και ηλικίας. Το κοινό στοιχείο των 

εικοσιπέντε (25)  συμμετεχόντων γονέων είναι πως όλοι προέρχονται από αγροτική 

περιοχή της χώρας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι υπόλοιποι εικοσιπέντε 

(25) γονείς προέρχονται αστικό κέντρο και συγκεκριμένα από την πόλη της Λαμίας. 

Το δείγμα επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συγκριθούν οι δυο διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες. Η προσέγγιση των συμμετεχόντων έγινε μέσω ανοιχτής 

πρόσκλησης. 

Αναλυτικότερα, στην έρευνα έλαβαν μέρος 50 γονείς με μέσο όρο ηλικιών τα 

34,58 έτη, με Τ.Α τα 3,5 έτη και επικρατούσα τιμή τα 35 έτη. Ο μικρότερος γονέας 

ήταν 26 ετών και ο μεγαλύτερος 40 ετών. Ποικιλία παρουσιάζει και το μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων. Η πλειοψηφία (54%, 27 γονείς) δηλώνουν απόφοιτοι λυκείου 

και σε υψηλό ποσοστό 36% (18 γονείς) δηλώνουν κάτοχοι πτυχίου ανώτερης 

εκπαίδευσης, 2% (1 γονέας) απόφοιτοι δημοτικού, 4% (2 γονείς) απόφοιτοι 

γυμνασίου και 4% (2 γονείς) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τέλος, αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι το συντριπτικό 94%  (47 γονείς) ήταν γυναίκες και μόλις 6% (3 

γονείς) ήταν άντρες. 
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Πίνακας 2.3.1 

Πίνακας ηλικίας γονέων 

 N Min Max M.O T.A Ε.Τ 

Ηλικία Γονέα 50 26 40 34,58 3,459 35 

Valid N  50      

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.3.1 
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Διάγραμμα 2.3.2 

 

 

 

 

Το δείγμα απαρτίζεται επίσης από 50 παιδιά, όπου και εφαρμόστηκε το 

ερωτηματολόγιο CYLEX. Τα μισά από τα οποία προέρχονται από αστική και τα 

υπόλοιπα από αγροτική περιοχή. Κάποια από τα παιδιά τυχαίνει να είναι αδέρφια 

μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, 25 παιδιά κατοικούν σε πόλη και επίσης 25 σε 

αγροτική περιοχή, από αυτά το 44% (22 παιδιά) είναι κορίτσια και το 56% (28 

παιδιά) είναι αγόρια. Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

είναι ενός (1) έτους. Ο μέσος όρος ηλικιών είναι περίπου τα 2 έτη με Τ.Α τους 9 

μήνες. Το μικρότερο παιδί είναι 10 μηνών και το μεγαλύτερο 3 ετών και 6 μηνών. Το 

66% (33 παιδιά) έχει αδέρφια, ενώ το υπόλοιπο 34% (17 παιδιά) είναι μοναχοπαίδια. 

Το σύνολο των υπό μελέτη παιδιών μιλούν ελληνικά στο σπίτι. Ωστόσο το 6% (3 

παιδιά) μιλούν ταυτόχρονα και αγγλικά ενώ μόλις το 2% μιλά ελληνικά και ρώσικα. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το 34% (17 παιδιά) πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό 
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ενώ η πλειοψηφία (33 παιδιά, 66%) δεν πηγαίνει. Από τα παιδιά που παρακολουθούν 

βρεφονηπιακό σταθμό, το 41,2% (7 παιδιά) πηγαίνουν σε δημόσιο σταθμό και το 

υπόλοιπο 58,8% (10 παιδιά) φοιτούν σε ιδιωτικό. Τα υπό εξέταση παιδιά ζουν κατά 

κύριο λόγο με τους γονείς και τα αδέλφια τους (εάν έχουν), μόνο το 6% εξ αυτών (3 

παιδιά) ζουν με τη μητέρα, τον πατέρα τους και κάποιο άλλο πρόσωπο. Τέλος, 

κανένα από τα παιδιά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, ακοής, εκκριτικής 

ωτίτιδας, κινητικά προβλήματα ή κάποια αναπηρία. Συνεπώς, κανένα από τα παιδιά 

δεν εμπίπτει σε επικίνδυνη κατηγορία ώστε να εξαιρεθεί από την έρευνα. 

 

Διάγραμμα 2.3.3 

 

 

Πίνακας 2.3.2 

Πίνακας ηλικίας παιδιών 

 N Min Max M.O T.A Ε.Τ 

Ηλικία 

Παιδιού 

50 ,10 3,06 1,9702 ,88739 1 

Valid N  50      
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Διάγραμμα 2.3.4 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.3.3 

 

Πίνακας για ομιλούμενες γλώσσες στο σπίτι 

                                        

Απαντήσεις 

Ποσοστό % 

Ν = 54 

  

                   N 

Ποσοστό % 

Ν = 50 

Γλώσσαa Ελληνικά 50       92,6% 100,0% 

Αγγλικά 3 5,6% 6,0% 

Ρώσικα 1 1,9% 2,0% 

Σύνολο 54 100,0% 108,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Διάγραμμα 2.3.5 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.3.4 όλα τα παιδιά (Ν = 50 παιδιά) μένουν και με 

τους δύο γονείς τους (μητέρα- πατέρας). Επίσης, τα 32 από αυτά ζουν με τη μητέρα 

τον πατέρα και τα αδέλφια τους και 3 από αυτά ζουν με την μητέρα, τον πατέρα και 

κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο είναι πιθανότατα συγγενικό. 

Πίνακας 2.3.4 

 

Πίνακας για τα άτομα με τα οποία ζει το παιδί 

  Απαντήσεις 

Ποσοστό 

Ν = 135 

  

N 

Ποσοστό  

Ν = 50 

Τ
ο
 π

α
ιδ

ί 

μ
έν

ει
 μ

ε 
: 

a   Πατέρα 50 37,0% 100,0% 

Μητέρα 50 37,0% 100,0% 

Αδέλφια 32 23,7% 64,0% 

Άλλο 3 2,2% 6,0% 

Σύνολο 135 100,0% 270,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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2.4 Εργαλείο 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι το ερωτηματολόγιο 

CYLEX (Petinou et al., 1999). Πρόκειται για ένα εργαλείο που έχει τις βάσεις του 

στο McArthur Communicative Development Inventory (Fenson, Marchman, Thal, 

Dale, Reznick, Bates, 1992). Ουσιαστικά αποτελεί για μια λίστα με 18 επιμέρους 

κατηγορίες λέξεων. Η εν λόγω λίστα συμπληρώνεται από έναν εκ των δύο γονέων 

του παιδιού και αφορά τόσο την κατανόηση όσο και την έκφραση της κάθε λέξης από 

το παιδί. 

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες του ερωτηματολογίου είναι : 1. «Μωρουδιακές 

λέξεις», 2. «Ζώα», 3. «Ήχοι ζώων», 4. «Φαγητά», 5. «Μέρη Σώματος», 6. 

«Κινήσεις», 7. «Περιβαλλοντικά», 8. «Αντικείμενα Σπιτιού», 9. «Χώροι Σπιτιού», 10. 

«Άνθρωποι», 11. «Προσωπικά», 12. «Οχήματα», 13. «Έννοιες», 14. «Ρούχα», 15. 

«Παιχνίδια», 16. «Επίθετα», 17. «Εργαλεία», και 18. «Άλλες λέξεις». Τέλος, υπάρχει 

ένα ξεχωριστό κατάλληλα διαμορφωμένο τμήμα στο ερωτηματολόγιο που ζητά από 

τον γονέα να καταγράψει ονόματα ατόμων αλλά και αριθμούς που το παιδί κατανοεί 

ή/και εκφέρει με επιτυχία. Παράλληλα, ζητείται από τον ίδιο να σημειώσει τυχόν 

συνδυασμούς δυο λέξεων. 

 

2.5 Αξιοπιστία εργαλείου 

Ένα όργανο μέτρησης, και στην προκειμένη περίπτωση το ερωτηματολόγιο 

CYLEX, παρουσιάζει αξιοπιστία (reliability) υψηλού βαθμού εάν σε πιθανές 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος των υποκειμένων 

που συμμετέχουν στην έρευνα και κάτω από τις ίδιες ή/και παρόμοιες συνθήκες δίνει 

παρόμοια αλλά ακόμη και τα ίδια αποτελέσματα (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016).  

H αξιοπιστία του εργαλείου ελέγχθηκε την μέθοδο της επαναχορήγησης (test 

– retest). Από το αρχικό δείγμα των 50 γονέων, δόθηκε σε 5 από αυτούς (10% του 

δείγματος) η ευκαιρία να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο. Τούτο, 

πραγματοποιήθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων το οποίο είναι ικανοποιητικό 

καθώς δεν ξεπερνά τις 4 εβδομάδες ώστε να έχουν επέλθει αλλαγές στην κατανόηση 

και την έκφραση λέξεων από το παιδί αλλά ούτε και μικρό έτσι ώστε ο γονέας να 



38 

 

θυμάται τις απαντήσεις που έδωσε την πρώτη φορά. Σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί, ο συντελεστής Pearson (r) λαμβάνει τιμή 0,972 στην κατανόηση και 0,953 

στην έκφραση . Ο συντελεστής r θεωρείται πολύ υψηλός και επομένως καθιστά την 

αξιοπιστία εξαιρετικά υψηλή καθώς ξεπερνά την τιμή 0,90 και προσεγγίζει την τιμή 

1. Τέλος, η εσωτερική συνάφεια ελέγχθηκε μέσω του συντελεστή Cronbach a (άλφα) 

ο οποίος πήρε τιμή 0,873, τιμή μεγαλύτερη του 0,7 που θεωρείται οριακή. 

 

 

Πίνακας 2.5.1 Συντελεστής αξιοπιστίας Pearson (test – retest) 

     Pearson (r)  

       

Κατανόηση     ,972**  

Έκφραση     ,953**  

Οι συσχετίσεις χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0.01 

 

2.6 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Οι οικογένειες που έλαβαν μέρος στην έρευνα επιλέχθηκαν εξαιτίας του τόπου 

διαμονής τους ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση ανάμεσα στα παιδιά που διαμένουν 

σε αγροτικές περιοχές με όσα κατοικούν σε πόλης. Η έρευνα έλαβε χώρα στην 

ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Λαμίας, της Ηλείας, της 

Ευρυτανίας και της Φωκίδας, καλύπτοντας έτσι πληθώρα περιοχών. Οι γονείς 

κλήθηκαν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η συλλογή των δεδομένων διήρκησε από 

το Μάρτιο του 2018 έως και το Μάιο του ίδιου έτους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η εξαγωγή και η ανάλυση των ευρημάτων συντελέστηκε μέσω του 

στατιστικού πακέτου SPSS version 21. Στην οικεία έρευνα επιστρατεύτηκε 

περιγραφική στατιστική, ανάλυση ερωτήσεων που επιδέχονται πολλαπλές 

απαντήσεις, επαγωγική στατιστική ανάλυση (t- test), ανάλυση διασποράς ANOVA 

και συσχετίσεις μέσω του συντελεστή Pearson. Μετά την παρουσίαση των 

ευρημάτων της ανάλυσης, ακολουθούν συμπεράσματα εμπλουτισμένα με κριτικό 

σχολιασμό. 

 

3.1 Σύγκριση μέσω όρων 

3.1.1 Τόπος διαμονής και κατανόηση λέξεων 

Για να γίνει φανερή η επίδραση του τόπου διαμονής των παιδιών στην 

κατανόηση των λέξεων της κάθε κατηγορίας, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (Μ.Ο) και 

οι Τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α) των παιδιών της κάθε ομάδας (Ομάδα 1 = Αγροτική 

Περιοχή, Ομάδα 2 = Πόλη). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Μ.Ο και 

Τ.Α της κάθε κατηγορίας. Για να γίνει πιο ευανάγνωστο το αποτέλεσμα, έγινε 

στρογγυλοποίηση των αποτελεσμάτων στα δυο δεκαδικά ψηφία. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του παρακάτω πίνακα, η κατηγορία «κινήσεις» είναι αυτή 

που γίνεται περισσότερο κατανοητή από τα παιδιά που ζουν σε αγροτική περιοχή 

(Μ.Ο = 61,64, Τ.Α = 29,30). Αρκετά κατανοητές γίνονται από τα παιδιά και οι 

κατηγορίες «Φαγητά» (Μ.Ο. = 33, 48, Τ.Α. = 18,21), «Αντικείμενα Σπιτιού» (Μ.Ο = 

32,24, Τ.Α= 19,26), «Έννοιες» (Μ.Ο = 27,36, Τ.Α = 18,51), «Περιβαλλοντικά» (Μ.Ο 

= 26,56, Τ.Α = 18,06) και «Ονόματα Ζώων» (Μ.Ο = 26,04, Τ.Α = 13,96) . Ακόμη, 

λιγότερο κατανοητές γίνονται οι λέξεις των κατηγοριών «Μωρουδίστικες Λέξεις» 

(Μ.Ο = 19,60, Τ.Α = 6,80) , «Άνθρωποι» (Μ.Ο = 19, Τ.Α = 12,60), «Μέρη Σώματος» 

(Μ.Ο = 17,08, Τ.Α = 6,39), «Ρούχα» (Μ.Ο = 15,36, Τ.Α = 10), «Παιχνίδια» (Μ.Ο = 

15, Τ.Α = 9,26), «Προσωπικά» (Μ.Ο = 14,24, Τ.Α = 7,71) και «Άλλες λέξεις» (Μ.Ο 

= 11,20, Τ.Α = 5,62). Τέλος, οι κατηγορίες που φαίνεται να γίνονται λιγότερο 

κατανοητές σε σχέση με τις υπόλοιπες είναι οι «Ήχοι Ζώων» (M.O = 9,04, T.A = 
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2,61), «Χώροι Σπιτιού» (M.O = 7,36, T.A = 4,72), «Επίθετα» (M.O =5,76, T.A = 

4.46) και «Εργαλεία» (M.O = 5,08, T.A = 5,64). 

Όσων αφορά τα παιδιά που διαμένουν σε πόλη και συνθέτουν την ομάδα 2 του 

παρακάτω πίνακα κι αυτά κατανοούν περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία λέξεων 

αυτή των «Κινήσεων» (Μ.Ο = 61,56, Τ.Α = 33,79). Αμέσως επόμενες πιο κατανοητές 

κατηγορίες είναι τα «Αντικείμενα σπιτιού» (Μ.Ο = 33,32, Τ.Α = 16,72) , τα 

«Φαγητά» (Μ.Ο = 33,28, Τ.Α = 18,03), οι «Έννοιες» (Μ.Ο = 30,96, Τ.Α = 18,56). 

Ακολουθούν οι κατηγορίες «Περιβαλλοντικά» (Μ.Ο = 27,88, Τ.Α = 17,81), 

«Ονόματα Ζώων» (Μ.Ο = 24,60, Τ.Α = 15,07), «Άνθρωποι» (Μ.Ο = 22,04, Τ.Α = 

11,01), «Μέρη Σώματος» (Μ.Ο = 16,48, Τ.Α = 6,88), «Ρούχα» (Μ.Ο = 16,04, Τ.Α 

=9,60), «Παιχνίδια» (Μ.Ο = 15,92, Τ.Α = 9,28), «Προσωπικά» (Μ.Ο = 14,40, Τ.Α = 

7,18) και «Άλλες λέξεις» (Μ.Ο = 12,20, Τ.Α = 5,29). Τελευταίες σε κατανόηση 

κατατάσσονται οι λέξεις που ανήκουν στις κατηγορίες «Οχήματα» (Μ.Ο = 8,84, Τ.Α 

= 5,82), «Χώροι Σπιτιού» (Μ.Ο = 7,88, Τ.Α = 4,46) , «Επίθετα» (Μ.Ο = 6,52, Τ.Α = 

4,40) και τέλος «Εργαλεία» (Μ.Ο = 4,40 , Τ.Α = 4,65). 

 

Πίνακας 3.1.1 

Πίνακας Μ.Ο για την κατανόηση  

Ομάδα 
Ομάδα 1 

(Αγροτική Περιοχή) 

Ομάδα 2 

(Πόλη) 

 Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

1. Μωρουδίστικες 

Λέξεις 

19,60 6,80 20,40 8,15 

2. Ήχοι Ζώων 9,04 2,61 8,36 3,81 

3. Ονόματα ζώων 26,04 13,96 24,60 15,07 

4. Φαγητά 33,48 18,21 33,28 18,03 

5. Μέρη Σώματος 17,08 6,39 16,48 6,88 

6. Κινήσεις 61,64 29,30 61,56 33,79 

7. Περιβαλλοντικά 26,56 18,06 27,88 17,81 

8. Αντικείμενα 

Σπιτιού 

32,24 19,26 33,32 16,72 

9. Χώροι Σπιτιού 7,36 4,72 7,88 4,46 

10. Άνθρωποι 19,00 12,60 22,04 11,01 
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11. Προσωπικά 14,24 7,71 14,40 7,18 

12. Οχήματα 8,56 6,17 8,84 5,82 

13. Έννοιες 27,36 18,51 30,96 18,53 

14. Ρούχα 15,36 10,00 16,04 9,60 

15. Επίθετα 5,76 4,46 6,52 4,40 

16. Παιχνίδια 15,00 9,26 15,92 9,28 

17.  Εργαλεία  5,08 5,64 4,40 4,65 

18. Άλλες Λέξεις 11,20 5,62 12,20 5,29 

 

3.1.2 Τόπος διαμονής και έκφραση λέξεων 

Όμοια, για την επιτυχή διερεύνηση της έκφρασης των λέξεων ανάλογα με τη 

διαμονή των παιδιών που μελετήθηκαν, υπολογίστηκαν οι Μ.Ο της κάθε 

υποκατηγορίας της κάθε ομάδας (Ομάδα 1 = Αγροτική περιοχή, Ομάδα 2 = Πόλη). 

Αναφορικά με τα σκορ της ομάδας 1 ο πίνακας που επισυνάπτεται παρακάτω 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες. Πρώτη κατηγορία λέξεων ως προς την έκφραση 

έρχεται εκείνη των «Κινήσεων» (Μ.Ο = 33,24, Τ.Α = 39,25). Δεύτερη σε έκφραση 

και με σχετικά μικρή διαφορά από την πρώτη κατηγορία, είναι η κατηγορία 

«Φαγητά» (Μ.Ο = 22,12, Τ.Α = 21,52). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Αντικείμενα 

Σπιτιού» (Μ.Ο = 18,40, Τ.Α = 21,61), «Έννοιες» (Μ.Ο = 17,04, Τ.Α = 19,97), 

«Ονόματα Ζώων» (Μ.Ο = 16,40, Τ.Α =18,09), «Μωρουδίστικες Λέξεις» (Μ.Ο = 

16,40, Τ.Α = 7,54) , «Περιβαλλοντικά» (Μ.Ο = 15,80, Τ.Α = 19,46) και «Άνθρωποι» 

(Μ.Ο = 13,32, Τ.Α = 13,24). Επίσης με αρκετά υψηλούς μέσους όρους ακολουθούν 

οι κατηγορίες «Παιχνίδια» (Μ.Ο = 9,08, Τ.Α =  10,46),» «Μέρη Σώματος» (Μ.Ο = 

8,96, Τ.Α = 9,95), «Ρούχα» (Μ.Ο = 8,84, Τ.Α =10,75), «Προσωπικά» (Μ.Ο = 8,56 , 

Τ.Α = 8,85), «Ήχοι Ζώων» (Μ.Ο = 7,96, Τ.Α = 3,03) και «Άλλες λέξεις» (Μ.Ο = 

7,72, Τ.Α = 5,72). Τελευταίες είναι οι κατηγορίες «Οχήματα» (Μ.Ο = 4,88, Τ.Α = 

6,41), «Χώροι Σπιτιού» (Μ.Ο = 3,72, Τ.Α = 4,9), «Επίθετα» (Μ.Ο = 3,36, Τ.Α = 

4,32) και «Εργαλεία» (Μ.Ο = 3,32, Τ.Α = 4,63). 

Τα αποτελέσματα ως προς την έκφραση λέξεων για τα παιδιά που ανήκουν 

στην ομάδα 2 βρίσκονται επίσης στον ίδιο πίνακα. Πιο αναλυτικά, η κατηγορία που 

εκφράζουν περισσότερο τα παιδιά της πόλης είναι εκείνη των «Κινήσεων» (Μ.Ο = 

46,20, Τ.Α = 39,02) και μάλιστα με μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
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κατηγορίες. Αμέσως επόμενες έρχονται οι κατηγορίες «Φαγητά» (Μ.Ο = 29, Τ.Α = 

21,02), «Έννοιες» (Μ.Ο = 26,68, Τ.Α = 21,22), «Περιβαλλοντικά» (Μ.Ο = 22,92, 

Τ.Α = 21,05), «Ονόματα Ζώων» (Μ.Ο = 20,20, Τ.Α = 17,42) και «Μωρουδίστικες 

λέξεις» (Μ.Ο = 19,28, Τ.Α = 8,85). Επόμενες σε έκφραση βρίσκονται οι κατηγορίες 

«Άνθρωποι» (Μ.Ο = 18,48, Τ.Α = 13,68), «Παιχνίδια» (Μ.Ο = 13,12, Τ.Α = 10,88), 

«Μέρη Σώματος» (Μ.Ο = 12,60, Τ.Α = 9,74), «Προσωπικά» (Μ.Ο = 10,72, Τ.Α = 

8,41) και «Άλλες Λέξεις» (Μ.Ο = 10,60, Τ.Α = 5,99). Τελευταίες σε έκφραση 

βρίσκονται οι λέξεις που ανήκουν στις κατηγορίες «Ήχοι Ζώων» (Μ.Ο = 7,92, Τ.Α = 

4,03), «Οχήματα» (Μ.Ο = 7,44, Τ.Α = 6,40), «Επίθετα» (Μ.Ο = 5,56, Τ.Α = 4,90), 

«Χώροι Σπιτιού» (Μ.Ο = 5,16, Τ.Α = 5,15) και «Εργαλεία» (Μ.Ο = 3,88, Τ.Α = 

4.99). 

Πίνακας 3.1.2 

Πίνακας Μ.Ο για την έκφραση 

Ομάδα 
Ομάδα 1 

(Αγροτική Περιοχή) 

Ομάδα 2 

(Πόλη) 

 Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

1. Μωρουδίστικες 

Λέξεις 

16,4 7,54 19,28 8,85 

2. Ήχοι Ζώων 7,96 3,03 7,92 4,03 

3. Ονόματα ζώων 16,40 18,09 20,20 17,42 

4. Φαγητά 22,12 21,52 29,00 21,02 

5. Μέρη Σώματος 8,96 9,95 12,60 9,74 

6. Κινήσεις 33,24 39,25 46,20 39,02 

7. Περιβαλλοντικά 15,80 19,46 22,92 21,05 

8. Αντικείμενα 

Σπιτιού 

18,40 21,61 24,64 20,98 

9. Χώροι Σπιτιού 3,72 4,9 5,16 5,15 

10. Άνθρωποι 13,32 13,24 18,48 13,68 

11. Προσωπικά 8,56 8,85 10,72 8,41 

12. Οχήματα 4,88 6,41 7,44 6,40 

13. Έννοιες 17,04 19,97 26,68 21,22 

14. Ρούχα 8,84 10,75 12,32 11,03 

15. Επίθετα 3,36 4,32 5,56 4,90 

16. Παιχνίδια 9,08 10,46 13,12 10,88 
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17.  Εργαλεία  3,32 4,63 3,88 4,99 

18. Άλλες Λέξεις 7,72 5,72 10,60 5,99 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, έγινε προσπάθεια οπτικοποίησης της γενικής 

εικόνας που παρουσίασαν τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα ως προς την 

έκφραση και την κατανόηση των λέξεων. Όπως γίνεται φανερό οι μέσοι όροι (Μ.Ο) 

των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά και των δυο περιοχών είναι αρκετά υψηλοί, με 

εκείνα της πόλης να υπερτερούν ελαφρώς. Από την άλλη,  τα παιδιά εκφράζουν 

λιγότερες λέξεις από όσες κατανοούν είτε διαμένουν σε αγροτική περιοχή είτε σε 

πόλη, βέβαια και σε αυτή την κατηγορία, τα παιδιά της πόλης είναι εκείνα που έχουν 

το προβάδισμα. 

Διάγραμμα  3.1 Κατανομής Μ.Ο  

 

 

3.2 Ανάλυση διασποράς των μέσων σκορ μεταξύ των δύο ομάδων 

3.2.1 Anova one way για κατανόηση within groups 

Η διαδικασία One – Way ANOVA (Analysis of Variance – Ανάλυση 

Διασποράς ως προς ένα παράγοντα) διεξήχθη στην ανάλυση της εν λόγω μελέτης 

καθώς κρίθηκε αναγκαία η σύγκριση των δύο μέσων όρων (Μ.Ο) των δύο ομάδων 

παιδιών (η ομαδοποίηση έγινε με βάση τον τόπο διαμονής) ως προς την κατανόηση  
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ώστε να διαπιστωθεί αν οι διαφορές μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντικές. Ως 

επίπεδο σημαντικότητας κρίθηκε το κριτήριο p = 0,05. Από τα ευρήματα του πίνακα 

3.2.1 που ακολουθεί, καμία από τις τιμές της στήλης Sig. (p) δεν είναι μικρότερη από 

0,05. Επομένως, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους 

όλων των κατηγοριών λέξεων ως προς τον τόπο διαμονής των παιδιών. 

 

Πίνακας 3.2.1 

Κατηγορία  
F. Sig. (p) 

1. Μωρουδίστικες Λέξεις 
,142 ,708 

2. Ήχοι Ζώων 
,543 ,465 

3. Ονόματα Ζώων 
,123 ,727 

4. Φαγητά 
,002 ,969 

5. Μέρη Σώματος 
,102 ,751 

6. Κινήσεις  
,000 ,993 

7. Περιβαλλοντικά 
,068 ,796 

8. Αντικείμενα Σπιτιού 
,045 ,833 

9. Χώροι Σπιτιού 
,160 ,691 

10. Άνθρωποι 
,826 ,368 

11. Προσωπικά 
,006 ,940 

12. Οχήματα 
,027 ,870 

13. Έννοιες 
,472 ,495 

14. Ρούχα 
,060 ,807 

15. Επίθετα 
,368 ,547 

16. Παιχνίδια 
,123 ,727 

17. Εργαλεία 
,216 ,644 

18. Άλλες Λέξεις 
,424 ,518 

 

3.2.2 One way anova για έκφραση-within groups 

Διενεργώντας την ίδια ανάλυση διασποράς και για τους μέσους όρους των 

κατηγοριών λέξεων που αφορούν την έκφραση, τα συμπεράσματα είναι ίδια. Πιο 

συγκεκριμένα, κανένα στοιχείο της στήλης Sig. (p) δεν είναι μικρότερο του 0,05 

γεγονός που οδηγεί στο αποτέλεσμα πως οι μέσοι όροι μεταξύ της εκάστοτε 
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κατηγορίας λέξεων ως προς τον τόπο διαμονής των παιδιών δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2.2 

Κατηγορία  
F. Sig. (p) 

1. Μωρουδίστικες Λέξεις 1,533 ,222 

2. Ήχοι Ζώων ,002 ,969 

3. Ονόματα Ζώων ,572 ,453 

4. Φαγητά 1,308 ,258 

5. Μέρη Σώματος 1,709 ,197 

6. Κινήσεις  1,371 ,247 

7. Περιβαλλοντικά 1,542 ,220 

8. Αντικείμενα Σπιτιού 1,073 ,305 

9. Χώροι Σπιτιού 1,019 ,318 

10. Άνθρωποι 1,837 ,182 

11. Προσωπικά ,783 ,381 

12. Οχήματα 1,997 ,164 

13. Έννοιες 2,736 ,105 

14. Ρούχα 1,276 ,264 

15. Επίθετα 2,836 ,099 

16. Παιχνίδια 1,791 ,187 

17. Εργαλεία ,169 ,683 

18. Άλλες Λέξεις 3,022 ,089 

 

3.2.3 One way ANOVA για Τόπο διαμονής & Κατηγορίες Κατανόησης-

Έκφρασης 

Με σκοπό να εξεταστεί αν η κατανόηση και η έκφραση της καθεμιάς 

σημασιολογικής κατηγορίας επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του παιδιού 

(Αγροτική περιοχή ή Πόλη) συγκρίθηκε ο μέσος αριθμός λέξεων ανά τόπο διαμονής 
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σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων γίνεται με 

τη βοήθεια γραφημάτων (ραβδογραμμάτων) ώστε μέσω της οπτικοποίησης να γίνουν 

πιο κατανοητές οι πιθανές διαφορές. Παράλληλα, διενεργήθηκε ανάλυση των 

επιμέρους αποτελεσμάτων μέσω One – Way ANOVA για να βρεθεί αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του τόπου διαμονής και της έκφρασης/ 

κατανόησης των λέξεων. Συνοπτικά, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις περισσότερες από τις κατηγορίες και επίσης τα παιδιά που συνήθως υπερέχουν 

είναι εκείνα που διαμένουν σε πόλη.  

Γράφημα 3.2.3.1 Σύγκριση Μ.Ο λέξεων στην κατηγορία «Μωρουδίστικες Λέξεις» 

 

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών της αγροτικής περιοχής και της πόλης σε 

σχέση με την κατανόηση των «Μωρουδίστικων Λέξεων» (f = 6,94, p = 0,11 > 0,05). 

Ωστόσο, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκφραση (f = 11,87, p = 0,01 < 

0,05) με τα παιδιά της πόλης να υπερτερούν. 
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Γράφημα 3.2.3.2 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Ήχοι Ζώων» 

 

 

Το γράφημα που προηγήθηκε φανερώνει πως υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των λέξεων της κατηγορίας «Ήχοι Ζώων»  

που κατανοούν τα παιδιά των δύο περιοχών (f = 25,55, p =0,00 < 0,05) με τα παιδιά 

της αγροτικής περιοχής να έχουν το προβάδισμα. Αντίθετα, οι μέσοι όροι στην 

έκφραση είναι ακριβώς ίδιοι και επομένως γίνεται ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (f = 60,09 , p =0,08 > 0,05). 

 

Γράφημα 3.2.3.3 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Ζώα» 
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Αναφορικά με την κατηγορία «Ζώα» παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά τόσο στην κατανόηση (f = 85,55, p = 0,00 <0,05) όσο και στην έκφραση 

λέξεων (f = 114,22,  p = 0,00 < 0,05) ανά τόπο διαμονής. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι ενώ στην κατανόηση υπερτερούν τα παιδιά που διαμένουν σε αγροτική 

περιοχή, στην έκφραση υπερτερούν τα παιδιά της πόλης. 

 

 

Γράφημα 3.2.3.4 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Φαγητά» 
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Στην κατηγορία λέξεων «Φαγητά» δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την κατανόηση (f = 131,93 , p =0,13 > 0,05), παρατηρείται όμως 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την έκφραση (f =174,67, p = 0,00 <0,05 ), με 

τα παιδιά της πόλης να είναι εκείνα που έχουν το προβάδισμα. 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.5 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Μέρη Σώματος» 

 

 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά τόσο στην κατανόηση (f = 63,94 , p =0,04 <0,05) όσο και στην έκφραση 

λέξεων (f =113,30, p = 0,00 < 0,05) της κατηγορίας «Μέρη Σώματος». Πιο 

συγκεκριμένα, παρόλο που τα παιδιά αγροτικής περιοχής κατανοούν περισσότερο 

λέξεις της εν λόγω κατηγορίας, τα παιδιά της πόλης είναι εκείνα που με διαφορά τις 

εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό. 
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Γράφημα 3.2.3.6 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Κινήσεις» 

 

Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι οι μέσες τιμές σε κατανόηση των λέξεων που 

σχετίζονται με «Κινήσεις» είναι περίπου ίσες στις (f =0 ,00 . p = 0,93 > 0,05) και 

επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Αντιθέτως, τα παιδιά της 

πόλης υπερέχουν έναντι των παιδιών της αγροτικής περιοχής ως προς την έκφραση 

και άρα η διαφορά τους είναι στατιστικά σημαντική (f = 108, 69, p = 0,00 < 0,05). 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.7 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Περιβαλλοντικά» 
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Στην κατηγορία «Περιβαλλοντικά» υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά τόσο 

στην κατανόηση(f = 132, 14, p = 0,00 < 0,05) όσο και στην έκφραση (f = 78,95, p = 

0,00 < 0,05). Επίσης, τα παιδιά που υπερέχουν και στις δύο εκφάνσεις της γλώσσας 

είναι εκείνα που διαμένουν σε πόλη. 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.8 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Αντικείμενα Σπιτιού» 
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Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις κατηγορίες 

κατανόησης (f = 102,64, p = 0,00 < 0,05) και έκφρασης (f = 98,54, p = 0,00 < 0,05) 

των λέξεων  που αποτελούν «Αντικείμενα σπιτιού». Είναι φανερή η υπεροχή των 

παιδιών που διαμένουν στην πόλη, ειδικότερα στον τομέα της έκφρασης. 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.9 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Χώροι Σπιτιού» 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές τόσο στην κατανόηση (f = 46,71, p = 0,00 < 0,05) όσο και στην έκφραση 

λέξεων (f = 58,06 , p = 0,00 <0,05) της κατηγορίας «Χώροι Σπιτιού». Και σε αυτή 

την κατηγορία, τα παιδιά της πόλης δείχνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα. 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.10 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Προσωπικά» 
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Στην κατηγορία «Προσωπικά», δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους κατανόησης (f =96,37 , p = 0,09 > 0,05) των λέξεων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς τον τόπο διαμονής του παιδιού. Ωστόσο, είναι 

ολοφάνερη η στατιστικά σημαντική διαφορά της έκφρασης (f = 112,06, p – 0,00 < 

0,05) λέξεων ως προς τον τόπο διαμονής. Τα παιδιά της πόλης εκφράζουν 

περισσότερες λέξεις κατά μέσο όρο απ’ ότι τα παιδιά αγροτικής περιοχής. 

 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.11 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Άνθρωποι» 
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Στατιστικά σημαντικές είναι και οι διαφορές μεταξύ των παιδιών που 

διαμένουν σε αγροτική περιοχή και πόλη ως προς την κατανόηση (f = 105,35, p =0,00 

< 0,05 ) αλλά και έκφραση (f = 83,51, p = 0,00 < 0,05) λέξεων της κατηγορίας 

«Άνθρωποι». Τα παιδιά που διαμένουν σε πόλη φαίνεται να «σκοράρουν» υψηλότερα 

και σε αυτή την κατηγορία. 

 

Γράφημα 3.2.3.12 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Οχήματα» 

 

Όμοια, στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές στην κατανόηση (f = 64,24, p 

= 0,00 < 0,05) και έκφραση (f = 73,18, p = 0,00 < 0,05) «Οχημάτων» συγκριτικά με 

τον τόπο διαμονής του παιδιού. Αν και τα παιδιά της πόλης προηγούνται ελάχιστα ως 
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προς την κατανόησή τους, η ψαλίδα μεγαλώνει στον τομέα της έκφρασης τέτοιων 

λέξεων. 

 

 

 

Γράφημα 3.2.3.13 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Ρούχα» 

 

Στατιστικά σημαντικές είναι και οι διαφορές των μέσων όρων των παιδιών 

των δυο περιοχών ως προς την κατανόηση (f =79,59 , p =0,00 < 0,05) αλλά και την 

έκφραση (f =90,07 , p = 0,00 < 0,05) «Ρούχων». Αξιοσημείωτη είναι η υπεροχή των 

παιδιών που διαμένουν σε πόλη. 
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Γράφημα 3.2.3.14 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Έννοιες» 

 

Με βάση το διάγραμμα που προηγείται, είναι φανερό ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων στην κατανόηση (f = 92,93, p = 0,00 < 

0,05) και στην έκφραση (f =91,09 , p = 0,00 < 0,05) «Εννοιών» μεταξύ των παιδιών 

που μένουν σε πόλη και αγροτική περιοχή. 

 

Γράφημα 3.2.3.15 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Επίθετα» 
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Τα παιδιά που διαμένουν σε πόλη, προηγούνται των παιδιών που διαμένουν 

σε αγροτική περιοχή ως προς την κατανόηση αλλά και την έκφραση λέξεων που 

ανήκουν στην κατηγορία «Επίθετα». Αναλυτικότερα, υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους που αφορούν την κατανόηση (f = 46,96, p 

= 0,00 < 0,05) και την έκφραση (f = 66,62, p = 0,00 < 0,05) λέξεων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 

Γράφημα 3.2.3.16 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Εργαλεία» 

 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους μέσους όρους κατανόησηw (f = 19,98, p = 0,00 < 0,05) λέξεων της 

κατηγορίας «Εργαλεία» αναφορικά με τον τόπο διαμονής του παιδιού. Ως προς την 

κατανόηση υπερέχουν τα παιδιά της αγροτικής περιοχής έναντι των παιδιών της 

πόλης. Στατιστικά σημαντικές διαφορές υπάρχουν και ως προς την έκφραση (f = 

30,56, p = 0,00 < 0,05), ωστόσο εδώ υπερέχουν τα παιδιά που διαμένουν σε πόλη. 
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Γράφημα 3.2.3.17 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Παιχνίδια» 

 

Τα ευρήματα του παραπάνω γραφήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανόηση (f = 55,23, p = 0,00 

<0,05) και στην έκφραση (f =82,60, p = 0,00 < 0,05 ) «Παιχνιδιών». Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά που προέρχονται από πόλη κατανοούν περισσότερες λέξεις 

που αφορούν «Παιχνίδια» και στη συνέχεια εκφράζουν περισσότερες συγκρινόμενα 

με τα παιδιά που διαμένουν σε αγροτική περιοχή. 

 

Γράφημα 3.2.3.18 Σύγκριση Μ.Ο στην κατηγορία λέξεων «Άλλες λέξεις» 
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Τέλος, το σκηνικό παραμένει ίδιο και αναφορικά με «Άλλες λέξεις». 

Υπάρχουν, δηλαδή, στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους 

κατανόησης (f = 34,05, p = 0,00 < 0,05) και έκφρασης (f = 60,14, p = 0,00 < 0,05) 

«Άλλων λέξεων» μεταξύ των παιδιών με διαφορετικό τόπο διαμονής. Τα παιδιά που 

υπερέχουν και στις δυο εκφάνσεις τις γλώσσας είναι εκείνα που διαμένουν σε πόλη. 

 

3.3 Συσχέτιση κατανόησης και έκφρασης με το φύλο του παιδιού 

Το φύλο του παιδιού αποτελεί παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την 

κατανόηση και στη συνέχεια της έκφρασης κάποιας λέξης ή λέξεων. Για το λόγο 

αυτό, εξετάστηκε παρακάτω η σχέση που έχει το φύλο των 50 παιδιών του δείγματος 

με την κατανόηση και την έκφραση των λεκτικών κατηγοριών του ερωτηματολογίου 

CYLEX. 

3.3.1 Σχέση φύλου παιδιού και κατανόησης σημασιολογικών κατηγοριών 

Στην πορεία την έρευνας, θεωρήθηκε θεμιτό να εξεταστεί η επίδοση των υπό 

μελέτη παιδιών στην κατανόηση των 18 κατηγοριών λέξεων ως προς το φύλο. Για το 

σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε t –test για ανεξάρτητα δείγματα ώστε ωα συγκριθούν 

οι μέσοι όροι των αγοριών και κοριτσιών μεταξύ τους . Από τον πίνακα που 

ακολουθεί, γίνεται φανερό πως οι κατηγορίες «Ρούχα» και «Επίθετα» παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους κατανόησης σχετικά με το φύλο 

του παιδιού (p = 0,046 < 0,05 και p = 0,048 < 0,05 αντίστοιχα). Καμία από τις 

υπόλοιπες τιμές της στήλης Sig. (p) δεν είναι μικρότερη από 0,05 γεγονός που 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους 

όρους των λέξεων που κατανοούν ανά κατηγορία τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα. 
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Πίνακας 3.3.1 

   T –

test  

    

 Αγόρι 

(Ν =26) 

Κορίτσι 

(Ν = 24) 

   

      

 Μ.Ο Τ.Α M.O T.A t df p 

1. 1.Μωρουδίστικες 

Λέξεις 

19,38 7,79 20,67 7,15 -,604 48 ,548 

2. Ήχοι Ζώων 8,15 3,91 9,29 2,27 -,711 48 ,481 

3. Ονόματα Ζώων 23,92 15,17 26,83 13,66 -1,27 48 ,211 

4. Φαγητά 30,38 18,76 36,63 16,78 -1,24 48 ,223 

5. Μέρη Σώματος 
15,62 6,82 18,04 6,20 -1,31 48 ,196 

6. Κινήσεις  58,31 31,74 65,17 31,10 -,771 48 ,444 

7. Περιβαλλοντικά 25,85 17,20 28,71 18,61 -,565 48 ,575 

8. Αντικείμενα Σπιτιού 31,50 17,45 34,17 18,56 -,524 48 ,603 

9. Χώροι Σπιτιού 6,65 4,40 8,67 4,58 -1,58 48 ,120 

10. Άνθρωποι 18,73 11,22 22,46 12,36 -1,12 48 ,269 

11. Προσωπικά 
12,81 7,48 15,96 7.05 -1,53 48 ,133 

12. Οχήματα 
8,62 5,80 8,80 6,21 -,104 48 ,918 

13. Έννοιες 
25,69 17,27 32,92 19,25 -1,40 48 ,148 

14. Ρούχα 13,08 8,52 18,54 10,28 -2,05 48 ,046 

15. Επίθετα 4,96 4,22 7,42 4,32 -2,03 48 ,048 

16. Παιχνίδια 13,81 8,60 17,25 9,65 -1,33 48 ,188 

17. Εργαλεία 3,96 4,05 5,58 6,06 -1,10 48 ,277 

18. Άλλες Λέξεις 10,92 5,84 12,54 4,85 -1,06 48 ,294 

 

3.3.2 T-test (Independent samples) για φύλο παιδιών & έκφραση λέξεων 

Όμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη διερεύνηση της σχέσης των 

μέσων όρων των δύο φύλων αναφορικά με την έκφραση των λέξεων της εκάστοτε 

κατηγορίας. Παρατηρώντας την στήλη Sig. (p) του πίνακα που ακολουθεί προκύπτει 

πως δεν υπάρχει καμία τιμή μικρότερη του 0,05. Επομένως, δεν υπάρχει στατιστικά 
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σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων έκφρασης των λέξεων της κάθε 

κατηγορίας. 

 

Πίνακας 3.3.2 

   T –

test  

    

 Αγόρι 

(Ν =26) 

Κορίτσι 

(Ν = 24) 

   

      

 Μ.Ο Τ.Α M.O T.A t df p 

1. 1.Μωρουδίστικες 

Λέξεις 

17,85 8,18 17,83 8,54 ,005 48 ,996 

2. Ήχοι Ζώων 7,58 3,92 8,33 3,09 -,753 48 ,455 

3. Ονόματα Ζώων 17,92 16,91 18,71 18,846 -,155 48 ,877 

4. Φαγητά 25,27 21,14 25,88 22,00 -,099 48 ,921 

5. Μέρη Σώματος 10,58 9,63 11,00 10,41 -,149 48 ,882 

6. Κινήσεις  38,46 37,74 41,08 41,66 -,233 48 ,816 

7. Περιβαλλοντικά 19,00 19,51 19,75 21,70 -,129 48 ,898 

8. Αντικείμενα Σπιτιού 20,81 20,68 22,29 22,40 -,244 48 ,809 

9. Χώροι Σπιτιού 4,04 4,66 4,88 5,50 -,582 48 ,563 

10. Άνθρωποι 15,58 13,19 16,25 14,26 -,173 48 ,863 

11. Προσωπικά 8,88 8,16 10,46 9,18 -,642 48 ,524 

12. Οχήματα 6,23 6,15 6,08 6,93 ,080 48 ,937 

13. Έννοιες 20,92 20,03 22,88 22,33 -,326 48 ,746 

14. Ρούχα 9,42 9,68 11,83 12,21 -,776 48 ,441 

15. Επίθετα 4,12 4,50 4,83 4,98 -,535 48 ,595 

16. Παιχνίδια 10,26 10,16 12,00 11,52 -,564 48 ,575 

17. Εργαλεία 3,38 4,36 3,83 5,27 -,329 48 ,744 

18. Άλλες Λέξεις 8,73 6,14 9,63 5,89 -,525 48 ,602 

 

 

3.4 Συσχέτιση κατανόησης και έκφρασης με την ηλικία του παιδιού 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας ο οποίος είναι ικανός να επηρεάσει την 

έκφραση και την κατανόηση λέξεων από το εκάστοτε παιδί είναι και η ηλικία στην 
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οποία βρίσκεται. Τα παιδιά που μελετήθηκαν είναι από 0 έως 3,6 ετών. Για να γίνει 

ευκολότερη η μελέτη της σχέση ηλικίας- έκφρασης και ηλικίας – κατανόησης, τα 

παιδιά χωρίστηκαν σε 7 ηλικιακές ομάδες. Στην πρώτη ομάδα βρέθηκαν τα παιδία 

από 0 έως 6 μηνών. Στη δεύτερη ομάδα, τα παιδιά από 6 έως 12 μηνών. Στην τρίτη, 

τα παιδιά 16 έως 18 μηνών. Στην τέταρτη, τα παιδιά 18 έως 24 μηνών. Στην πέμπτη, 

τα παιδιά από 24 έως 30 μηνών. Στην έκτη, τα παιδιά από 30 έως 36 μηνών και στην 

έβδομη και τελευταία, τα παιδιά από 36 έως 42 μηνών. Επειδή η έβδομη κατηγορία 

απαρτιζόταν από λίγα παιδιά, συγχωνεύθηκε για τις ανάγκες της έρευνας με την έκτη 

και τελικά προέκυψαν έξι (6) ηλικιακές ομάδες προς ανάλυση. Για τον έλεγχο των 

σχέσεων πραγματοποιήθηκε One – Way ANOVA, τα αποτελέσματα του οποίου 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

3.4.1 Σχέση ηλικίας παιδιού & κατανόησης 

Για την διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας του παιδιού με την κατανόηση των 

λέξεων των κατηγοριών του ερωτηματολογίου CYLEΧ εξετάστηκαν οι μεταβλητές 

ηλικιακή ομάδα και μέσος όρος κατανόησης λέξεων για το σύνολο των παιδιών. Από 

τον παρακάτω πίνακα, προκύπτει πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (f = 

17,76, p = 0,00 < 0,05) στους μέσους όρους κατανόησης λέξεων μεταξύ τουλάχιστον 

πέντε εκ των έξι ομάδων. 

 

 

Πίνακας 3.4.1.1 Οne Way ANOVA 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,088E6 5 217657,886 17,758 ,000 

Intercept 4123730,182 1 4123730,182 336,447 ,000 

CA_Class 1088289,430 5 217657,886 17,758 ,000 

Error 539295,290 44 12256,711   

Total 8101826,000 50    

Corrected Total 1627584,720 49    

a. R Squared = ,669 (Adjusted R Squared = ,631) 

 

3.4.2 Σχέση ηλικίας παιδιού & έκφρασης 

Για την αντίστοιχη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ηλικίας και έκφρασης των 

λεκτικών κατηγοριών συγκρίθηκαν οι μεταβλητές ηλικιακή ομάδα και ο μέσος όρος 
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λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας. Ο πίνακας που επισυνάπτεται 

στη συνέχεια, επιβεβαιώνει πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (f = 

10,043, p = 0,00 < 0,05) στους μέσους όρους των λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά 

τουλάχιστον μεταξύ των πέντε από τις έξι ηλιακών ομάδων. 

 

 

 

Πίνακας 3.4.2.1 Οne Way ANOVA 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,277E6 5 255449,143 10,043 ,000 

Intercept 1843035,818 1 1843035,818 72,462 ,000 

CA_Class 1277245,716 5 255449,143 10,043 ,000 

Error 1119111,964 44 25434,363   

Total 5722494,000 50    

Corrected Total 2396357,680 49    

a. R Squared = ,533 (Adjusted R Squared = ,480) 

 

 

3.4.3 Σχέση ηλικίας-κατανόησης & ηλικίας-έκφρασης 

Για να γίνει πιο κατανοητή η επίδραση της ηλικίας στην κατανόηση και την 

έκφραση των λεκτικών κατηγοριών που εξετάστηκαν στη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε 

γράφημα για την οπτικοποίηση των συμπερασμάτων. Από το παρακάτω γράφημα 

προκύπτουν τρία επιμέρους συμπεράσματα. Αρχικά, τα παιδιά ηλικία 0 – 3,6 ετών 

κατανοούν περισσότερες λέξεις απ’ όσες εκφράσουν. Δεύτερον, όσο αυξάνεται η 

ηλικία των παιδιών αυξάνεται και ο μέσος όρος τον λέξεων που κατανοούν. Τρίτον, 

όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών αυξάνεται και ο μέσος όρος λέξεων που 

εκφράζονται. 

 

 

 

 



64 

 

 

Γράφημα 3.4.3.1 

 

 

3.5 Συσχέτιση μεταξύ των λεκτικών κατηγοριών του CYLEX 

3.5.1 Συσχέτιση μέσου όρου κατανόησης-μέσου όρου έκφρασης 

Η συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής μέσος όρος έκφρασης και μέσος όρος 

κατανόησης πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή Pearson (r) ο οποίος θα 

αποδώσει το μέγεθος αλλά και την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ τους.  Για την 

απόδοση του συντελεστή συσχέτισης μέσω γραφήματος (Γράφημα 4.1.1 ) 

χρησιμοποιήθηκε διάγραμμα διασποράς (scatterplot). Στο εν λόγω διάγραμμα, το 

κάθε σημείο αντιπροσωπεύει τις τιμές ως προς τις μεταβλητές κατανόηση και 

έκφραση ενός παιδιού του δείγματος. 
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Γράφημα 4.1.1 

 

Από το παραπάνω γράφημα, φανερώνεται πως οι μέσοι όροι κατανόησης και 

έκφρασης των λέξεων των 18 κατηγοριών έχουν ισχυρή θετική σχέση μεταξύ τους (r 

= 0,797 , p = 0,00) καθώς τα σημεία κατευθύνονται προς τα πάνω και τείνουν να 

δίνουν την όψη ευθείας γραμμής. 

 

3.5.2 Συσχέτιση των σημασιολογικών κατηγοριών κατανόησης 

 Για τη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας συσχέτισης του συνολικού σκορ 

κατανόησης με το σκορ που σημείωσε η κάθε κατηγορία, έγινε διαλογή των 9 από τις 

18 κατηγορίες. Στις 9 κατηγορίες συμπεριλήφθηκαν 3 με υψηλό (1.Κινήσεις, 

2.Φαγητά, 3.Αντικείμενα Σπιτιού), 3 με μέτριο (4.Μέρη Σώματος, 5.Ρούχα, 

6.Παιχνίδια) και 3 και μικρό σκορ (7.Εργαλεία, 8.Επίθετα, 9.Χώροι Σπιτιού) με 

σκοπό να αποκτηθεί μια σφαιρική εικόνα. Στη συνέχεια, για να κατοχυρωθεί πως οι 9 

κατηγορίες που επιλέχθηκαν είναι ικανές να προβλέψουν τα σκορ των υπόλοιπων  

λεκτικών κατηγοριών πραγματοποιήθηκε παλινδρομική ανάλυση.  Τα αποτελέσματα 

του συντελεστή συσχέτισης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.1. Όπως προκύπτει, το 

σύνολο των συντελεστών είναι μεγαλύτερο από 0,7 > 0,5 γεγονός που φανερώνει 
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ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των λεκτικών κατηγοριών. Επίσης, η συσχέτιση 

θεωρείται στατιστικά σημαντική καθώς το επίπεδο σημαντικότητας και των 9 

κατηγοριών είχε τιμή 0,000 < 0,05. Στη συνέχεια, από τον πίνακα 4.2.2 γίνεται 

φανερό πως το μοντέλο παλινδρόμησης που επιλέχθηκε είναι πολύ καλό καθώς R2 = 

99,4% που σημαίνει πως σε πραγματικές συνθήκες ο εκάστοτε ερευνητής θα είναι σε 

θέση να προβλέψει το σκορ των υπόλοιπων 9 κατηγοριών. 

 

 

Πίνακας 4.2.1 Συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) των 9 κατηγοριών κατανόησης 

Κατηγορία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Σύνολο 

1 

         

2 ,969**         

3 ,953** ,924**        

4 ,967** ,923** ,926**       

5 ,893** ,890** ,863** ,871**      

6 ,964** ,901** ,908** ,940** ,859**     

7 ,920** ,862** ,815** ,898** ,783** ,905**    

8 ,782** ,685** ,676** ,773** ,608** ,788** ,839**   

9 ,889** ,850** ,830** ,814** ,740** ,868** ,855** ,743**  

** Ως συντελεστής συσχέτισης θεωρήθηκε ο p = 0,01 καθώς όλες οι τιμές που 

εξήχθησαν ήταν ίσες με 0,000 
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Πίνακας 4.2.2 Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,997a ,994 ,993 15,222 ,994 775,995 9 40 ,000 

a. Predictors: (Constant), RV_Rooms, RV_Bodyparts, RV_Tools, RV_Adjectives, RV_Food, RV_Toys, 

RV_Action, RV_Clothing, RV_Household 

 

 

Πίνακας 4.2.3 ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1618315,952 9 179812,884 775,995 ,000a 

Residual 9268,768 40 231,719   

Total 1627584,720 49    

a. Predictors: (Constant), RV_Rooms, RV_Bodyparts, RV_Tools, RV_Adjectives, RV_Food, RV_Toys, 

RV_Action, RV_Clothing, RV_Household 

b. Dependent Variable: sum_r 

 

 

Πίνακας 4.2.4 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,284 6,661  2,745 ,009 

RV_Action 1,914 ,245 ,329 7,807 ,000 

RV_Food 1,815 ,410 ,179 4,428 ,000 

RV_Household 1,370 ,509 ,134 2,689 ,010 

RV_Bodyparts ,538 ,814 ,019 ,662 ,512 

RV_Clothing 3,425 ,849 ,182 4,035 ,000 

RV_Toys 1,795 ,740 ,091 2,426 ,020 

RV_Tools 1,531 ,917 ,043 1,668 ,103 

RV_Adjectives 1,666 1,320 ,040 1,262 ,214 

RV_Rooms 1,328 1,407 ,033 ,944 ,351 

a. Dependent Variable: sum_r 
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3.5.3 Συσχέτιση των σημασιολογικών κατηγοριών έκφρασης 

Με όμοιο τρόπο υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης για τις 9 κατηγορίες 

έκφρασης αλλά και το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, στον 

πίνακα 4.3.1 παρουσιάζεται η τιμή του συντελεστή r για την κάθε κατηγορία. Όλοι οι 

συντελεστές ξεπερνούν το 0,7 > 0,5 και επομένως οι λεκτικές κατηγορίες έκφρασης 

που εξετάστηκαν παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση. Επιπλέον, η τιμή R2 = 99,7 

%  (πίνακας 4.3.2) ποσοστό πολύ μεγάλο που επιβεβαιώνει πως οι κατηγορίες που 

επιλέχθηκαν είναι ικανές να προβλέψουν τα σκορ των υπόλοιπων σε πραγματικές 

συνθήκες. 

 

Πίνακας 4.3.1 Συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) των 9 κατηγοριών έκφρασης 

Κατηγορία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Σύνολο 

1 

         

2 ,988**         

3 ,972** ,969**        

4 ,988** ,982** ,961**       

5 ,966** ,969** ,960** ,948**      

6 ,982** ,954** ,941** ,969** ,847**     

7 ,972** ,946** ,929** ,949** ,925** ,965**    

8 ,872** ,848** ,787** ,872** ,792** ,880** ,875**   

9 ,947** ,931** ,878** ,929** ,873** ,934** ,945** ,857**  
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Πίνακας 4.3.2 Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,998a ,997 ,996 13,584 ,997 1438,535 9 40 ,000 

a. Predictors: (Constant), EV_Rooms, EV_Food, EV_Tools, EV_Adjectives, EV_Bodyparts, EV_Toys, 

EV_Clothing, EV_Household, EV_Action 

 

 

Πίνακας 4.3.3 ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2388976,785 9 265441,865 1438,535 ,000a 

Residual 7380,895 40 184,522   

Total 2396357,680 49    

a. Predictors: (Constant), EV_Rooms, EV_Food, EV_Tools, EV_Adjectives, EV_Bodyparts, EV_Toys, 

EV_Clothing, EV_Household, EV_Action 

b. Dependent Variable: sum_e 

 

 

Πίνακας 4.3.4 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,482 3,372  6,667 ,000 

EV_Action ,471 ,395 ,084 1,193 ,240 

EV_Food 2,141 ,467 ,207 4,588 ,000 

EV_Household 2,112 ,599 ,204 3,527 ,001 

EV_Bodyparts 2,865 ,990 ,128 2,893 ,006 

EV_Clothing 1,968 1,003 ,097 1,962 ,057 

EV_Toys 2,099 ,874 ,102 2,402 ,021 

EV_Tools 1,738 1,070 ,038 1,623 ,112 

EV_Adjectives 6,667 1,627 ,142 4,098 ,000 

EV_Rooms 1,249 1,260 ,028 ,992 ,327 
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Πίνακας 4.3.4 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,482 3,372  6,667 ,000 

EV_Action ,471 ,395 ,084 1,193 ,240 

EV_Food 2,141 ,467 ,207 4,588 ,000 

EV_Household 2,112 ,599 ,204 3,527 ,001 

EV_Bodyparts 2,865 ,990 ,128 2,893 ,006 

EV_Clothing 1,968 1,003 ,097 1,962 ,057 

EV_Toys 2,099 ,874 ,102 2,402 ,021 

EV_Tools 1,738 1,070 ,038 1,623 ,112 

EV_Adjectives 6,667 1,627 ,142 4,098 ,000 

EV_Rooms 1,249 1,260 ,028 ,992 ,327 

a. Dependent Variable: sum_e 

 

 

3.6 Συμπεράσματα έρευνας 

Στην εν λόγω μελέτη έλαβαν μέρος 50 γονείς οι οποίοι αντιπροσώπευαν τα 50 

παιδιά που μελετήθηκαν ως προς την κατανόηση και έκφραση κάποιον λεκτικών 

κατηγοριών. Οι 25 οικογένειες κατοικούσαν μόνιμα σε αγροτική περιοχή και οι 

υπόλοιπες 25 σε πόλη. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να συγκριθούν οι μέσοι όροι 

που «σκόραραν» τα παιδιά που έλαβαν μέρος ως προς τον τόπο διαμονής τους. Οι 

γονείς επιλέχθηκαν ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος και μορφωτικού επιπέδου. 

Τα παιδιά επιλέχθηκαν με βάση την ηλικία, η οποία κυμαινόταν από 0 έως 3,6 ετών. 

Η επίδραση του τόπου διαμονής στην κατανόηση λέξεων φάνηκε να μην είναι 

καθοριστική. Πιο συγκεκριμένα, μετά την μελέτη των Μ.Ο στα σκορ των επιμέρους 

κατηγοριών των παιδιών που διαμένουν σε αγροτική περιοχή με εκείνα που 

διαμένουν σε πόλη, προέκυψε ότι και στις δυο περιπτώσεις η πλέον κατανοητή 

λεκτική κατηγορία ήταν εκείνη των «Κινήσεων». Επιπλέον, επικράτησε σχεδόν 

ταύτιση ως προς την κατάταξη των λεκτικών κατηγοριών του ερωτηματολογίου 

CYLEX με εκείνες των «Φαγητών», των «Εννοιών» και των «Αντικειμένων Σπιτιού» 
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να συγκεντρώνουν επίσης υψηλά σκορ. Τέλος, συμφωνία υπήρξε και στις λιγότερο 

κατανοητές κατηγορίες που δεν ήταν άλλες από τα «Επίθετα», τα «Εργαλεία» και 

τους «Χώρους Σπιτιού». 

Αναφορικά με την επίδραση του τόπου διαμονής του παιδιού στην έκφραση 

των λεκτικών κατηγοριών που εξετάστηκαν ήταν επίσης μικρή. Πιο αναλυτικά, 

προέκυψε πως τα παιδιά και των δύο περιοχών διαμονής εκφράζουν με μεγάλη 

συχνότητα λέξεις που σχετίζονται με «Κινήσεις», με μέτρια συχνότητα λέξεις που 

προέρχονται από τις κατηγορίες «Φαγητά», «Έννοιες», «Περιβαλλοντικά» και 

δυσκολεύονται να εκφράσουν λέξεις που υποδηλώνουν «Επίθετα», «Χώρους 

Σπιτιού» και «Εργαλεία». Επομένως, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους κατανόησης και έκφρασης των λεκτικών κατηγοριών που να 

πηγάζει από τον τόπο διαμονής των παιδιών. 

Στη συνέχεια, μελετήθηκαν μεμονωμένα όλες οι λεκτικές κατηγορίες με 

σκοπό να διερευνηθεί η επιρροή του τόπου διαμονής παράλληλα σε κατανόηση και 

έκφραση. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι στις περισσότερες λεκτικές κατηγορίες 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους κατανόησης και 

έκφρασης και μάλιστα συνήθως τα παιδιά που διέμεναν σε πόλη παρουσίαζαν 

καλύτερους μέσους όρους. Βέβαια, στην λεκτική κατηγορία «Μωρουδίστικες Λέξεις» 

δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την κατανόηση των παιδιών της 

πόλης και της αγροτικής περιοχής. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την έκφραση «Ήχων Ζώων», ως προς την κατανόηση λέξεων που 

υποδηλώνουν «Φαγητό» και στην κατανόηση λέξεων που αφορούν «Κινήσεις». 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι σε μόνο δύο κατηγορίες σημειώθηκε υπεροχή 

των παιδιών που διαμένουν σε αγροτική περιοχή. Οι εν λόγω κατηγορίες αφορούν 

την κατανόηση λέξεων που αποτελούν ονόματα «Ζώων» και κατανόηση των λέξεων 

της κατηγορίας «Εργαλεία». 

Επίσης, τα σκορ που σημείωσαν τα παιδιά του δείγματος εξετάστηκαν και ως 

προς τον παράγοντα φύλο. Από την διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στην 

κατανόηση προέκυψε ότι είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις λεκτικές 

κατηγορίες «Ρούχα»  και «Επίθετα», ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες δεν 

παρατηρήθηκε κάτι παρόμοιο. Όσων αφορά την έκφραση λέξεων που εμπίπτουν στις 
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κατηγορίες που μελετήθηκαν, δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική επίδραση του φύλου 

του κάθε παιδιού.  

Ένας ακόμη παράγοντας που θεωρήθηκε ότι μπορεί να επηρεάσει τα σκορ των 

50 παιδιών τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση λέξεων είναι η ηλικία. Τα 

παιδιά χωρίστηκαν σε επτά και έπειτα για τις ανάγκες της έρευνας σε έξι ηλικιακές 

ομάδες ώστε να μελετηθεί η επίδραση του εν λόγω παράγοντα. Τελικά 

επιβεβαιώθηκε πως όσο μεγαλώνει η ηλικία του παιδιού τόσο μεγαλώνει η ικανότητά 

του να κατανοεί περισσότερες λέξεις και στη συνέχεια να τις εκφράζει. Ωστόσο, έγινε 

φανερό πως τα παιδιά 0 έως 3,6 ετών κατανοούν περισσότερες λέξεις από εκείνες που 

εκφράζουν. 

Κλείνοντας, επιβεβαιώθηκε πως οι μέσοι όροι κατανόησης και έκφρασης 

όλων των παιδιών (ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ηλικίας και φύλου) παρουσιάσουν 

ισχυρή θετική σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι οι λεκτικές 

κατηγορίες σχετίζονται μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς τόσο στην κατανόηση όσο 

και την έκφραση.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αφορά το ρόλο που έχει το τόπος διαμονής 

των παιδιών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται παιδιά που 

κατοικούν σε αστικά κέντρα και αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι οι δύο ομάδες παρουσιάζουν διαφορές ως προς την κατανόηση και την 

έκφραση των σημασιολογικών κατηγοριών που εξετάζονται. Ακόμα, αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι τα παιδιά που διαμένουν στο αστικό κέντρο εκφράζουν και σε 

ορισμένες περιπτώσεις κατανοούν καλύτερα τις σημασιολογικές κατηγορίες. Επίσης, 

από την παρούσα έρευνα προκύπτουν αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο που έχει το 

φύλο και η ηλικία στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας κατέχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές από εκείνα των ερευνών 

της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Στα αποτελέσματα της παρούσας εργασία καταγράφεται ότι και οι δύο ομάδες 

παιδιών κατανοούν κι εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις λέξεις που ανήκουν στη 

σημασιολογική κατηγορία «Κινήσεις». Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα 

της έρευνας των Kauschke και Hofmeister (2002) η οποία διεξάγεται στη Γερμανία 

σε δείγμα παιδιών ηλικίας 1;1, 1;3, 1;9 και 3;0 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν ότι τα παιδιά κατανοούν και εκφράζουν καλύτερα λέξεις οι οποίες 

αναφέρονται σε πράξεις, κινήσεις του σώματος, κινήσεις που σχετίζονται με το 

χειρισμό αντικειμένων και κινήσεις που σχετίζονται με την πραγματοποίηση κάποιου 

γεγονότος. Επίσης, στην έρευνα των Kauschke και Hofmeister (2002) επισημαίνεται 

ότι τα παιδιά κατανοούν κι εκφράζουν καλύτερα λέξεις που το νόημα τους αφορά 

ήχους ζώων και οχημάτων, όπως είναι τα αυτοκίνητα. Το τελευταίο αυτό εύρημα της 

έρευνας στο γερμανικό δείγμα έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας. Στην παρούσα έρευνα αυτό που διαπιστώνεται ότι και στις δύο ομάδες 

παιδιών οι κατηγορίες που αφορούν τα «Αντικείμενα» και τα «Εργαλεία» γίνονται σε 

μέτριο βαθμό κατανοητές από τους συμμετέχοντες. 

Επιπλέον, ο μεγάλος βαθμός κατανόησης και έκφρασης των λέξεων που 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Κινήσεις» επισημαίνεται και από τους Gogate και 
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Maganti (2017). Αυτό που αναφέρουν οι ερευνητές είναι ότι οι μητέρες των παιδιών 

ηλικίας 8-9 μηνών και 12-14 μηνών τονίζουν ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις 

λέξεις που το νόημα τους υποδηλώνει κάποια πράξη. Ακόμα, αυτό που καταγράφεται 

είναι ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μαθαίνουν σε φυσικό περιβάλλον πιο εύκολα 

την παραγωγή των λέξεων πράξεων σε σχέση με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Η 

παρατήρηση αυτή αφορά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας τα οποία εκφράζουν λίγα 

ουσιαστικά και κατανοούν περισσότερα ρήματα που υποδηλώνουν πράξεις. Στα 

παιδιά που έχουν μάθει να εκφράζουν περισσότερα ουσιαστικά και κατανοούν 

λιγότερα ρήματα που εκφράζουν πράξεις δε φαίνεται να υπάρχει καλή κατανόηση και 

έκφραση των λέξεων που ανήκουν στην κατηγορία «Κινήσεις». Τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Gogate και Maganti (2017) έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας και πιθανό να μπορούν να δώσουν μία εξήγηση σε αυτά. Οι 

συμμετέχοντες, δηλαδή, της παρούσας έρευνας και στις δύο ομάδες είναι πιθανό να 

έχουν κατανοούν και να εκφράζουν περισσότερα ρήματα από ότι ουσιαστικά. 

Ένα άλλο εύρημα της παρούσας έρευνας σχετίζεται με τις διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ των παιδιών που διαμένουν σε αστικές περιοχές στην κατανόηση 

και την έκφραση των λέξεων που περιλαμβάνονται στις σημασιολογικές κατηγορίες 

του CYLEX. Μία από τις διαφορές που παρουσιάζονται σχετίζονται με τη γενική 

υπεροχή των παιδιών από αστικά κέντρα. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με 

άλλα ερευνητικά ευρήματα. Μία από τις έρευνες που έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι εκείνη των Vogt και Douglas (2013). Η 

έρευνα αυτή διεξάγεται σε αστικές και αγροτικές περιοχές της Δημοκρατίας της 

Μοζαμβίκης. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των διαφορών που υπάρχουν 

μεταξύ των παιδιών από τις δύο διαφορετικές κοινότητες σε σχέση με τη γλωσσική 

τους ανάπτυξη και τη μη λεκτική του επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες της έρευνας 

είναι 25 οικογένειες παιδιών ηλικίας από 1;0 μέχρι και 1;2 ετών. Ανάμεσα στα 

εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι και το Ερωτηματολόγιο MacArthur-

Bates Communicative Development Inventories (MBCDI) Short Form Vocabulary 

Checklist, το οποίο είναι προσαρμοσμένο τόσο στην πορτογαλική/ρονγκα γλώσσα 

όσο και στη γλώσσα Τζανγκάουα που είναι η γλώσσα που μιλούν στις αγροτικές 

κοινότητες της χώρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μέσοι όροι των 

σκορ των δύο ομάδων παιδιών διαφέρουν σημαντικά ως προς την έκφραση και την 

κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών του ερωτηματολόγιου. Οι στατιστικές 
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διαφορές που εμφανίζονται αναδεικνύουν την ανωτερότητα των παιδιών που 

διαμένουν στις αστικές κοινότητες. Ένα άλλο εύρημα της έρευνας των Vogt και 

Douglas (2013) που έρχεται σε συμφωνία με την παρούσα έρευνα αφορά το ρόλο που 

έχει η ηλικία στην ανάπτυξη των σημασιολογικών κατηγοριών. Τα παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας κατανοούν και εκφράζουν περισσότερες λέξεις σε σχέση με τα 

παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι αστικές και αγροτικές περιοχές της Δημοκρατίας της 

Μοζαμβίκης και της Ελλάδας διαφέρουν σημαντικά καθώς η πρώτη αποτελεί μία υπό 

ανάπτυξη και μη εκβιομηχανοποιημένη χώρα. Παρόλα αυτά τα κοινά αποτελέσματα 

των δύο ερευνών επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο που παίζει ο τόπος διαμονής και 

οι συνθήκες ζωής στη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών βρεφικής ηλικίας. 

Το εύρημα της παρούσας εργασίας σχετικά με την υπεροχή των παιδιών που 

ανατρέφονται σε αστικές περιοχές συμφωνεί και με τα ευρήματα της έρευνας των 

Vogt, Mastin και Aussens (2015), η οποία διεξάγεται επίσης σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές της Μοζαμβίκης. Στα αποτελέσματα των ειδικών αναδεικνύεται η καλύτερη 

απόδοση των παιδιών που προέρχονται από αστικά κέντρα στην έκφραση και την 

κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που 

προκύπτει από την έρευνα αυτή και συμφωνεί με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

είναι ότι τα παιδιά και των δύο ομάδων κατανοούν και εκφράζουν εξίσου καλά την 

επιμέρους κατηγορία των «Κινήσεων». Οι λέξεις αυτής της κατηγορίας που 

εκφράζονται και κατανοούνται σε μεγαλύτερο βαθμό είναι εκείνες που το νόημα τους 

παραπέμπει σε κινήσεις που σχετίζονται με γεγονότα, όπως είναι το «γειά». 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί μία ακόμα διαφορά που 

προκύπτει από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης σε σχέση με τις δύο 

ομάδες συμμετεχόντων. Τα παιδιά που διαμένουν στην αγροτική περιοχή 

παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο σε σύγκριση με τις επιδόσεις των παιδιών που 

διαμένουν στο αστικό κέντρο. Η υπεροχή των παιδιών που διαμένουν σε αγροτική 

περιοχή αφορά την κατανόηση των λέξεων που ανήκουν στις κατηγορίες «Ήχοι 

Ζώων» και «Εργαλεία». Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις παρατηρήσεις της 

μελέτης των Weber, Fernald & Diop (2017) που διεξάγεται σε βρέφη που διαμένουν 

σε αγροτικές περιοχές της Σενεγάλης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι λέξεις με τις 

οποίες έρχονται σε επαφή τα παιδιά επηρεάζουν το βαθμό κατανόησης αυτών. Στις 

αγροτικές περιοχές η επαφή των παιδιών με λέξεις που αφορούν τα ζώα και τη 

χειρωνακτική εργασία είναι πιο συχνή καθώς οι γονείς τις χρησιμοποιούν σε 
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μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους γονείς που διαμένουν σε αστικά κέντρα. Αυτό 

που τονίζουν οι ερευνητές είναι ότι το λεξιλόγιο των γονέων επηρεάζει σημαντικά και 

το λεξιλόγιο των παιδιών. Οι παρατηρήσεις της έρευνας αυτής μπορούν να 

εξηγήσουν τα ευρήματα της παρούσας εργασίας σχετικά με την υπεροχή των παιδιών 

από αγροτικές περιοχές μόνο σε δύο σημασιολογικές κατηγορίες. 

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών που διαμένουν σε αστικές και 

αγροτικές περιοχές ελκύουν το ενδιαφέρον των ειδικών οι οποίο προσπαθούν να 

κατανοήσουν τους παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση αυτών. Αυτό που 

αναφέρεται είναι ότι τα παιδιά που ανατρέφονται σε αγροτικά πλαίσια έχουν 

διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση με τα παιδιά που ανατρέφονται σε αστικά κέντρα. 

Πιο συγκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές υπάρχει μικρότερος πληθυσμός, 

χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου και μικρότερου οικονομικού επιπέδου σε σχέση 

με τον πληθυσμό των αστικών κέντρων. Οι παράγοντες αυτοί είναι πιθανό να 

επηρεάζουν τις επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών και τις 

προσλαμβάνουσες που τα παιδιά δέχονται. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε μεγάλες πληθυσμιακά χώρες στις οποίες υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών (Keller, 2012). Στην 

Ελλάδα είναι πιθανό να συντελούν διαφορετικοί παράγοντες στην εκδήλωση των 

διαφορών στην ανάπτυξη των παιδιών στις αγροτικές και αστικές κοινότητες. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των δύο αυτών πληθυσμιακών 

ομάδων προκειμένου να προκύψουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου. 

Επιπρόσθετα, ένας από τους στόχους της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη 

της επίδρασης που ασκεί το φύλο στη σημασιολογική κατανόηση και έκφραση των 

συμμετεχόντων. Στα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ότι τα κορίτσια 

υπερέχουν από τα αγόρια στην κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών 

«Ρούχα» και «Επίθετα». Από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα δύο φύλα αναφορικά με την έκφραση των λέξεων που ανήκουν στις 

σημασιολογικές κατηγορίες. Η επίδραση του φύλου στη λεξιλογική και 

σημασιολογική ανάπτυξη βρίσκεται υπό διερεύνηση από την επιστημονική κοινότητα 

με την καταγραφή διαφορετικών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, οι Szagun, 

Steinbrink, Franik και Stumper (2006) εξετάζουν ένα δείγμα 333 παιδιών ηλικίας από 

1;6 έως και 2;6 ετών στη Γερμανία. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου αξιολογείται με τη 
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χρήση του Ερωτηματολογίου MacArthur Communicative Development Inventory 

που είναι προσαρμοσμένο στη γερμανική γλώσσα. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

τους αναφέρουν ότι το φύλο επηρεάζει την ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά, με 

τα κορίτσια να ωφελούνται περισσότερο σε σχέση με τα αγόρια. Το εύρημα αυτό 

αφορά τους μέσους όρους των παιδιών. Η σύγκριση των δύο φύλων σε επιμέρους 

διαστάσεις της λεξιλογικής ανάπτυξης, όπως είναι το λεξιλόγιο, η πολυπλοκότητα 

των προτάσεων και η μορφολογία, δείχνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στη διάσταση του λεξιλογίου στα δύο φύλα (Szagun et al., 2006). Μία άλλη 

έρευνα που έχει ανάλογα αποτελέσματα σχετικά με το φύλο και την επίδραση που 

ασκεί στην ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι εκείνη των Frota και συν. (2016). Η 

έρευνα αυτή διεξάγεται σε βρέφη και νήπια από 0 έως και 4 ετών προκειμένου να 

μελετηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του Ευρωπαϊκού Πορτογαλικού 

Ερωτηματολογίου MacArthur–Bates Communicative Development Inventory. Στα 

αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται ότι το φύλο επηρεάζει σημαντικά την 

πρώιμη παραγωγή και κατανόηση των λέξεων και στην παραγωγή των λέξεων στα 

νήπια. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται στην Πορτογαλία έρχονται σε 

αντίθεση με τα αποτελέσματα της παρούσας ελληνική έρευνας, όπου δεν υπάρχουν 

διαφορές στην έκφραση των λέξεων μεταξύ των δύο φύλων. 

Το εύρημα της παρούσας έρευνας σχετικά με τη μη ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικών διαφορών μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών στην έκφραση των 

λέξεων έρχεται σε αντίθεση και με την έρευνα των Stolarova και συν. (2016). Η 

έρευνα αυτή διεξάγεται στη Γερμανία σε παιδιά ηλικίας 2 ετών. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας αναδεικνύουν την υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών στον 

αριθμό των λέξεων που εκφράζουν. Τα κορίτσια, δηλαδή, χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερο μέγεθος λεξιλογίου σε σχέση με τα αγόρια. Στην παρούσα έρευνα που 

διεξάγεται σε ελληνικό δείγμα δεν υπάρχει μία τέτοια στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο φύλων. 

Τέλος, στην παρούσα έρευνα αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που έχει η 

ηλικία στην έκφραση και την κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών. Αυτό 

που προκύπτει από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης είναι ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και των σημασιολογικών κατηγοριών που 

εκφράζονται και κατανοούνται. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Singh, Reznick και 
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Xuehua (2012) συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 7,5 μηνών και μελετώνται επί 24 μήνες. 

Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι και το MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories, το οποίο χορηγείται στους γονείς των 

παιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν 

ηλικιακά τόσο μεγαλώνει το μέγεθος του λεξιλογίου που παράγουν. Η αύξηση αυτή 

εμφανίζεται και στην έκφραση και την κατανόηση των σημασιολογικών κατηγοριών 

η οποία κατέχει μία ανοδική πορεία παράλληλα με την ανοδική πορεία της ηλικίας. 

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά στους πρώτους μήνες της ζωής τους μπορούν να 

κατανοήσουν και να εκφράσουν λιγότερες λέξεις σε σύγκριση με τα παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Singh et al. (2012) και της 

παρούσας έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ηλικία των παιδιών επηρεάζει τις 

λεξιλογικές τους ικανότητες. 

Η επιρροή που ασκεί η ηλικία στην ανάπτυξη του λεξιλογίου επισημαίνεται 

και στην έρευνα των O’ Toole και Fletcher (2010). Ο σκοπός της έρευνας είναι η 

εξέταση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του Ερωτηματολογίου MacArthur–

Bates Communicative Development Inventories στην Ιρλανδία. Αυτό που 

καταγράφεται στα αποτελέσματα είναι ότι η αύξηση της ηλικίας των παιδιών 

σηματοδοτεί και την αύξηση της κατανόησης και της έκφρασης των λέξεων που 

υπάγονται στις σημασιολογικές κατηγορίες του ερωτηματολογίου. Τα σκορ των 

παιδιών στο εργαλείο μέτρησης διαφέρουν σημαντικά από την ηλικία των 18 μηνών 

έως και των 24 μηνών. Μετά από τους 24 μήνες τα παιδιά αυξάνουν την έκφραση και 

την κατανόηση των λέξεων με τις οποίες έρχονται σε επαφή σε ανοδική πορεία. Αυτό 

σημαίνει ότι η μελέτη της ανάπτυξης του λεξιλογίου μέσα από τις αναφορές των 

γονέων κατά τη βρεφική ηλικία αποτελεί μία αξιόπιστη μέθοδο η οποία μπορεί να 

επιφέρει πολύτιμα αποτελέσματα (O’Tolle & Fletcher, 2010). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία 

σχετικά με την ανάπτυξη του λεξιλογίου κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία. 

Στην έρευνα αυτή αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία που η ηλικία στην ανάπτυξη του 

σημασιολογικού τομέα, ενώ δε βρέθηκαν διαφορές σε σχέση με την επίδραση που 

ασκεί το φύλο. Ακόμα, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ύπαρξη 

διαφορών στη λεξιλογική ανάπτυξη των παιδιών που διαμένουν σε αστικά κέντρα και 

αγροτικές περιοχές. Η σχέση του τόπου διαμονής και της ανάπτυξης του 

σημασιολογικού τομέα χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση, προκειμένου να 
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εντοπιστούν όλοι οι παράγοντες που συμβάλουν στην ύπαρξη των διαφορών των δύο 

αυτών πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο. 
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να γίνουν αποδεκτά και να 

χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διερεύνηση της λεξιλογικής ανάπτυξης των 

βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από 

τους εξής περιορισμούς: 

1. Ο μικρός αριθμός του δείγματος. Οι 25 γονείς από αστικό κέντρο και 25 

γονείς από αγροτική περιοχή. 

2. Η πλειοψηφία των γονέων είναι γυναίκες. Είναι πιθανό αν συμμετείχαν και 

άντρες να υπήρχε διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων. 

3. Το δείγμα προέρχεται μόνο από ένα αστικό κέντρο (Λαμία). 

4. Η πλειοψηφία των παιδιών που έλαβαν μέρος είναι ενός έτους και φοιτούν 

σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο. 
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