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Περίληψη 

Σκοπός: Το θέμα της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να μελετήσει τις δεξιότητες 

της κοινωνικής επικοινωνίας των τυπικών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και να τα 

συγκρίνει με παιδιά με αυτισμό. Μέθοδος: . Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 184 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 43 παιδιά διαγνωσμένα με αυτισμό. Για τη διεξαγωγή 

της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο «Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της 

κοινωνικής επικοινωνίας» (APLSC) (Hyter & Applegate, 2012). Σε πρώτη φάση 

συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία αποτελούν υποενότητες του εργαλείου, 

από τους γονείς και τους παιδαγωγούς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών 

με ΔΑΦ. Οι κηδεμόνες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης συμπλήρωσαν ένα επιπλέον 

ερωτηματολόγιο για τον αποκλεισμό των παιδιών με πιθανά σημάδια αυτισμού. Σε 

δεύτερη φάση, καταγράφτηκαν οι δεξιότητες της κοινωνικής-επικοινωνίας στο 

σχολικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε η τελευταία υποενότητα του 

εργαλείου, για την αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας. Τέλος, αξιολογήθηκαν 

όλα τα υποκείμενα της έρευνας με επίσημα αξιολογητικά εργαλεία που αφορούν τη 

γλωσσική επάρκεια. Αποτελέσματα: Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το APLSC 

είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύναμα 

σημεία στην κοινωνική επικοινωνία- πραγματολογία των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας. Συμπερασματικά προκύπτει ότι, τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας ( 4-6 

ετών) διαμορφώνουν κοινωνικές σχέσεις, έχουν αναπτυγμένες τις δεξιότητες 

συζήτησης, και έχουν αναπτύξει το συμβολικό παιχνίδι και είναι ικανά να 

κατανοήσουν ένα αφήγημα. Τα παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 4 έως 6 ετών έδειξαν 

σημαντικότερες αποκλίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στο 

παιχνίδι και στην εξαγωγή συμπεράσματος.   
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Εισαγωγή 

Ο όρος πραγματολογία, αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην «Πραγματιστική 

Φιλοσοφία» από τον Peirce το 1870. Αργότερα, οι Morris (1938, 1971), Austin (1962), 

Searle (1969) ασχολήθηκαν με την έννοια της πραγματολογίας στη φιλοσοφική θεωρία 

της χρήσης της γλώσσας. (Βογινδρούκας, 2007)  Σύμφωνα με τον Bates (1987), η 

πραγματολογία μελετά τη χρήση της γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο όπου 

πραγματοποιείται η επικοινωνιακή συναλλαγή. Μια πραγματολογική προσέγγιση δίνει 

έμφαση στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή πράξη του ομιλητή, 

έχοντας συνέπεια τον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να σχετιστεί με τις 

ανάγκες του ακροατή για να πραγματοποιηθεί η συνομιλία. (Κρύσταλ, 2008)  

Η σχέση μεταξύ της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας 

επικεντρώνεται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η 

επικοινωνιακή συνδιαλλαγή. Η κοινωνική επικοινωνία αναφέρεται στη στενή σχέση 

μεταξύ της κοινωνικής γνώσης, των επιτελετικών λειτουργιών, της συναισθηματικής 

ρύθμισης, της μνήμης εργασίας και της πραγματολογίας. (Hyter & Vogindroukas, 

2017) Οι πραγματολογικές δεξιότητες  που πρέπει να διαθέτει το επικοινωνιακά ικανό 

άτομο, ώστε να κατανοήσει τις απαραίτητες ικανότητες για την επιτυχημένη 

επικοινωνιακή αλληλεπίδραση είναι: α) η χρήση της επικοινωνίας για κοινωνική 

ανταλλαγή, β) η προσαρμογή της επικοινωνίας στο πλαίσιο, γ) η ικανότητα του ατόμου 

να διατηρεί το θέμα συζήτησης και να διηγηθεί ένα αφήγημα και τέλος, δ) η κατανόηση 

και η χρήση της κυριολεκτικής και μεταφορικής σημασίας της γλώσσας. (Norbury, 

2014) 

Σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 

των ψυχιατρικών διαταραχών (DSM-5), η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος 
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ορίζεται ως έλλειμμα της κοινωνικής επικοινωνίας που καθορίζεται από τις 

περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες και στερεοτυπικές συμπεριφορές. 

Η κοινωνική επικοινωνία-πραγματολογία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

τη διάγνωση και τη θεραπευτική παρέμβαση του αυτισμού. Ωστόσο, οι έρευνες σχετικά 

με την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων σε ελληνόπουλα προσχολικής 

ηλικίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.   

Το θέμα της παρούσας εργασίας αποσκοπεί στο να μελετήσει τα στάδια 

εξέλιξης της κοινωνικής επικοινωνίας των τυπικών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και 

να τα συγκρίνει με παιδιά με διάγνωση αυτισμού. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, αναφορικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης συγκριτικά με παιδιά που έχουν διαταραχή του αυτιστικού 

φάσματος (ΔΑΦ). Στο δεύτερο πλαίσιο της εργασίας παρουσιάζεται  η ερευνητική 

προσέγγισή της.  
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Α’ Μέρος Θεωρητική προσέγγιση 

Κεφάλαιο 1: Ορισμός κοινωνικής επικοινωνίας-πραγματολογίας 

Ως κοινωνικές δεξιότητες ορίζονται οι «κοινωνικά αποδεκτές, μαθημένες 

συμπεριφορές που επιτρέπουν σε ένα άτομο να αλληλεπιδρά με άλλους ή να αποφεύγει 

αρνητικές αλληλεπιδράσεις». (Anderson, 2009)  

Ο όρος της κοινωνικής επικοινωνίας, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει 

απασχολήσει αρκετούς ειδικούς και ερευνητές. Ύστερα από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, φαίνεται ότι η ανεπαρκής επίδοση στον τομέα της πραγματολογίας και 

της κοινωνικής επικοινωνίας συνοδεύει αρκετές αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΦ1, 

ΔΕΠ-Υ2 κ.α).  

Η κοινωνική επικοινωνία ορίζεται ως την κοινωνική χρήση της γλώσσας. 

Περιλαμβάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική γνώση, την 

πραγματολογία και την επεξεργασία της γλώσσας. Οι δεξιότητες της κοινωνικής 

επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ικανότητα του ατόμου να αλλάζει επικοινωνιακό στιλ 

σύμφωνα με το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, να λαμβάνει υπόψη του τις αντιλήψεις 

των άλλων, καθώς και να κατανοεί και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους κανόνες της 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.  Τέλος, απαιτείται και η σωστή χρήση των 

διαστάσεων της γλώσσας (λεξιλόγιο, σύνταξη και φωνολογία),για την έκφραση και για 

την κατανόηση της του προφορικού και του γραπτού λόγου. Οι προφορικές και οι 

γραπτές δεξιότητες επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία σε ποικίλα κοινωνικά 

πλαίσια για διάφορους σκοπούς. (https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-

Topics/Social-Communication-Disorders-in-School-Age-Children)  

 Η ενότητα αυτή, επιχειρεί να αναδείξει τις δεξιότητες της κοινωνικής 

επικοινωνίας-πραγματολογίας που διαθέτουν τα τυπικά παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών 

1 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
2 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
και Υπερκινητικότητας 

 

https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Social-Communication-Disorders-in-School-Age-Children
https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Social-Communication-Disorders-in-School-Age-Children
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καθώς επίσης, και των παιδιών με ΔΑΦ . Συγκεκριμένα, περιγράφεται ο ορισμός της 

κοινωνικής επικοινωνίας και οι  πραγματολογικές δεξιότητες που έχουν κατακτήσει τα 

παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Τέλος, γίνεται αναθεώρηση σχετικών ερευνών. 

1.1 Κοινωνική Επικοινωνία-Πραγματολογία 

Η επικοινωνία είναι η μεταβίβαση και η πρόληψη κάθε είδους μηνύματος, όχι μόνο 

των αυστηρά δομημένων συμβολικών μηνυμάτων της γλώσσας. Ένα σήμα θεωρείται 

επικοινωνιακό, όταν ο πομπός έχει την πρόθεση να καταστήσει το δέκτη ενήμερο για 

κάτι. (Παπαηλιού, 2005) Ουσιαστικά, επικοινωνία είναι η διαδικασία κατά την οποία 

μια πληροφορία περνάει από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον. Περιλαμβάνει την πρόθεση 

του ομιλητή να «επικοινωνήσει» το περιεχόμενό της, τον τρόπο με τον οποίο ένας 

ομιλητής επιλέγει να εκφράσει αυτή την πρόθεση και την επίδραση που έχουν τα 

λεγόμενά του στον συνομιλητή του.  

Η γλώσσα συνιστά ένα σύστημα επικοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

αυτήν. Σύμφωνα με τους Bloom και Lahey (1978), η γλώσσα είναι «ένας κώδικας μέσω 

του οποίου οι ιδέες που αφορούν τον κόσμο αναπαριστώνται στη βάση ενός 

συμβατικού συστήματος αυθαίρετων σημάτων με στόχο την επικοινωνία».  

Οι Bloom και Lahey (1978) επεξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας 

επισημαίνοντας τρία βασικά επίπεδα: τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση της. 

Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές, στο επίπεδο δομής της γλώσσας 

εμπεριέχονται τα στοιχεία που αφορούν στη φωνολογία, τη μορφολογία και το 

συντακτικό, στο επίπεδο περιεχομένου τα στοιχεία που αφορούν στη σημασιολογία, 

και στο επίπεδο χρήσης τα στοιχεία που αφορούν στην πραγματολογία, η οποία 

σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο. Η πραγματολογία, 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε διάφορες 
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καταστάσεις, όπως να ζητήσει, να χαιρετήσει, να σχολιάσει, να ζητήσει βοήθεια, κ.τ.λ. 

σύμφωνα με τους κανόνες της συνομιλίας. Η πραγματολογική χρήση του λόγου, 

περιλαμβάνει την κατάλληλη χρήση και κατανόηση της μη-λεκτικής επικοινωνίας 

όπως την κατάλληλη βλεμματική επαφή, και την κατανόηση των εκφράσεων του 

προσώπου και τη στάση σώματος. (Fujiki, Brinton, & Schwartz, 2009). 

Η θεώρηση της πραγματολογίας ως έναν από τους τομείς του λόγου, αφορά τη 

σχέση της με τη σημασιολογία και με τη δομική ανάλυση θεμάτων προς 

διαπραγμάτευση γραπτώς ή προφορικώς. Η πραγματολογική ανάλυση του λόγου 

στοχεύει στο να απαντήσει σε ερωτήματα όπως, τι προσπαθούν να πουν οι άνθρωποι 

και με ποια μέσα το πετυχαίνουν. Σε αντίθεση με τη σημασιολογία, η πραγματολογία 

ενδιαφέρεται για το νόημα της επικοινωνίας πέρα από την κυριολεκτική σημασία της 

γλώσσας. Επομένως, για την εξήγηση μη κυριολεκτικών φράσεων ή για την κατανόηση 

του πολλαπλού νοήματος λέξεων είναι απαραίτητη η πραγματολογία. Αντίστοιχα σε 

μεγαλύτερα κομμάτια λόγου, όπως είναι αυτά της διαπραγμάτευσης θεμάτων, η 

συμβολή της πραγματολογίας για την κατανόηση της δόμησης και της συνοχής τους 

είναι απαραίτητη. (Βογινδρούκας, Οκαλίδου, Σταυρακάκη, 2010) 

Η συζήτηση και ο διάλογος έχουν διαδρστική μορφή.  Κατά τη διάρκεια του 

διαλόγου, ο ομιλητής ξεκινά με χαιρετισμό, στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή και η 

διατήρηση του θέματος, καθώς οι συνομιλητές σχολιάζουν κατάλληλα και 

αποκωδικοποιούν μη λεκτικά μηνύματα. Τα άτομα, τα οποία έχουν δυσκολία στη 

χρήση της κοινωνική γλώσσας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μπορεί να 

χρησιμοποιούν ακατάλληλες φράσεις, να μην μπορούν να διατηρήσουν το θέμα 

συζήτησης, και να μην υπάρχει συνοχή στα λεγόμενα τους. 
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   Συχνά, συναντάμε παιδιά ή εφήβους με καλή ευφράδεια λόγου, να είναι σε θέση να 

σχηματίζουν μακροσκελείς προτάσεις, αλλά να μην ακολουθούν του κανόνες της 

επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να  παρουσιάζουν δυσκολίες στην πραγματολογία. 

Αναφέρεται ότι είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

περιστασιακά να παρουσιάζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, ωστόσο μια 

πραγματολογική διαταραχή προκύπτει αν οι δυσκολίες αυτές παρουσιάζονται σε 

πολλαπλά περιβάλλοντα και αν θεωρούνται ακατάλληλες σύμφωνα με τη χρονολογική 

τους ηλικία.  (Helland, Lundervold, Heimann, & Posserud, 2014). 

Η πραγματολογία ορίζεται ως ένα φάσμα επικοινωνιακών λειτουργιών, που αφορά 

τη συχνότητα της επικοινωνιακής πρόθεσης, τις δεξιότητες του λόγου και την ευεξία 

του ομιλητή να προσαρμόζεται στους ακροατές του σε διάφορες κοινωνικές 

καταστάσεις. Οι κοινωνικές ικανότητες του ατόμου σε συνδυασμό με τις γλωσσικές-

επικοινωνιακές δεξιότητες, αποτελούν την κοινωνική επικοινωνία.  (Abdelal, 2009)    

Ουσιαστικά, η «κοινωνική επικοινωνία- πραγματολογία» μελετά τη χρήση της 

γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν την κατανόηση 

και τη χρήση: α) του πλαισίου επικοινωνίας (χώρος, χρόνος συνομιλητής), β) των μη 

λεκτικών επικοινωνιακών πληροφοριών (εκφράσεις προσώπου, στάση σώματος, 

χειρονομίες κ.λπ.), γ) των κατάλληλων γλωσσικών δομών (σημασιολογία, 

μορφοσυντακτικό), δ) των κατάλληλων παραλεκτικών πληροφοριών (ένταση/χροιά 

φωνής επιτονισμός, παύσεις στη ροή της ομιλίας κ.λπ.) και ε) των κατάλληλων 

κοινωνικών συμπεριφορών. (Βογινδρούκας, 2008)  

Σύμφωνα με ειδικούς, η επιτυχημένη κοινωνική επικοινωνία υποστηρίζεται από  

γλωσσικές και κοινωνικό-γνωστικές δεξιότητες, καθώς επίσης από επιτελικές 

λειτουργίες. (Coggins, et al, 2007) Η διαδικασία της συνομιλίας απαιτεί επιτελικές 
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λειτουργίες όπως, προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη εργασίας και γνωστική ευεξία.  

(Kenworthy, et al, 2014) 

Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων της κοινωνικής επικοινωνίας-

πραγματολογίας σε παιδιά με επικοινωνιακές διαταραχές, δεν επαρκή μόνο η ατομική 

αξιολόγηση. Είναι σημαντικό ο θεραπευτής να συλλέγει πληροφορίες από το 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο 

πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κοινωνικής 

επικοινωνίας, περιλαμβάνει την καταγραφή των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού 

κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με συνομήλικους. Παρατηρώντας τις 

δεξιότητες συζήτησης σε αυθόρμητες επικοινωνιακές συνδιαλλαγές και έχοντας 

αξιολογήσει την αφηγηματική ικανότητα του παιδιού, ο θεραπευτής μπορεί να 

προχωρήσει σε μια πιο αποτελεσματική παρέμβαση. (Timler, 2008) 

 Η αφηγηματική ικανότητα αποτελεί σημαντική δεξιότητα κατά την 

αλληλεπίδραση με άλλους. Μέσα από το αφήγημα, μοιραζόμαστε προσωπικές 

εμπειρίες και δημιουργείται ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, ο 

αφηγηματικός λόγος, εκτός από την εκφορά της διαδοχής των γεγονότων, απαιτεί την 

ικανότητα διατήρησης του θέματος. Οι αφηγήσεις μπορεί να είναι καθοδηγούμενες ή 

αυθόρμητες, και, ακόμα μπορεί να αφορούν μια φανταστική ιστορία ή μια προσωπική 

εμπειρία του παιδιού. (Curenton& Lucas, 2007) Η περιορισμένη αφηγηματική 

ικανότητα αφορά ένα μέρος των πραγματολογικών ελλειμμάτων, καθώς και επηρεάζει 

την καθημερινότητα του ατόμου και την ακαδημαϊκή επιτυχία. (Siller, et al, 2014) 

1.2 Ανασκόπηση ερευνών σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

Όπως αναφέρθηκε, η ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας-πραγματολογίας, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροδιάγνωσης από πολλαπλές αναπτυξιακές 
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διαταραχές. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη η αναπτυξιακή της πορεία. Οι έρευνες 

σχετικά με την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων στην Ελλάδα είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες.  

Ο Gallagher και ο Craig (1987) μελέτησαν τις πραγματολογικές δεξιότητες, 

μεταξύ έξι κοριτσιών προσχολικής ηλικίας (4 ετών). Σκοπός της έρευνας ήταν να 

καταγράψουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε δυαδικές και τριαδικές ομάδες. Οι 

ερευνητές δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι είχαν κατακτηθεί οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης, το συμβολικό παιχνίδι, 

δεξιότητες εναλλαγής σειράς, καθώς επίσης μπορούσαν να διαμορφώσουν απλά 

παιχνίδια ρόλων. Ο αριθμός των ομάδων δεν επηρέασε τα υποκείμενα της έρευνας να 

αναδείξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά μοιράστηκαν 

πληροφορίες για τον εαυτό τους, δήλωναν άρνηση σε δραστηριότητες, πρότειναν ιδέες 

και είχαν αναπτυγμένη τη μη λεκτική επικοινωνία. 

  Σύμφωνα με τα ευρήματα της  Nisioti (1994) και του Βογινδρούκα (2002), τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών) δυσκολεύονται  στη 

γλωσσική πραγματολογία. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποίησαν το ίδιο 

εργαλείο, το Pragmatics Profile of Everyday Communication (Dewart &Summers, 

1988). Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι, τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών υπολείπονται ή 

αναδύονται οι δεξιότητες που συνδέονται με τις κοινωνικές συμβάσεις, όπως ο 

χαιρετισμός, δεξιότητες που αφορούν τη συζήτηση, καθώς επίσης δεξιότητες σχετικές 

με την κατανόηση του τρόπου της χρήσης της γλώσσας, όπως το λεκτικό χιούμορ. 

(Βογινδρούκας, 2008) 

Σε πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε, οι ερευνητές σύγκριναν δυο 

ηλικιακές ομάδες ως προς τη ανάπτυξη της επικοινωνίας τους και του επιπέδου της 
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«θεωρίας του Νου» (ΘτΝ). Η μια ομάδα αποτελούταν από 25 παιδιά 4 ετών και η 

δεύτερη από 25 παιδιά 6 ετών. Οι πτυχές της επικοινωνίας που εκτιμήθηκαν ήταν: η 

κατανόηση του νοητικού επιπέδου του συνομιλητή, η ικανότητα της αφήγησης καθώς 

και η κατανόηση της σειράς των γεγονότων της αναδιήγησης του συνομιλητή. Η 

ανάπτυξη της «θεωρίας του Νου» αξιολογήθηκε ως προς: την κατανόηση ψευδών 

πεποιθήσεων, συναισθημάτων, προθέσεων, αίσθηση του χιούμορ, και τη σχέση αιτίου 

αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο 

ηλικιακών ομάδων, στην ανάπτυξη της ΘτΝ. Τα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών, είχαν 

έναν πιο εγωκεντρικό τρόπο σκέψης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προβλέψουν 

την πρόθεση του άλλου. Επίσης, ήταν σε θέση να κατανοήσουν τη σχέση αιτίου – 

αποτελέσματος, όμως, δεν υπήρξε αναπτυγμένος περιγραφικός λόγος. Η ομάδα των 

παιδιών ηλικίας 6 ετών, είχαν καλύτερη αντίληψη του επιπέδου του ακροατή καθώς 

επίσης, μπορούσαν να αφηγηθούν γεγονότα με περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, 

με επιτυχία κατάφεραν τα παιδιά ηλικίας 6 ετών να προβλέψουν και να προσαρμοστούν 

στο επίπεδο του συνομιλητή τους.  Τέλος, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην 

αίσθηση του χιούμορ και στην κατανόηση των συναισθημάτων. (Sergienko & Ulanova, 

2016) 

Παρόμοια ευρήματα έχουν βρεθεί σε μελέτες, στις οποίες εξετάστηκαν 

αφηγήσεις προσωπικών γεγονότων, παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα ευρήματα 

έδειξαν ότι η αφηγηματική ικανότητα αναπτύσσεται στην ηλικία των 2 έως 5 ετών, και 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. (Peterson & McCabe, 

1992). Σύμφωνα με ερευνητές, παιδιά ηλικίας 4 ετών τείνουν να αναφέρονται σε 

μεμονωμένα γεγονότα, χωρίς χρονική σειρά, σε αντίθεση με τα παιδιά 5 ετών που 

σπάνια παρουσιάζουν δυσκολία στη χρονική αλληλουχία. Ωστόσο, τα παιδιά ηλικία 5 

ετών τείνουν να μην ολοκληρώνουν κατάλληλα μια ιστορία. Τα παιδιά ηλικίας 6 ετών, 
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είναι ικανά να δομήσουν ένα αφήγημα με σωστή χρονική σειρά, να προβλέψουν 

καταστάσεις, καθώς και να επιλύνουν προβλήματα. Σε πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε  στην Ελλάδα (Κανέλλου et al,2016), αξιολογήθηκαν 237 παιδιά, 

ηλικίας 4 έως 7 ετών, ως προς τις ικανότητες της ελεύθερης αφήγησης και της 

αναδιήγησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες αφήγησης συσχετίζονται με 

την ηλικία.  

 Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι, μετά τον πέμπτο χρόνο τα παιδιά ολοκληρώνουν 

την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων χρήσης της γλώσσας. Σύμφωνα με το Moerk 

(1975), μέχρι το πέμπτο έτος το παιδί χρησιμοποιεί τη γλώσσα να μιμηθεί, να ρωτήσει, 

να εκφράσει τις ανάγκες του, να απαντήσει σε ερωτήσεις, να διηγηθεί τις εμπειρίες του, 

να παραπονεθεί, να κάνει κριτική, να πειράξει ή να ενοχλήσει κάποιον και να 

περιγράψει μια εικόνα, ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός.  

Συνοψίζοντας, ύστερα από την ανασκόπηση ερευνών, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται 

η χρονολογική ηλικία των παιδιών, τόσο αυξάνεται η πραγματολογική διάσταση του 

λόγου τους, καθώς και οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

1.3 Αυτισμός και ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία  

Η πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των 

ψυχιατρικών διαταραχών (DSM-V) ορίζει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της 

διαταραχής του φάσματος του αυτισμού είναι επίμονη βλάβη στην αμοιβαία κοινωνική 

επικοινωνία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, και περιορισμένα, 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων. Τα 

συμπτώματα είναι παρόντα από την πρώιμη παιδική ηλικία και περιορίζουν ή 

επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία. Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά είναι εμφανή 

στην αναπτυξιακή περίοδο, αλλά ύστερα από παρέμβαση ενδέχεται να καλυφθούν οι 
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δυσκολίες, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις. Οι εκδηλώσεις της διαταραχής, 

επίσης, διαφέρουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης του αυτισμού, το 

αναπτυξιακό επίπεδο και τη χρονολογική ηλικία, εξ ου και ο όρος «φάσμα». 

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αυτισμού 

είναι τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και στο πραγματολογικό μέρος της 

γλώσσας. Τα ελλείμματα αυτά συνδέονται, αφού η πραγματολογία είναι μέρος της 

κοινωνικής ικανότητας. (Baron-Cohen, 1988) Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου, η μη συγχρονισμένη 

βλεμματική επαφή, η απομόνωση και η έλλειψη «ενσυναίσθησης» για τις απόψεις και 

τα συναισθήματα των άλλων, εμποδίζουν τη σωστή ανάπτυξη και χρήση του λόγου. 

Επιπλέον, η δυσκολία στην κατάκτηση νέων πληροφοριών, η ακαμψία της σκέψης και 

η δυσκολία γενίκευσης των γνώσεων και το έλλειμμα μάθησης μέσα από εμπειρίες της 

σκέψης, εμποδίζουν τη χρήση συμβολισμών και την ανάπτυξη της αφηρημένης 

σκέψης. (Jordan, 2013) 

Η θεωρία που εξηγεί την αδυναμία των ατόμων με αυτισμό να κατανοήσουν τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων είναι η «θεωρία του 

νου». Εννοιολογικά, η θεωρία του νου είναι η διαδικασία των ανθρώπων να 

κατανοήσουν τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις του εαυτού τους και των άλλων, καθώς 

και να υποθέτουν μια μελλοντική συμπεριφορά. Μέχρι την ηλικία των τριών ή 

τεσσάρων τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές απόψεις για ένα γεγονός, 

όμως μετά από αυτή την ηλικία αναπτύσσουν αυτή την ικανότητα. Έχει ειπωθεί ότι τα 

παιδιά με αυτισμό δεν αναπτύσσουν τη θεωρία του νου. (Dod, 2005) 

  Πολλά ευρήματα εστιάζονται στα ελλείμματα της κοινωνικής-επικοινωνίας του 

αυτισμού, σε διάφορα περιβάλλοντα. Οι δυσκολίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
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και της επικοινωνίας είναι εμφανείς από μικρή ηλικία, παρά τις γνωστικές τους 

δυνατότητες. Αυτά τα ελλείμματα προκαλούν καθημερινές δυσκολίες, και μπορεί να 

επιφέρουν μακροπρόθεσμα προβλήματα. (Klin, et al., 2007) Τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν δυσκολίες όπως να αναγνωρίσουν κοινωνικά συνθήματα, να ξεκινήσουν 

και να διατηρήσουν μια συζήτηση, να αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις και να 

ανταποδώσουν κοινωνική- συναισθηματική αμοιβαιότητα. Επιπλέον, εμφανίζουν 

δυσκολία στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή,  να καθορίζουν την 

απόσταση των ομιλητών και χρησιμοποιούν ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα. Τα ελλείμματα 

στην κοινωνική ανταπόκριση οδηγούν τα παιδιά σε μειωμένες δεξιότητες κοινωνικής 

επικοινωνίας, όπως να ζητούν βοήθεια, να ακολουθούν οδηγίες, να παίρνουν 

πρωτοβουλίες και να προσέχουν τον ομιλητή.  (Anderson,2009) 

Όπως αναφέρθηκε, τα παιδιά με αυτισμό έχουν προβλήματα στην κατανόηση και 

στη χρήση κάθε μορφής επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής. Τα λεκτικά παιδιά 

συνήθως χρησιμοποιούν στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη γλώσσα ή 

ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα. Αδυνατούν να κατανοήσουν τα «κοινωνικά συνθήματα» 

όπως χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, στάση σώματος και τόνος φωνής (Bauman & 

Kemper, 2005). Ενώ, τα μη λεκτικά παιδιά δεν επιχειρούν να αναπληρώσουν την 

επικοινωνία με εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, όπως χειρονομίες ή εκφράσεις 

προσώπου. Μέσω της από κοινού προσοχής μεταδίδονται κυρίως θετικά 

συναισθηματικά μηνύματα και παροτρύνεται το άτομο στην αυθόρμητη επικοινωνία. 

Η κοινή προσοχή σπάνια εντοπίζεται στα άτομα με αυτισμό (Noens & Berckelaer-

Onnes, 2005). 

Είναι γνωστό ότι, ο αφηγηματικός λόγος μπορεί να αφορά ένα γεγονός ή μια 

προσωπική εμπειρία. Αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί, χρησιμοποιώντας 

δοκιμασίες αναδιήγησης, δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες 
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κεντρικής συνοχής, καθώς επίσης να κατανοήσουν την πρόθεση και τα συναισθήματα 

των πρωταγωνιστών. (Losh & Gordon, 2014) Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες έχουν 

μελετήσει την ικανότητα της αναδιήγησης σε παιδιά σχολικής ηλικίας.  

1.4 Ανασκόπηση ερευνών σε παιδιά με ΔΑΦ 

Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών του αυτισμού σχετίζεται με τις διάχυτες 

διαφορές της φυσιολογικής ανάπτυξης της γλώσσας, της επικοινωνίας, καθώς και με 

τις κοινωνικές δεξιότητες.  Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την ανάπτυξη της 

κοινωνικής επικοινωνίας σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. 

Ο Βογινδρούκας (2005), είχε ως δείγμα παιδιά 12 παιδιά με αυτισμό και 

ελαφριά νοητική στέρηση, τα οποία τα σύγκρινε με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και με παιδιά με σύνδρομο Down. Σκοπός της έρευνας ήταν να 

αποδειχθεί ότι η ελαφριά νοητική καθυστέρηση δεν επηρεάζει στο βαθμό που 

επηρεάζει η αυτιστική διαταραχή, στην κατάκτηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με το Πραγματολογικό Προφίλ των Πρώιμων Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων 

(Pragmatics Profile of Early Communication Skills) (Dewart & Summers 1988), όλα 

τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν ανεπτυγμένες δεξιότητες σχετικά με την 

πρόθεση για επικοινωνία. Αναφορικά με την ανταπόκριση για επικοινωνία και οι τρεις 

ομάδες έδειξαν ποιοτικές διαφορές μεταξύ τους. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες του 

αυτισμού ήταν στη διατήρηση της συζήτησης, στη σύνδεση του προφορικού λόγου με 

το παιχνίδι, στις κοινωνικές συμβάσεις καθώς επίσης να προσαρμόζονται στις αλλαγές 

του επικοινωνιακού πλαισίου. Συμπερασματικά προέκυψε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ 

επιθυμούν την αλληλεπίδραση και επικοινωνία, αλλά μέσα στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων τους και της σοβαρότητας της διαταραχής τους. 
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  Η Wing (1997), ύστερα από κλινική παρατήρηση και συνεντεύξεις με γονείς, 

διαχωρίζει τα άτομα με αυτισμό σε τέσσερις υποκατηγορίες που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής επικοινωνίας: α) Αδιαφορούν για την κοινωνική χρήση 

της γλώσσας ώστε να επικοινωνήσουν άλλους ανθρώπους, β) δεν κατανοούν 

εκφράσεις προσώπου στάσεις σώματος, χειρονομίες κ.λπ. γ) η κατανόηση και η χρήση 

της γλώσσας είναι κυριολεκτική και τέλος, δ) έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους 

με ασυνήθιστο ή ανάρμοστο τρόπο, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις που μπορεί να 

προκληθούν. (Bogdashina, 2006) 

Παρόλο που είναι ευρέως διαδεδομένο ότι τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν 

ελλείμματα σε δεξιότητες συζήτησης, υπάρχουν λίγα ευρήματα που καταγράφουν την 

ποιότητα της. Ο Capps και οι συνεργάτες του (1998), σύγκριναν 15 παιδιά 

διαγνωσμένα με αυτισμό με παιδιά που έχουν αναπτυξιακή καθυστέρηση, ως προς το 

επίπεδο συζήτησης τους. Οι δυο ομάδες είχαν το ίδιο γλωσσικό επίπεδο και 

καταγράφτηκε η συνομιλία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ 

απάντησαν σε λιγότερες ερωτήσεις, καθώς δεν έκαναν σχόλια και πρόσφεραν λιγότερα 

θέματα συζήτησης σε σχέση με αυτά των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Επίσης, 

καταγράφτηκαν σημαντικά λιγότερες αφηγήσεις προσωπικών εμπειριών, συγκριτικά 

με τα παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Ωστόσο, οι δυο ομάδες δεν διέφεραν 

αναφορικά με τη χρήση χειρονομίας τους και τα παιδιά με αυτισμό κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης βελτίωναν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους. 

Σε παλαιότερη έρευνα της Loveland και των συνεργατών της (1990),  μελέτησαν 

την αφηγηματική ικανότητα των παιδιών με αυτισμό και των παιδιών με σύνδρομο 

Down (ηλικίας από 5 έως 27 ετών), όπου ομαδοποίησαν τους συμμετέχοντας με βάση 

της λεκτικής νοητικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δυο ομάδες 

παρουσίασαν δυσκολίες στη σωστή χρήση της γλώσσας, όμως τα παιδιά με αυτισμό 
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εμφάνισαν μεγαλύτερη δυσκολία αποδώσουν το νόημα της ιστορίας, παρά να 

σχολιάσουν τις οπτικές πληροφορίες του παραμυθιού. Σε πιο πρόσφατη έρευνα της 

Norbury και των συνεργατών της (2014), όπου σύγκριναν τρεις ομάδες παιδιών, ( 25 

παιδιά με ΔΑΦ, 23 παιδιά με γλωσσική διαταραχή και 27 παιδιά τυπικής ανάπτυξης), 

με μέσο όρο ηλικίας 10;6, ως προς την αφηγηματική τους ικανότητα, βρέθηκαν 

παρόμοια πραγματολογικά ελλείμματα μεταξύ των δυο υποομάδων. Ωστόσο, τα παιδιά 

με αυτισμό  είχαν τις περισσότερες απαντήσεις που δεν σχετιζόταν με το θέμα της 

ιστορίας.   
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Β’ Μέρος Ερευνητική προσέγγιση 

Κεφάλαιο 2: Έρευνα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας εργασίας. 

Ειδικότερα, περιγράφονται ο σκοπός, οι ερευνητικοί στόχοι, το δείγμα και η 

μεθοδολογία. 

2.1 Σκοπός της έρευνας 

Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ένα 

άτομο να επικοινωνεί , να αλληλεπιδρά και να κοινωνικοποιείται με άλλους με 

επιτυχία. (Arnesen,  Braeken, Ogden & Melby-Lervåg, 2018).  Η αξιολόγηση των 

ικανοτήτων της κοινωνικής επικοινωνίας, είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την 

παρατήρηση του παιδιού, σε διάφορα πλαίσια και με διάφορα πρόσωπα. Επίσης, 

απαιτείται και η συλλογή των πληροφοριών από γονείς και από άλλους 

εκπαιδευτικούς/ειδικούς που αλληλεπιδρούν με το παιδί.  (Landa, 2005).  Ωστόσο, 

έρευνες σχετικά με την ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων σε ελληνόπουλα 

προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.  H αξιολόγηση της πραγματολογίας 

και της κοινωνικής επικοινωνίας (APLSC) (Hyter & Applegate, 2012) είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς να συλλέξουν πληροφορίες 

από διάφορα πλαίσια και από εκπαιδευτικούς/ειδικούς σχετικά με τις δεξιότητες της 

κοινωνικής επικοινωνίας και πραγματολογίας των παιδιών. Με τη χρήση του APLSC 

η έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη των δεξιοτήτων της κοινωνικής επικοινωνίας των 

τυπικών παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών και να τα συγκρίνει με παιδιά με ΔΑΦ. 

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 
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Ι) Ποιες κοινωνικές δεξιότητες έχουν κατακτήσει τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στην 

ηλικία των 4-6 ετών; 

ΙΙ) Ποιες κοινωνικές δεξιότητες έχουν αποκτήσει τα παιδιά με ΔΑΦ; 

ΙΙΙ) Ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τις αναπτυξιακές νόρμες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας; 

ΙV) Ποιες διαφορές θα προκύψουν μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των 

παιδιών με ΔΑΦ; 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναμένεται ότι, θα προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις 

μεταξύ των δυο εξεταζόμενων ομάδων.  

2.3  Δείγμα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 184 παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 43 παιδιά 

διαγνωσμένα με αυτισμό ηλικίας από 4 έως 6 ετών. Οι συμμετέχοντες συλλέχθηκαν 

από δημόσιους καθώς και ιδιωτικούς φορείς (νηπιαγωγεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, 

κέντρα ημερήσιας φροντίδας). Η ηλικία των ατόμων που εξετάστηκαν ήταν 48-53 

μηνών το 31,7% (72 άτομα), 54-59 μηνών το 31,3% (71 άτομα) και 60-71μηνών το 

37% (83 άτομα). Από του συμμετέχοντες το 56,38% (128) ήταν αγόρια με τα 36 να 

έχουν ΔΑΦ και τα υπόλοιπα 92 να είναι τυπικής ανάπτυξης, ενώ τα κορίτσια 

αποτελούσαν το 43,62% (99) με 7 να έχουν ΔΑΦ και τα υπόλοιπα 92 να είναι τυπικής 

ανάπτυξης. Το 55,06% (125) το παιδιών ζούσαν σε αστικές περιοχές, το 29,08% (66) 

σε ημιαστικές και το 15,85% (36) σε αγροτικές περιοχές. (Διάγραμμα 1: Κατανομή 

συχνοτήτων των ερωτώμενων ως προς το φύλο μεταξύ των δύο κατηγοριών (ΔΑΦ, 

τυπικής) στις τρεις ηλικιακές ομάδες) 
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 Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα εξής κριτήρια: α) 

διάγνωση αυτισμού από διεπιστημονική ομάδα και β) ηλικία. Επίσης, από την ομάδα 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αποκλείστηκαν τα παιδιά α) με γλωσσικά ελλείμματα 

και β)παιδιά με σημάδια αυτισμού 

2.4  Μεθοδολογία 

2.4.1 Διαδικασία Μετάφρασης 

  Το εργαλείο «H αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής 

επικοινωνίας (APLSC)» (Hyter & Applegate, 2012) στο παρών στάδιο αναπτύσσεται 

σε τρεις γλώσσες, μια από τις οποίες είναι η ελληνική.  Για ερευνητικούς σκοπούς της 

παρούσας εργασίας, μεταφράστηκε σε πρώτη φάση από τα αγγλικά στα ελληνικά από 

δεύτερο συγγραφέα. Στη συνέχεια, τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν ξανά στην 

αγγλική γλώσσα από τρίτο συντάκτη, Τέλος, συγκρίθηκε το αρχικό κείμενο με το 

τελικό και δεν βρέθηκαν σημαντικές αποκλίσεις. 

2.4.2 Μέθοδος 

Αρχικά, για το σχεδιασμό της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να συλλεχθεί το απαραίτητο υλικό για τη 

διεξαγωγή της εργασίας. Ύστερα από αίτημα, δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο 

παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για διεξαγωγή της έρευνας 

σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια σε συνεννόηση με 

τους υπεύθυνους φορέων, και τη γραπτή άδεια συμμετοχής από τους κηδεμόνες των 

παιδιών προχώρησε στη χορήγηση ερωτηματολογίων.  

Σε πρώτη φάση συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους γονείς και τους 

παιδαγωγούς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με ΔΑΦ. Οι γονείς και 

των δυο εξεταζόμενων ομάδων συμπλήρωσαν τα εξής ερωτηματολόγια: το 
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Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων Γονέων και το Εγχειρίδιο Αναφοράς 

Κηδεμόνα, τα οποία αποτελούν υποενότητες της Αξιολόγησης της πραγματολογίας και 

της κοινωνικής επικοινωνίας (Assessment of Pragmatic Language and Social 

Communication) (APLSC) (Hyter & Applegate, 2012). Οι κηδεμόνες των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης συμπλήρωσαν ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο το AQ10-Παιδική 

έκδοση,  Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Quotient- AQ10 Child 

Version) (Allison, Augeung, Baron-Cohen, 2012) για τον αποκλεισμό των παιδιών με 

πιθανά σημάδια αυτισμού. Στους παιδαγωγούς και στους ειδικούς των δυο 

εξεταζόμενων ομάδων, χορηγήθηκε το Ερωτηματολόγιο Γλωσσικών Ικανοτήτων 

Επαγγελματιών και το Εγχειρίδιο Αναφοράς Επαγγελματιών τα οποία αποτελούν 

υποενότητες της Αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας 

(Assessment of Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC) (Hyter & 

Applegate, 2012). 

Σε δεύτερη φάση, η ερευνήτρια σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, 

παρακολούθησε το κάθε παιδί ξεχωριστά, ώστε να καταγράψει τις δεξιότητες της 

κοινωνικής-επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον. Για την καταγραφή των δεξιοτήτων 

χρησιμοποιήθηκε η Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη: Τμήμα της Αξιολόγησης της 

Πραγματολογίας και της Κοινωνικής Επικοινωνίας (APLSC) (Yvette D. Hyter & E. 

Brooks Applegate 2012).  

Στη συνέχεια, χορηγήθηκε ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της αφηγηματικής 

ικανότητας. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκε το: Non Word Book. Τμήμα της 

Αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας (Assessment of 

Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC).  
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Τέλος, αξιολογήθηκαν όλα τα υποκείμενα της έρευνας με επίσημα 

αξιολογητικά εργαλεία που αφορούν την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου καθώς 

και τη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν τα εξής: 

η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδέρης, 2009) 

και οι Εικόνες Δράσης - Δοκιμασία Πληροφοριακής & Γραμματικής Επάρκειας 

(Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σταυρακάκη,2011).  

Για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 

17.0 (Statistical Package for Social Sciences). Οι αναλύσεις δεδομένων και τα 

αποτελέσματα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3: Στατιστική ανάλυση. 

2.4.3 Εργαλεία μέτρησης  

Για να μελετηθούν οι δεξιότητες της κοινωνικής επικοινωνίας των τυπικών 

παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών, και να συγκριθούν με εκείνες των παιδιών με ΔΑΦ 

χρησιμοποιήθηκε μια σειρά εργαλείων μέτρησης με στόχο τη συλλογή πληροφοριών 

από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον των παιδιών. Αναλυτικά τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας 

(Assessment of Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC) (Hyter & 

Applegate, 2012). Τα ερωτηματολόγια γλωσσικών ικανοτήτων γονέων και 

επαγγελματιών καθώς και το εγχειρίδιο αναφοράς κηδεμόνων και επαγγελματιών, είναι 

μέρος του αξιολογητικού εργαλείου APLSC, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Hyter και 

Applegate (2012).  Τα ερωτηματολόγια αυτά αποσκοπούν, να αξιολογήσουν τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών σε διάφορα πλαίσια (όπως σχολείο), και από 

διάφορα πρόσωπα (π.χ εκπαιδευτικοί , γονείς, και συνομήλικοι). Το εγχειρίδιο 

αναφοράς κηδεμόνων αποτελείται από τριάντα ερωτήσεις, ενώ το εγχειρίδιο αναφοράς 
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επαγγελματία από τριάντα-πέντε ερωτήσεις. Τα δυο αυτά ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούν μια κλίμακα βαθμολόγησης από 0 έως 5, όπου ο βαθμός 5 δηλώνει ότι 

συμπεριφορά παρατηρείται σχεδόν πάντα από το παιδί, ενώ ο βαθμός 0 δείχνει ότι 

συμπεριφορά δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ από το παιδί. Τα σύντομα ερωτηματολόγια 

γλωσσικών ικανοτήτων γονέων και επαγγελματιών, αναφέρονται στην παρατήρηση 

των γονέων/κηδεμόνων και επαγγελματιών (θεραπευτές, εκπαιδευτικοί) κατά πόσο το 

παιδί επικοινωνεί, κατανοεί και δραστηριοποιείται όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας 

του.  

Για την αξιολόγηση της αφηγηματικής ικανότητας χορηγήθηκε το Non Word 

Book. Τμήμα της Αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής 

επικοινωνίας (Assessment of Pragmatic Language and Social Communication) 

(APLSC) (Hyter & Applegate, 2012).  Το Non Word Book είναι ένα εικονογραφημένο 

παραμύθι, όπου ενώ ο κλινικός του αφηγείται την ιστορία, το παιδί καλείται να 

απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν το επίπεδο κατανόησης, τη λογική 

σκέψη, την ικανότητα του παιδιού να κατανοήσει την εσωτερική κατάσταση 

(συναίσθημα) και την πρόβλεψη. Στο τέλος της ιστορίας, πραγματοποιήθηκαν άλλες 

έξι ερωτήσεις που αφορούσαν την ικανότητα του παιδιού να πει συνέβη στην ιστορία.  

Για την παρατήρηση των παιδιών στην τάξη χορηγήθηκε η Φόρμα 

Παρατήρησης στην Τάξη. Τμήμα της Αξιολόγησης της Πραγματολογίας και της 

Κοινωνικής Επικοινωνίας (APLSC) (Yvette D. Hyter & E. Brooks Applegate 2012). 

Η Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή, να 

παρακολουθήσει και να καταγράψει τη συμπεριφορά του παιδιού σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους και ενήλικες στο πλαίσιο του σχολείου. 

Αποτελείται από 35 ερωτήσεις, στις οποίες ο ειδικός συμπληρώνει αν μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά παρουσιάστηκε στο παιδί, αν απουσίαζε ή αν δεν υπήρχε 
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καμία ευκαιρία παρατήρησης.  Στο τέλος της φόρμας, υπάρχουν τέσσερις 

δραστηριότητες προσομοίωσης, όπου ο εξεταστής απαντά με ναι, όχι ή καμία ευκαιρία 

παρατήρησης.  

Για τον αποκλεισμό των παιδιών τυπικής ανάπτυξης που δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια εισαγωγής χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: 

Α) Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Quotient) (AQ10-Child) 

(Allison, Augeung, Baron-Cohen, 2012) Η αρχική έκδοση του AQ σχεδιάστηκε για 

τη μέτρηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών του αυτιστικού φάσματος ενηλίκων 

ηλικίας 18 ετών και άνω. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 50 ερωτήσεις στις 

οποίες απαντούν οι ίδιοι οι ενήλικες. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε νέα έκδοση για τους 

εφήβους, το οποίο το συμπλήρωναν οι γονείς, όμως δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ερωτηματολόγιων. Οι ερευνητές Allison, Auyeung& Baron-Cohen (2012) 

στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν ένα ερωτηματολόγιο ανίχνευσης σε νεότερες 

ηλικίες, βασίστηκαν στα παλαιότερα δεδομένα, και το εφάρμοσαν σε παιδιά ηλικίας 4-

11 ετών. Η ολοκληρωμένη έκδοση του AQ-child, αποτελείται από 50 ερωτήσεις, στις 

οποίες απαντούν οι γονείς. Αξιολογεί πέντε βασικούς τομείς που σχετίζονται με τον 

αυτισμό και ο κάθε τομέας αποτελείται από δέκα ερωτήσεις, που αφορούν: τις 

κοινωνικές δεξιότητες (social skills), την εναλλαγή προσοχής (attention switching), την 

προσοχή σε επιμέρους λεπτομέρειες (attention to detail), την επικοινωνία 

(communication), και τη φαντασία (imagination). (Allison, Auyeung, Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2007) Το AQ-10, είναι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

αναφέρεται σε γονείς που έχουν υποψίες ότι το παιδί τους εντάσσεται στο φάσμα του 

αυτισμού. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους γονείς των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, και όσα είχαν συνολική βαθμολογία πάνω από 6 αποκλείστηκαν από την 

έρευνα.  
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Β) Η σταθμισμένη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Βογινδρούκας, 

Πρωτόπαπας, Σιδέρης, 2009) όπως και η επίσημη δοκιμασία Εικόνες Δράσης - 

Δοκιμασία Πληροφοριακής & Γραμματικής Επάρκειας (Βογινδρούκας, 

Πρωτόπαπας, Σταυρακάκη,2011), αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία γλωσσικής 

αξιολόγησης σε παιδιά 4 έως 8 ετών. Στην παρούσα εργασία, τα εργαλεία 

χρησιμοποιήθηκαν για τον αποκλεισμό των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με γλωσσική 

διαταραχή. Αν η συνολική βαθμολογία δεν υπέρβαινε το 200  εκατοστημόριο σε κάθε 

δοκιμασία, θα σήμαινε ότι ανήκουν στο 20% του δείγματος στάθμισης που είχαν τη 

μικρότερη επίδοση. Επομένως, τα παιδιά με τη χαμηλότερη επίδοση δεν 

συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα.  

 

Κεφάλαιο 3 Στατιστική ανάλυση 

3.1 Ανάλυση δεδομένων 

Όσο αφορά την ανάλυση των ερωτηματολογίων της Αξιολόγησης της πραγματολογίας 

και της κοινωνικής επικοινωνίας (γονείς) και της αξιολόγησης της Πραγματολογίας και 

της Κοινωνικής Επικοινωνίας (Επαγγελματίες) οι ανεξάρτητες μεταβλητές της 

παρούσας έρευνας είναι: οι ομάδες παιδιών (ΔΑΦ, τυπικής ανάπτυξης) και η ηλικία 

(48-53 μηνών , 54-59 μηνών, 60-71 μηνών). Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν οι μέσοι 

όροι των τιμών των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Για την εξαρτημένη μεταβλητή, οι 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες και τις τρεις ηλικιακές ομάδες, αναλύθηκαν 

χρησιμοποιώντας ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (3 * 2 

ANOVA with repeated measures). Πριν από την ανάλυση, προηγήθηκε έλεγχος των 

δειγμάτων των δύο πειραματικών ομάδων για πιθανές διαφορές στην αρχική μέτρηση.  

Σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων και των μετρήσεων διερευνήθηκαν 
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περαιτέρω χρησιμοποιώντας pair sample t-test για την επιμέρους σύγκριση μεταξύ των 

ομάδων ή των ηλικιακών ομάδων. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο p < 0.05.  

3.2 Αποτελέσματα- Απαντήσεις γονέων 

3.2.1  APLSC-Ερωτηματολόγιο γλωσσικών ικανοτήτων- Γονείς 

Εξετάζοντας το ερωτηματολόγιο των γλωσσικών ικανοτήτων που 

συμπληρώθηκε από τους γονείς παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο των ερωτήσεων 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ( p<0.05) μεταξύ των επιδόσεων των δυο 

ομάδων. Το μέσο effect size των ερωτήσεων ήταν 0,727, το οποίο χαρακτηρίζεται 

μέτριο προς υψηλό (>0,8).  

3.2.2 APLSC- Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας: 

Εγχειρίδιο αναφοράς κηδεμόνων 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2 (βλέπε Παράρτημα) οι μέσοι όροι των 

τιμών του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής 

επικοινωνίας, όσο αφορά την άποψη των γονιών-κηδεμόνων των παιδιών με τυπική 

ανάπτυξη είναι υψηλότερη σε σχέση με εκείνων των παιδιών της ΔΑΦ. Η εικόνα αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τη στατιστική ανάλυση η οποία έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των τιμών του ερωτηματολογίου για τις δύο 

ομάδες (F(1,12) = 34.270, p<0.001). Για να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των μέσων 

όρων ανά συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έγιναν post hoc αναλύσεις. Τα στατιστικά 

αποτελέσματα (όπως αποτυπώνονται και στο Σχήμα 2 έδειξαν ότι οι διαφοροποιήσεις 

ήταν ανεξάρτητες της ηλικίας των παιδιών 48-53 μήνες (t=-4.429, df=10, ρ<.001), 54-

59 μήνες (t=-1.1.86, df=7, ρ<.042) και 60 – 71 μήνες (t=-1.1.86, df=22, ρ<.001). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικία; 4 έως 6 

ετών σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων, έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις 

δεξιότητες της κοινωνικής επικοινωνίας και πραγματολογίας. Οι καλύτερες επιδόσεις 
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των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αναφέρονται στην αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους και το παιχνίδι.  Τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας φαίνεται ότι 

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

παρουσία ή και όχι ενός ενήλικα, έχουν αναπτύξει συμβολικό παιχνίδι και υποδύονται 

ρόλους. Ακόμα, μπορούν να παρηγορήσουν ένα συνομήλικο τους,  εξηγούν τις πράξεις 

τους, κάνουν σχόλια που ταιριάζουν στο θέμα της συζήτησης, συζητάνε για τα 

συναισθήματα των ίδιων ή/και άλλων ανθρώπων. Επίσης παρουσιάζουν 

προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του προγράμματος της τελευταίας στιγμής, χωρίς να 

αναστατώνονται. Σε μια δεξιότητα μόνο έδειξαν μέτρια επίδοση, τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης φάνηκαν να μην κυριαρχούν σε συζητήσεις μεταξύ ενηλίκων,  (U=1586.5, 

p< 0.001). 

 Στην συνέχεια για να αναγνωριστούν οι  ερωτήσεις με την μεγαλύτερη 

ικανότητα διαφοροποίησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης από τα παιδιά με ΔΑΦ, συγκρίθηκαν τα effect size της κάθε ερώτησης, που 

είναι ένα μέτρο σύνθεσης του αποτελέσματος U από το Mann-Witney test του 

δείγματος και της τυπικής απόκλισης. 

Ξεκινώντας, τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν σημαντικά μεγαλύτερες δυσκολίες στο να 

παίξουν κατάλληλα με τους συνομήλικους τους (U=791, p< 0.001)  σε σχέση με τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  Άλλη ερώτηση με τη μεγαλύτερη ικανότητα 

διαφοροποίησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ αφορούσε πάλι 

την αλληλεπίδραση μεταξύ συνομήλικων, η απάντηση των γονέων στην ερώτηση «Το 

παιδί μου ξεκινά μια συζήτηση με τους συνομηλίκους του.»,  έδειξε ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ σπάνια ξεκινούν μια συζήτηση με συνομήλικους, σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (U=1539, p< 0.001) και σπάνια αλληλεπιδρούν με το συνομήλικο, όταν 

ένας συνομήλικος κι ένας ενήλικας είναι παρόντες, (U=1626.5, p< 0.001). Επίσης, 
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σημαντική διαφοροποίηση φάνηκε ότι οι συνομήλικοι των παιδιών με ΔΑΦ δεν 

ανταποκρίνονται το ίδιο θετικά, όταν κάνουν την πρώτη κίνηση, όσο στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (U=1726, p< 0.001). Στο ερώτημα, αν το παιδί μου λέει στους 

συνομηλίκους του τι να κάνουν στο παιχνίδι (για παράδειγμα, «Εσύ θα είσαι η γάτα κι 

εγώ θα είμαι το τέρας…»).» η ανάλυση έδειξε διαφορά μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με 

αυτών της τυπικής ανάπτυξης (U=1642.5, p< 0.001), στην οποία τα παιδιά με ΔΑΦ 

έχουν μικρότερη τάση να κυριαρχούνε στο παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η 

απάντηση των γονέων ως προς τη συμμετοχή τους στο συμβολικό παιχνίδι, 

διαφοροποίησε σημαντικά τις δεξιότητες των εξεταζόμενων ομάδων  (U=1779, p< 

0.001). Επίσης, στην ερώτηση, «Το παιδί μου υποδύεται διαφορετικούς ρόλους όταν 

παίζει (π.χ. υποδύεται τη μαμά ή τον μπαμπά).», η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά με 

ΔΑΦ  έδειξαν μειωμένες δεξιότητες συμβολικού παιχνιδιού σε σχέση με τα παιδιά της 

τυπικής ανάπτυξης (U=1625, p< 0.001). Επίσης, μειωμένη δεξιότητα φάνηκε σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν την έκφραση συναισθήματος (U=1633.5, p< 0.001) και την 

αναγνώριση του συναισθήματος σε άλλους (U=1657.5, p< 0.001). Σημαντικές 

διαφορές φάνηκαν και στην ακολουθία του προγράμματος, όταν υπάρχουν αλλαγές 

(U=1966, p< 0.001). Τέλος, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν με ευκολία τις πράξεις 

τους (π.χ. «πως φτιάχνω μια τούρτα για τα γενέθλια μου») σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (U=1459.5, p< 0.001). 

Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις απαντήσεις των γονέων, τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά έδειξαν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά με αυτισμό 

παρατηρούμε ότι σε κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες, έδειξαν να πλησιάζουν μια 

μέτρια επίδοση δεξιοτήτων. Όπως,  «Το παιδί μου επικοινωνεί χρησιμοποιώντας 

λέξεις» η ανάλυση έδειξε διαφορά μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με αυτών της τυπικής 

ανάπτυξης (U=2565.5, p< 0.001), «Όταν το παιδί μου αλληλεπιδρά με έναν άλλον 
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άνθρωπο, αντιλαμβάνεται αυτό που εννοεί το παιδί μου» η ανάλυση έδειξε διαφορά 

μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με αυτών της τυπικής ανάπτυξης (U=2003.0, p< 0.001). Στην 

ερώτηση «Το παιδί μου ζητά από κάποιον να κάνει κάτι (για παράδειγμα, «άνοιξέ το», 

ή «δέσε μου τα παπούτσια» ή να δίνει ένα αντικείμενο σε κάποιον)» η ανάλυση έδειξε 

διαφορά μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με αυτών της τυπικής ανάπτυξης (U= 2832.5, p< 

0.001). «Τι χρώμα είναι αυτό;», «Που είναι η κούκλα μου;», «Ποιος είναι αυτός;», 

«Πότε θα πάμε στο σπίτι της γιαγιάς;» η διαφορά μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με αυτών 

της τυπικής ανάπτυξης ήταν (U= 2479, p< 0.001). Ακόμη, σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν κάποιες ρυθμιστικές συμπεριφορές, όπως το παιδί μου λέει αρνητικά 

πράγματα για τον εαυτό του και τους άλλους (U=3005.5, p< 0.001) τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης σύμφωνα με τις απαντήσεις γονέων, ήταν πιο πιθανόν να παρουσιάσουν 

αυτή τη συμπεριφορά. Όμως, τα παιδιά με ΔΑΦ φάνηκαν να αντιδρούν συχνότερα 

αρνητικά σε νέες καταστάσεις σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. (U=2441, p< 

0.001).   

3.3 Αποτελέσματα- Απαντήσεις Επαγγελματιών 

3.3.1 Ερωτηματολόγιο γλωσσικών ικανοτήτων- Επαγγελματία 

Εξετάζοντας το ερωτηματολόγιο των γλωσσικών ικανοτήτων που 

συμπληρώθηκε από τους επαγγελματίες, παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο των 

ερωτήσεων υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,03) μεταξύ των δυο 

ομάδων. Το μέσο effect size των ερωτήσεων ήταν 0,832, το οποίο χαρακτηρίζεται 

υψηλό (>0,8).  

 

3.3.2 APLSC- Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής 

επικοινωνίας: Εγχειρίδιο αναφοράς επαγγελματιών 
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3 (βλέπε Παράτημα), οι μέσοι όροι των τιμών 

του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της πραγματολογίας και της κοινωνικής 

επικοινωνίας, όσο αφορά την άποψη των επαγγελματιών, τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη 

είχαν υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνων των παιδιών της ΔΑΦ. Η εικόνα αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τη στατιστική ανάλυση η οποία έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους των τιμών του ερωτηματολογίου για τις δυο 

ομάδες (F(1,12)=23.532, p<0.03). Για να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των μέσων 

όρων ανά συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έγιναν post hoc αναλύσεις. Τα στατιστικά 

αποτελέσματα (όπως αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 3 έδειξαν ότι οι διαφοροποιήσεις 

ήταν ανεξάρτητες της ηλικίας των παιδιών (48-53 μήνες (t=-4.771, df=10, p<.001), 54-

59 (t=-4.340, df=7, ρ< .003) και 60 – 71 μήνες (t=-5.310, df=21, ρ<.001). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικία; 4 έως 6 

ετών σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών, έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό 

τις δεξιότητες της κοινωνικής επικοινωνίας και πραγματολογίας. Οι καλύτερες 

επιδόσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται να αφορούν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ συνομήλικων, την κοινωνική ανταπόκριση, το παιχνίδι, την 

έναρξη των συζητήσεων με συνομήλικους, και να μπορούν να κάνουν σχόλια που 

ταιριάζουν στην κατάσταση ή στο θέμα συζήτησης. Στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων σε άλλους έδειξαν αναπτυγμένη δεξιότητα (U=1071.5, p< 0.001), 

ωστόσο στην έκφραση των δικών τους συναισθημάτων (U=1384.5, p< 0.001) και στο 

να παρηγορήσουν ένα συνομήλικο (U=1369.5, p< 0.001) είχαν μια μέτρια επίδοση. 

Ακόμα, και σε δεξιότητες που αφορούσαν την κυριαρχία των συζητήσεων μεταξύ 

συνομήλικων ή ενηλίκων έδειξαν μια μέτρια επίδοση (U=1288, p< 0.001) (U=1483, 

p< 0.001).  
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Για την ανάλυση των τιμών στα ερωτηματολόγια (επαγγελματίες) για την 

αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας για τον έλεγχο 

πιθανών διαφορών των δύο ομάδων εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό test Mann-

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

να αναγνωριστούν οι  ερωτήσεις με την μεγαλύτερη ικανότητα διαφοροποίησης των 

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

συγκρίθηκαν τα effect size της κάθε ερώτησης, που είναι ένα μέτρο σύνθεσης του 

αποτελέσματος U από το Mann-Whitney test του δείγματος και της τυπικής απόκλισης. 

Αρχικά, σύμφωνα με τις απαντήσεις των επαγγελματιών, φάνηκε ότι η 

σημαντικότερη δυσκολία των παιδιών με ΔΑΦ σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (U=988, p< 0.001) , ήταν αν μπορεί το παιδί να προβλέψει μια κατάσταση 

(π.χ αν το ρίξεις θα σπάσει). Στη συνέχεια, παρατηρήθηκαν αρκετά μειωμένες 

δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ στην αλληλεπίδραση των συνομήλικων. 

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση πρωτοβουλίας του παιδιού να ξεκινήσει παιχνίδι με 

συνομήλικους, τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν σημαντική διαφορά σε σχέση με της τυπικής 

ανάπτυξης (U=1035, p< 0.001). Ακόμα, παρατηρήθηκε και σημαντική διαφοροποίηση 

στην έναρξη της συζήτησης μεταξύ των συνομήλικων (U=1201, p< 0.001) και στη 

συμμετοχή των συζητήσεων (για παράδειγμα, ακούει, παίρνει σειρά για να μιλήσει, 

κάνει μια δήλωση και/ή μια ερώτηση).», η ανάλυση έδειξε διαφορά μεταξύ των 

παιδιών ΔΑΦ με αυτών της τυπικής ανάπτυξης (U=1288, p< 0.001). .Επίσης, στην 

ερώτηση «Οι συνομήλικοι αναζητούν το παιδί μου να παίξουν μαζί του», στα παιδιά 

με ΔΑΦ φάνηκε στατιστική σημαντική διαφορά συγκριτικά με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά (U=1026.5, p< 0.001). Καθώς και, στην αναγνώριση 

συναισθήματος, φάνηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δυο ομάδων (π.χ είναι 

λυπημένη επειδή έχασε την μπάλα της, είναι πολύ θυμωμένος με τον αδερφό του)  
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(U=1071.5, p< 0.001). Στην ικανότητα των παιδιών με ΔΑΦ να εξηγούν τις πράξεις 

τους φάνηκε αρκετά μειωμένη δεξιότητα σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(U=1188.5, p< 0.001). Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δυο ομάδων 

και στις δεξιότητες παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επαγγελματιών, τα 

παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν σημαντική στατιστική διαφορά σε σχέση με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης στην ικανότητα τους να υποδύονται ρόλους  (U=1302.5, p< 0.001),  στην 

προσποίηση της φωνής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, (U=1475, p< 0.001), και στη 

συμμετοχή του συμβολικού παιχνιδιού (U=1822.5, p< 0.001). 

Παρά το γεγονός ότι σε όλες τις απαντήσεις των επαγγελματιών, τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά έδειξαν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά με αυτισμό 

παρατηρούμε ότι σε κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες, έδειξαν να πλησιάζουν μια 

μέτρια επίδοση δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν μια 

ικανοποιητική επίδοση στο να επικοινωνούν με λέξεις (U=2658, p< 0.001,) , να έχουν 

αιτήματα (για παράδειγμα, «άνοιξέ το», ή «δέσε μου τα παπούτσια» ή να δίνει ένα 

αντικείμενο σε κάποιον)» (U= 2832.5, p< 0.001). Η ανάλυση έδειξε μια μέτρια επίδοση 

των παιδιών με ΔΑΦ να κάνουν ερωτήσεις του τύπου «Τι χρώμα είναι αυτό;», «Που 

είναι η κούκλα μου;», «Ποιος είναι αυτός;», «Πότε θα πάμε στο σπίτι της γιαγιάς;», η 

διαφορά μεταξύ των παιδιών ΔΑΦ με αυτών της τυπικής ανάπτυξης ήταν (U= 2313.5, 

p< 0.001). Επιπλέον, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση στην ακολουθία 

του προγράμματος ακόμη όταν υπάρχουν αλλαγές τις τελευταίας στιγμής, φάνηκε μια 

μέτρια επίδοση και στις 2 ομάδες παιδιών. (U=2328.5, p< 0.001), όπως και σε 

ρυθμιστικές συμπεριφορές του τύπου αν μπορούν να ηρεμήσουν τον εαυτό τους όταν 

νευριάσουν (U=1986, p< 0.001). Όμως, τα παιδιά με ΔΑΦ συχνότερα αρνούνται να 

λάβουν μέρος σε δραστηριότητες, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

(U=1752.5, p< 0.001). Επίσης, στα αποτελέσματα φάνηκε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ 
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σπανιότερα σταματούν την κοινωνική αλληλεπίδραση όταν ένας από αυτούς θυμώσει 

σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (U=2204, p< 0.001). 

3.4 Αποτελέσματα Φόρμας Παρατήρησης στην Τάξη 

3.4.1 APLSC- Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη. Τμήμα της Αξιολόγησης της 

Πραγματολογίας και της Κοινωνικής Επικοινωνίας: ερωτήσεις 1-35 

Όσο αφορά τη Φόρμα  Παρατήρησης στη Τάξη, οι απαντήσεις μεταξύ των δυο 

ομάδων ποικίλουν. Αναλύοντας τις συμπεριφορές των παιδιών, που καταγράφηκαν 

στην Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη από τους ειδικούς, υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (Τυπικής-ΔΑΦ), αλλά και μεταξύ των 

ηλικιακών ομάδων.  

Συγκεκριμένα (βλέπε Διάγραμμα 4), στην ηλικιακή ομάδα 48-53 μηνών των 

παιδιών με αυτισμό το 57% των απαντήσεων αναφέρουν ότι απουσίαζαν οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ το 29% αναφέρουν ότι παρουσίαζαν κάποιες 

επικοινωνιακές δεξιότητες και το 14% των απαντήσεων αναφέρουν ότι δεν υπήρχε 

καμία ευκαιρία παρατήρησης. Όσο αφορά την ομάδα τυπικής ανάπτυξης οι 

περισσότερες απαντήσεις αναφέρουν ότι υπήρχαν οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες, ενώ το 34% των απαντήσεων αναφέρουν ότι απουσίαζαν οι συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες, και το 16% αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ευκαιρία 

παρατήρησης. 

(βλέπε Διάγραμμα 5) Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα (54-59 μηνών), των παιδιών με 

ΔΑΦ οι περισσότερες απαντήσεις 45% αναφέρουν ότι υπήρχε ευκαιρία παρατήρησης 

των επικοινωνιακών λειτουργιών, ενώ το 31% των απαντήσεων δείχνουν ότι 

απουσίαζαν οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και το 24% των απαντήσεων 

αναφέρουν ότι δεν υπήρχε καμία ευκαιρία παρατήρησης. Όσο αφορά την ομάδα 

τυπικής ανάπτυξης οι περισσότερες απαντήσεις 70% αναφέρουν ότι υπήρχαν οι 
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συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ το 20% των απαντήσεων αναφέρουν 

ότι δεν παρατηρήθηκαν οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, και το 10% 

αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καμία ευκαιρία παρατήρησης. 

Τέλος (βλέπε Σχήμα 6), στην τρίτη ηλικιακή ομάδα (60-71 μηνών) σε παιδιά 

διαγνωσμένα με αυτισμό, οι περισσότερες απαντήσεις 45% αναφέρουν ότι δεν 

παρουσίαζαν τις συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ το 45% των 

απαντήσεων αναφέρουν ότι παρατηρήθηκαν οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες και το 10% των απαντήσεων αναφέρουν ότι δεν υπήρχε καμία ευκαιρία 

παρατήρησης. Όσο αφορά την ομάδα τυπικής ανάπτυξης οι περισσότερες απαντήσεις, 

79% αναφέρουν ότι εμφάνισαν τις συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ το 

15% των απαντήσεων δείχνουν ότι δεν παρουσίασαν τις συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες, και το 6% των απαντήσεων αναφέρουν ότι δεν υπήρχε καμία ευκαιρία 

παρατήρησης. 

Οι ερωτήσεις στις οποίες εμφάνισαν μεγάλο ποσοστό μη καταγραφής 

δεξιοτήτων  (καμία ευκαιρία παρατήρησης), ήταν: «Όταν ένας συνομήλικος κλαίει ή 

είναι αναστατωμένος, συμπάσχει» (54,9%),  και «ζητά από έναν συνομήλικο κάτι με ή 

χωρίς λέξεις, όταν ο συνομήλικος δεν προσέχει» (35,3%). Ωστόσο, τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης εμφάνισαν καλύτερη επίδοση και στις δυο επικοινωνιακές λειτουργίες. 

Επιπλέον παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών, εντοπίζονται 

περισσότερες επικοινωνιακές λειτουργίες. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικία; 4 έως 6 

ετών σύμφωνα τη Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη, έχουν κατακτήσει σε μεγάλο 

βαθμό τις δεξιότητες της κοινωνικής επικοινωνίας και πραγματολογίας. Εξετάζοντας 

το ερωτηματολόγιο παρατηρήθηκε ότι στο σύνολο των ερωτήσεων υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ( p<0.05) μεταξύ των επιδόσεων των δυο ομάδων στο 
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54,2% των ερωτήσεων. Οι καλύτερες επιδόσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, 

φάνηκαν ωστόσο στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα παιδιών. 

  Συγκεκριμένα οι δεξιότητες που καταγράφτηκαν στα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

παιδιά με τη μεγαλύτερη συχνότητα, ανεξάρτητα της ηλικίας των παιδιών ήταν, ότι 

αλληλεπιδρά με το συνομήλικο όταν ένα ενήλικας ή συνομήλικος είναι παρόντες, 

πρωτίστως επικοινωνούν με λέξεις, λαμβάνουν το μήνυμα με την πρώτη όταν 

αλληλεπιδρούν με το άλλο άτομο, εμπλέκονται σε παιγνιώδες αλληλεπιδράσεις με 

συνομήλικους, συμμετέχουν ενεργητικά σε συζητήσεις, και αρχίζουν συζητήσεις με 

συνομήλικους.  

Αναλύοντας τις απαντήσεις που συμπληρώθηκαν στη Φόρμα Παρατήρησης 

στην Τάξη, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων. 

Οι ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη ικανότητα διαφοροποίησης των επικοινωνιακών 

ικανοτήτων  αναφέρονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ συνομήλικων, στις δεξιότητες 

συζήτησης, και στην ικανότητα τους να αναγνωρίσουν πεποιθήσεις άλλων. Σύμφωνα 

με τις συμπεριφορές που καταγράφτηκαν στη Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με αυτισμό δεν παρατηρήθηκε η ικανότητα τους να 

«μιλούν γι’ αυτό που το άλλο πρόσωπο πιθανώς να θέλει, σκέφτεται ή ξέρει (π.χ «ήθελε 

μερικά ζαχαρωτά») (U=2949, p<0,001) , και να μιλά γι’ αυτό που άλλο πρόσωπο 

πιθανώς να αισθάνεται (U= 3006, p<0,001). Επίσης,  σημαντική διαφοροποίηση 

μεταξύ των παιδιών των εξεταζόμενων ομάδων ήταν η ικανότητα τους να συμμετέχουν 

ενεργά σε συζητήσεις (U=2302, p<0,001) και να συνεχίσουν μια συζήτηση ακόμα και 

όταν το θέμα αλλάζει (U=1881, p<0,001) .  Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων 

φάνηκαν και στην αλληλεπίδραση των συνομήλικων, όπως αν εμπλέκονται σε 

παιγνιώδης αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους (U=3042, p<0,001). Επίσης να 

αναφερθεί ότι, τα παιδιά με αυτισμό εμφάνισαν μεγαλύτερη συχνότητα να αντιτίθενται 



40 
 

στη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες (U=3553, p<0,001), καθώς και να παίρνουν 

ένα αντικείμενο χωρίς να ρωτήσουν (U=2726, p<0,001).  

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, εμφάνισαν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα τις δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας, υπήρξαν συμπεριφορές οι οποίες 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα, σχετικά με την αλληλεπίδραση των 

παιδιών με τον ενήλικα, δεν παρουσιάστηκαν στατιστικές σημαντικές συμπεριφορές, 

(U=3563.5, p>0,001). Επίσης, στην ερώτηση αν πρωτίστως χρησιμοποιεί ενέργειες ή 

ήχους να κερδίσει την προσοχή των άλλων, τα παιδιά με ΔΑΦ εμφάνισαν υψηλότερο 

ποσοστό από τα παιδιά τυπικής, χωρίς όμως να θεωρείται στατιστική σημαντική 

διαφορά (U=3282,p>0,001). Τέλος, από την καταγραφή των συμπεριφορών, 

διαπιστώθηκε ότι δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

παιδιών αν πρωτίστως χρησιμοποιεί αντικείμενα για να κερδίσει την προσοχή των 

άλλων. (U=3307, p>0,001). 

 

3.4.2 APLSC- Φόρμα Παρατήρησης στην Τάξη: Δραστηριότητες 

προσομοίωσης (ερωτήσεις 36-39) 

Για την ανάλυση των τιμών στις δραστηριότητες προσομοίωσης, και για τον 

έλεγχο πιθανών διαφορών των δυο εξεταζόμενων ομάδων εφαρμόστηκε το μη 

παραμετρικό test Mann-Whitney, καθώς το δείγμα δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή. Στη συνέχεια, για να αναγνωριστούν οι ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη 

ικανότητα διαφοροποίησης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης από τα παιδιών με ΔΑΦ, συγκρίθηκαν τα effect size της κάθε 

ερώτησης, που είναι ένα μέτρο σύνθεσης του αποτελέσματος U από το Mann-Whitney 

test του δείγματος και της τυπικής απόκλισης.  
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Αναλύοντας τις συμπεριφορές των παιδιών, που καταγράφτηκαν στη Φόρμα 

Παρατήρησης στην Τάξη στις δραστηριότητες προσομοίωσης από τους ειδικούς, 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων (p<0.05) στο 88.3% 

των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση, «Μπορεί να πει τι παίζει όταν 

ερωτάται», τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν  σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με αυτά της 

τυπικής ανάπτυξης και στις τρεις ηλικιακές ομάδες, 48-58 μηνών (U=185.5, p< 0.001), 

54-59 μηνών (U=129, p< 0.05) και 60-71 μηνών (U=420, p< 0.05). Ομοίως και στην 

ερώτηση 37, «Επανέλαβε την ιστορία με αρχή, μέση και τέλος» τα παιδιά με ΔΑΦ 

παρουσίασαν μεγαλύτερη δυσκολία να αποδώσουν τα γεγονότα, σε σχέση με τα παιδιά 

της τυπικής ανάπτυξης, ωστόσο αυτή η διαφορά εντοπίστηκε στατιστικά μόνο μεταξύ 

των παιδιών της πρώτης ηλικιακής ομάδας 48-53 μηνών (U=153, p< 0.05). Επίσης, 

στην ερώτηση, αν το παιδί απάντησε «λυπημένα» ή «θυμωμένα» τα παιδιά με ΔΑΦ 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο να απαντήσουν σωστά, συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, και στις τρεις ηλικιακές ομάδες, 48-53 μηνών (U=197, p< 0.05), 54-59 

μηνών (U=68.5, p< 0.05) και 60-71 μηνών (U=503, p< 0.05). Τέλος, στην ερώτηση 39, 

αν το παιδί απαντά με κάποια εκδοχή του «Δεν θέλουν τα αγόρια να παίξουν μαζί τους» 

ή «Θέλουν τα αγόρια να φύγουν» τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν στατιστικές σημαντικές 

διαφορές στις δυο πρώτες ηλικιακές ομάδες, 48-53 μηνών (U=187, p< 0.05) και 54-59 

μηνών (U=84, p< 0.05) σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά.  

 

3.5 APLSC- Non Word Book: Τμήμα της Αξιολόγησης της 

πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας 

3.5.1 Ερωτηματολόγιο Non Word Book 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των παιδιών, που καταγράφηκαν στο Non Word Book 

φάνηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Πιο συγκεκριμένα,  στην 
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ερώτηση «Τί λείπει από το φορτηγό;», τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν σημαντική 

απόκλιση συγκριτικά με των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, στις δύο πρώτες ηλικιακές 

ομάδες, 48-53 μηνών (U=183, p< 0.001),  54-59 μηνών (U=214, p< 0.05). Ομοίως και 

στην ερώτηση «Πως νιώθουν ο Γιάννης και ο Αντώνης που δεν μπορούν να παίξουν 

με το φορτηγό τους;»  τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν την 

εσωτερική κατάσταση – συναισθήματος,  από αυτά της τυπικής ανάπτυξης, ωστόσο 

αυτή η διαφορά εντοπίστηκε στατιστικά μόνο στην μεταξύ των παιδιών της τρίτης 

ηλικιακής ομάδας 60-71 μηνών (U=340, p< 0.001). 

Επίσης στην ερώτηση «Βλέπεις ότι τα ανακάτεψαν όλα;», τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν 

δυσκολία στην ικανότητα τους να δώσουν λογική απάντηση σε σχέση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, αλλά σημαντική διαφορά φάνηκε μόνο στην τρίτη ηλικιακή ομάδα, 

60-71μηνών (U=267, p< 0.05). Στην ερώτηση που αφορούσε την κατανόηση του τι 

ξέρει ή γνωρίζει άλλο πρόσωπο («Νομίζεις ότι η Μαρία ξέρει πού είναι η ρόδα;») τα 

παιδιά με ΔΑΦ  παρουσίασαν σημαντική απόκλιση, από αυτά της τυπικής ανάπτυξης 

στις δύο ηλικιακές ομάδες, 48-53 μηνών (U=142, p< 0.05) και 60-71 μηνών (U=267, 

p< 0.001). Στην επόμενη ερώτηση εσωτερικής κατανόησης «Τί σκέφτεται η Μαρία;» 

τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να απαντήσουν συγκριτικά με της 

τυπικής ανάπτυξης στις τρεις ηλικιακές ομάδες 48-53 μηνών (U=101, p< 0.001),  54-

59 μηνών (U=133, p< 0.05) και 60-71 μηνών (U=561, p< 0.001).  

Στην επόμενη ερώτηση που αφορούσε την εσωτερική κατάσταση του συναισθήματος 

«Πως νιώθει το μικρό αγόρι όταν βλέπει ότι τα ανακάτεψαν όλα;» η ομάδα των παιδιών 

με ΔΑΦ έδειξαν στατιστικές σημαντικές διαφορές μόνο στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα 

54-59 μηνών (U=126, p< 0.05). Στην επόμενη ερώτηση που αξιολογεί την εσωτερική 

κατάσταση «Τί σκεφτόντουσαν ο Γιάννης και ο Αντώνης;»  τα παιδιά με ΔΑΦ 



43 
 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με των παιδιών της τυπικής ανάπτυξης, 

μόνο στην μεταξύ της τρίτης ηλικιακής ομάδας 60-71 (U=341, p< 0.001).  

Τέλος, στην ερώτηση που αφορούσε την ικανότητα πρόβλεψης γεγονότων, «Τί θα 

συμβεί αν συνεχίσουν να τα ανακατεύουν όλα;», τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν λιγότερα 

ικανά να προβλέψουν την κατάσταση από αυτά της τυπικής ανάπτυξης, μόνο στην 

τρίτη ηλικιακή ομάδα 60-71 μηνών (U=386, p< 0.05). 

 

3.5.2 APLSC- Non Word Book:Τελικές ερωτήσεις «Τι συνέβη στην 

ιστορία; »  

 Αναλύοντας τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στις Τελικές ερωτήσεις που 

υποβλήθηκαν μετά το αφήγημα, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δυο ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ 

του δείγματος, δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Τι σκεφτόντουσαν τα 

αγόρια όταν έψαχναν για την ρόδα;». Τα αποτελέσματα δείχνουν να μην μπορούν να 

απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, γεγονός που πιθανά δείχνει ότι δεν μπορούσαν να 

λάβουν υπόψη την νοητική κατάσταση των ηρώων. Στην ερώτηση « Τι προσπαθούσαν 

να βρουν ο Γιάννης και ο Αντώνης;», όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 1,00, 

Τ.Α= 0,00) ήταν ικανά να απαντήσουν συγκριτικά με τα παιδιά με ΔΑΦ που επέδειξαν 

πολύ χαμηλή επίδοση (Μ.Ο= 0,25, Τ.Α= 0,46). Η άλλη ερώτηση αφορούσε την 

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

βρουν την ρόδα;». Εδώ δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά στους Μ.Ο των απαντήσεων, 

ωστόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Μ.Ο= 0,83, Τ.Α= 0,37), είχαν καλύτερη επίδοση 

από την ομάδα των ΔΑΦ (Μ.Ο= 0,69, Τ.Α= 0,46). Τέλος, τα παιδιά με ΔΑΦ 

παρουσίασαν μεγάλη δυσκολία στο να προβούν στην εξαγωγή τελικού συμπεράσματος 

(επίλογος), όταν τους τέθηκε η ερώτηση «Τι έγινε στο τέλος;» (U=830, p< 0.01). 
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Κεφάλαιο 4 Συζήτηση 

Οι κοινωνικές δεξιότητες εντοπίζονται στις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομήλικους του, και καθορίζονται από την ικανότητα του ατόμου να μπορεί να 

επιλέξει την κατάλληλη συμπεριφορά ώστε να η επιτευχθεί ο κοινωνικός του στόχος. 

(Brown et al. 1986). Επίσης, σημαντική δεξιότητα είναι η ικανότητα προσαρμογής, η 

οποία απαιτεί τη λειτουργία των επιτελικών λειτουργιών, όπως μνήμη εργασίας, 

νοητική ευεξία και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς.(McClelland, Messersmith,& 

Tominey, 2010). Επιπλέον, εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να 

αντιλαμβάνεται ή να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την πρόθεση των άλλων. 

(Bachevalier, J., & Loveland, 2006) Το σχολικό πλαίσιο, αποτελείται από αίθουσες, 

διαδρόμους, συμμαθητές, δασκάλους και αναμένεται από τους μαθητές να 

μεταβαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο, να ακολουθούν οδηγίες, και να αλλάζουν 

πρόσωπο αναφοράς ανά πάσα στιγμή, χωρίς δυσκολία. Στην προσχολική περίοδο τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά αναπτύσσουν ραγδαία αυτήν την ικανότητα. Ως 

γνωστό, τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται σε τέτοιου είδους μεταβάσεις, και είναι 

αναμενόμενο να αρνούνται σε μεγαλύτερο βαθμό να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 

(Cihak, Fahrenkrog, Ayres, & Smith, 2010) 

 Είναι ευρέως διαδεδομένο, ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν 

αυθόρμητα τις κοινωνικές-πραγματολογικές δεξιότητες, σε αντίθεση με τα παιδιά με 

αυτισμό που τα ελλείμματα της ανάπτυξης της κοινωνικότητας αποτελεί θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό των συμπτωμάτων τους. Σύμφωνα με έρευνες, (Chen, & Jiang, 2002: 

Gouley, Brotman, Huang, & Shrout, 2008), τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

αναπτύσσουν οικειότητα με τους συνομήλικους τους, αυξάνοντας σταδιακά την 

κοινωνική γνώση και ανταπόκριση, καθώς και την ποιότητα των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της προσχολικής 
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περιόδου, επιδιώκουν παιχνίδια αλληλεπίδρασης με ομάδες συνομηλίκων, και 

αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε παιχνίδια συμβολικού παιχνιδιού (Vahedi, Farrokhi, & 

Farajian, 2012).  

 Στην παρούσα εργασία, φάνηκαν παρόμοιες συμπεριφορές των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των γονέων και των επαγγελματιών έδειξαν ότι τα 

ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας παίρνουν πρωτοβουλίες κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με συνομήλικους και λένε τι να κάνουν οι συνομήλικοι κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Από την άλλη,  τα παιδιά με ΔΑΦ χωρίς να μαθαίνουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες  για να αλληλεπιδράσουν με άλλους, χάνουν ευκαιρίες 

μάθησης και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε όσον αφορά την ακαδημαϊκή τους 

επιτυχία και τη λειτουργικότητα της καθημερινότητας τους. (Bellini, Peters, Benner, & 

Hopf, 2007).  Σε αναθεώρηση 37 μελετών που πραγματοποίησε οι Whalon, Conroy, 

Martinez, & Werch, (2015), διερεύνησαν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών 

με ΔΑΦ, ηλικίας 3 έως 12, με συνομήλικους, σε σχολικά περιβάλλοντα, αναφέρουν ότι 

οι κυρίες δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ αφορούν την πρωτοβουλία επικοινωνίας-

αλληλεπίδρασης, την ανταπόκριση, παιχνίδια αλληλεπίδρασης,  και το μοίρασμα της 

προσοχής (engangement). Αυτά τα ελλείμματα επιβεβαιώνονται και στην παρούσα 

εργασία, στην οποία οι απαντήσεις των γονέων δείχνουν ότι σημαντικότερες δυσκολίες 

των παιδιών με ΔΑΦ αφορούσαν τον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

συνομήλικων. Όσον αφορά τις δεξιότητες των συνομιλίων των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας, υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν τη σημαντικότητα συζητήσεων μεταξύ 

συνομήλικων. Μέσω των συζητήσεων των συνομήλικων, δημιουργούνται ευκαιρίες 

για την ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης και την ανάπτυξη επικοινωνιακών-

γλωσσικών δεξιοτήτων. (Zadunaisky, & Blum-Kulka, 2010). Σε μελέτη που διεξαχθεί 

από τους O'Neill, Main, & Ziemski, (2009),  επικεντρώθηκαν στα θέματα έναρξης 
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συζήτησης των  νηπίων, συμπέραναν ότι οι συζητήσεις των παιδιών αφορούσαν το 

σχολιασμό ή την κατεύθυνση της προσοχής σε πεποιθήσεις του εαυτού τους ή των 

άλλων συνομήλικων. (Bauminger‐Zviely, Karin, Kimhi, & Agam‐Ben‐Artzi, 2014).  

Αναφορικά με τις δεξιότητες συζήτησης των παιδιών με αυτισμό, έρευνες δείχνουν ότι 

δεν επιδιώκουν την έναρξη των συζητήσεων και δυσκολεύονται στη διατήρηση του 

θέματος, τα οποία οφείλονται σε ελλείμματα  να κατανόησης κοινωνικών και νοητικών 

καταστάσεων.( Paul, Orlovski, Marcinko & Volkmar, 2009 : Jones, & Schwartz, 2009). 

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν στην παρούσα εργασία. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των γονιών και των επαγγελματιών, σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις 

δεξιότητες συζήτησης φάνηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δυο ομάδων. 

Ακόμα, σημαντικές διαφοροποιήσεις των δυο ομάδων, όπως ήταν αναμενόμενο, 

φάνηκαν και στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά ευρήματα στα οποία εστιάζονται στην 

ανάπτυξη του παιχνιδιού των παιδιών με ΔΑΦ και έχουν συγκριθεί με διάφορες ομάδες 

παιδιών, ( Baron‐Cohen, 1987: Jarrold, 2003: Sigman, & Ungerer,1984), τα οποία 

υποστηρίζουν τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Ως γνωστό, το συμβολικό 

παιχνίδι περιλαμβάνει τη χρήση των αντικειμένων ως κάτι άλλο, την ανάπτυξη της 

φαντασίας και την ικανότητα του παιδιού να υποδύεται σε παιχνίδια ρόλων. Τα τυπικά 

παιδιά αναπτύσσουν αυτή την ικανότητα συμβολοποίησης από την ηλικία των δυο 

ετών, όμως αναφέρεται ότι τα παιδιά με αυτισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα την 

αναπτύσσουν αργότερα, και ίσως ύστερα από παρέμβαση. Marcu, Koren-Karie , 

Dolev, & Yirmiya, 2009). Επιπλέον, οι έρευνες δείχνουν τα παιδιά με ΔΑΦ να μην 

αναπτύσσουν ποικιλομορφία και αυθορμητισμό στο παιχνίδι τους, καθώς και να μην 

υπάρχει κάποια ακολουθία γεγονότων στη δράση του συμβολικού 

παιχνιδιού.(Rutherford, & Rogers, 2003).  
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το μέσο όρο των απαντήσεων των γονέων και 

των εκπαιδευτικών, τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν μια μέτρια επίδοση που αφορούσαν την 

ικανότητα αιτημάτων, και στην ικανότητα τους να κάνουν ερωτήσεις. Σύμφωνα με  

τους Hudry, et al & PACT Consortium. (2010). ,  η ικανότητα κατανόησης των 

ερωτήσεων που κάνουν τα παιδιά με ΔΑΦ είναι δύσκολο να μετρηθεί. Αναφέρει ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά με ΔΑΦ, που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά 

σε καθημερινές καταστάσεις και με διαφορετικούς ανθρώπους, και συχνά 

παρατηρείται και ηχολαλία.  

Η αφηγηματική ικανότητα θεωρείται ένας σημαντικού επιπέδου δείκτης 

γνωστικών δεξιοτήτων και είναι μια ιδιαίτερη απαιτητική δεξιότητα. (Curenton, 2011). 

Η αναδιήγηση είναι μια περίπλοκη διαδικασία που εμπλέκει και απαιτεί ικανότητες και 

παραγωγής, γλωσσικές ικανότητες, εστίαση προσοχής και μνήμη. (Allen, Ukrainetz, & 

Carswell, 2012) Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση αλλά ίσως και η 

σημαντικότερη πληροφορία της ιστορίας, «Τι λείπει από το φορτηγό;» και «τι 

προσπαθούσαν να βρουν ο Γιάννης και ο Αντώνης;», τα παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν μεγάλη 

απόκλιση, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη Frith, 1989, η 

κυριότερη δυσκολία τους αφορά την κεντρική συνοχή. Η θεωρία της κεντρικής 

συνοχής, προϋποθέτει την κατανόηση του νοήματος και το διαχωρισμό των ουσιωδών 

πληροφοριών από τις λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία. (Norbury, & Bishop, 

2003). Βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη αναδιήγηση είναι να έχει 

κατανοήσει το παιδί ολιστικά την ιστορία και να μπορεί να οργανώσει τη σκέψη του. 

(Voos & Santarpia, 2003) Είναι λοιπόν αρκετά δύσκολο επίτευγμα για τα μικρά παιδιά 

να εξάγουν συμπεράσματα που περιλαμβάνουν σύνδεση αιτίας και συνεπειών κατά την 

αναδιήγηση τους, ειδικά αν πρέπει να συμπεριλάβουν πληροφορίες όπως τη ψυχική 

κατάσταση και τα κίνητρα των χαρακτήρων. (Lunch et al.,2008) Αυτά τα ευρήματα, 
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φαίνονται να εξηγούν τα αποτελέσματα του APLSC, επειδή οι σημαντικότερες 

διαφορές των παιδιών προκύπτουν στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα παιδιών. 

Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις που αφορούσαν την κατανόηση της εσωτερικής 

κατάστασης του συναισθήματος ( «Πώς νιώθουν ο Γιάννης και ο Αντώνης που δεν 

μπορούν να παίξουν με το φορτηγό τους;»), της λογικής («Βλέπεις ότι τα ανακάτεψαν 

όλα;» «Γιατί τα ανακάτεψαν τόσο πολύ;» , «Τι σκεφτόντουσαν ο Γιάννης και ο 

Αντώνης;» ), και της πρόβλεψης («Τι θα συμβεί αν συνεχίσουν να τα ανακατεύουν 

όλα;») παρουσιάστηκαν στατιστικές σημαντικές διαφορές μόνο στην ηλικιακή ομάδα 

60-71 μηνών. Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την αφηγηματική ικανότητα των 

παιδιών με αυτισμό, ωστόσο σύμφωνα με ερευνητές η δεξιότητα αυτή προκαλεί 

δυσκολίες σε πολλά επίπεδα. Επίσης, για να διαμορφωθεί  μια ουσιώδης διήγηση 

απαιτείται η ικανότητα του αφηγητή να μπορεί να προβληματιστεί με την εσωτερική 

κατάσταση των πρωταγωνιστών της ιστορίας και να προβλέψει γεγονότα ή 

καταστάσεις. Η δεξιότητα που απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει την 

πρόθεση, τη ψυχική κατάσταση ή να καταλήξει σε συμπεράσματα είναι η «θεωρία του 

Νου». Οι δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ να κατανοήσουν τη ψυχική κατάσταση 

επιβεβαιώνεται και στην παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν την κατανόηση του συναισθήματος «Πως νιώθουν τα αγόρια που δεν 

μπορούν να παίξουν με το φορτηγό τους;», «Τι σκέφτεται η Μαρία;» παρουσίασαν 

σημαντικές διαφορές και στις τρεις ηλικιακές ομάδες. Όμως, στην ερώτηση «Πώς 

νιώθει το αγόρι όταν βλέπει ότι τα ανακάτεψαν όλα ;», φάνηκε στατιστική διαφορά 

μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα (54-59 μηνών). Όμως, στη συγκεκριμένη ερώτηση 

παρουσιαζόταν και η εικόνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Loveland (1990), όπου 

αναφέρθηκε στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, σε μία αφηγηματική 

δοκιμασία, όπως να διηγηθούν γεγονότα από ένα εικονογραφημένο παραμύθι, φαίνεται 
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ότι η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών βοηθά στην περιγραφή της ιστορίας, 

όμως, όχι στη συνολική απόδοση του νοήματος της ιστορίας.  Τέλος η θεωρία αυτή 

επιβεβαιώνεται και στην παρούσα εργασία, όπου τα παιδιά με ΔΑΦ δεν κατάφεραν να 

προβούν στην εξαγωγή συμπεράσματος, («Τι έγινε στο τέλος της ιστορίας;»).   

Τέλος, να επισημανθεί ότι φάνηκαν σημαντικές αποκλίσεις σε όλα τα επίπεδα 

της κοινωνικής επικοινωνίας, μεταξύ των δυο εξεταζόμενων ομάδων. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας ( 4-6 ετών) 

διαμορφώνουν κοινωνικές σχέσεις, έχουν αναπτυγμένες τις δεξιότητες συζήτησης, και 

έχουν αναπτύξει το συμβολικό παιχνίδι και είναι ικανά να κατανοήσουν ένα του 

αφήγημα. Τα παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 4 έως 6 ετών έδειξαν σημαντικότερες 

αποκλίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στο παιχνίδι και 

στην εξαγωγή συμπεράσματος.  

Κεφάλαιο 5  Περιορισμοί της έρευνας 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και τα παραπάνω συμπεράσματα είναι 

χρήσιμα, η παρούσα έρευνα διέπεται από ορισμένους περιορισμούς. Ο βασικός της 

περιορισμός αφορά τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων των παιδιών με αυτισμό. 

Επίσης, υπήρχε μεγάλο εύρος γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ, καθώς και 

δεν υπήρχαν περιορισμοί όσο αφορά το βαθμό σοβαρότητας του αυτισμού. Τα 

μειονεκτήματα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν σε μελλοντική έρευνα, αν εξισωθούν οι 

γλωσσικές ικανότητες των δυο ομάδων, καθώς και να αξιολογηθεί το νοητικό δυναμικό 

όλων των συμμετεχόντων. Τέλος, συστήνεται να χρησιμοποιηθεί ηχογραφημένο υλικό 

του αφηγήματος και καλύτερη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωση των μεθόδων και 

διαδικασιών αξιολόγησης των πραγματολογικών και κοινωνικών επικοινωνιακών 



50 
 

δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το APLSC είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, το 

οποίο μπορεί να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία στην κοινωνική 

επικοινωνία- πραγματολογία των παιδιών και να συμβάλλει στη διαφορδιάγνωση των 

αναπτυξιακών διαταραχών. Επίσης, η έρευνα αυτή κατέληξε σε πολλά και ισχυρά 

συμπεράσματα σχετικά με τα αναπτυξιακά ορόσημα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

στο Ελλαδικό χώρο. Τέλος, η μελέτη των κοινωνικών ελλειμμάτων των παιδιών με 

ΔΑΦ, ενισχύει τη γνώση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την καλύτερη 

οργάνωση θεραπευτικών προγραμμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

NON WORD BOOK 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Τι λείπει από το φορτηγό; 

2 Πώς νιώθουν ο Γιάννης και ο Αντώνης που δεν μπορούν να παίξουν με το 

φορτηγό τους; 

3 Βλέπεις ότι τα ανακάτεψαν όλα; 

4 Γιατί τα ανακάτεψαν όλα τόσο πολύ; 

5 Νομίζεις ότι η Μαρία ξέρει πού είναι η ρόδα; 

6 Τι σκέφτεται η Μαρία; 

7 Πώς νιώθει το αγόρι όταν βλέπει ότι τα ανακάτεψαν όλα; 

8 Τι σκεφτόντουσαν ο Γιάννης και ο Αντώνης; 

9 Ωχ όχι… τι συνέβη πάλι; 

10 Τι θα συμβεί αν συνεχίσουν να τα ανακατεύουν όλα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. η ρόδα λείπει, η ρόδα, αυτή (δείχνοντας το σημείο της ρόδας στο φορτηγό) 

2. είναι στεναχωρημένοι, στεναχωρήθηκαν, λύπη, άσχημα, χάλια, στεναχώρια 

3. Ναι 

4. για να βρουν τη ρόδα, για να την βρουν 

5. όχι, δεν νομίζω, όχι 

6. σκέφτεται μήπως είναι κάτω από το τραπέζι, θέλει (σκέφτεται) να τους βοηθήσει, 

να ψάξει, που (μπορεί να) είναι η ρόδα  

7. θυμωμένο γιατί μπορεί να έσπασαν κάποια παιχνίδια, θυμό, νευριασμένο, άσχημα 

8.  σκέφτονται μήπως δεν τη βρουν, ότι μπορεί να είναι στα βιβλία, ότι την έχασαν 

και δεν μπορούν να την βρουν, πού είναι η ρόδα, πού να ψάξουν για να την βρουν, 

δεν θα την βρουν πουθενά 

9. τα ανακάτεψαν όλα, χαμός, έριξαν (πέσανε) όλα τα βιβλία κάτω, βγάλανε όλα τα 

βιβλία έξω, έγινε χάλια (το σπίτι/ το δωμάτιο) 
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10. θα θυμώσουν όλοι (οι φίλοι) μαζί τους, θα τους μαλώσει η μαμά/κυρία, τα άλλα 

παιδιά δεν θα είναι χαρούμενα, δεν θα τους έχουν φίλους, δεν θα τη βρουν ποτέ, 

θα γίνει το σπίτι (όλα) χάλια, θα τους έδιωχναν, χαμός/χάος, θα πρέπει να τα 

μαζέψουν 

 

Τι συνέβη στην ιστορία; Τελικές ερωτήσεις 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Τί συνέβη σ αυτή την ιστορία?    

2 Τί προσπαθούσαν να βρουν ο Γιάννης και ο Αντώνης? 

3 Πώς ένιωθαν όταν έχασαν τη ρόδα τους? 

4 Τί έκαναν ο Γιάννης και ο Αντώνης για να βρουν τη ρόδα? 

5 Τι σκεφτόντουσαν τα αγόρια όταν έψαχναν για τη ρόδα? 

6 Τί έγινε στο τέλος της  ιστορίας? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. χάθηκε η ρόδα, χάσανε τη ρόδα, έχασαν τη ρόδα και έκαναν χαμό και στο τέλος 

την βρήκαν, έχασαν τη ρόδα αλλά τη βρήκαν, έψαχναν τη ρόδα και στο τέλος τη 

βρήκαν, τα ανακάτεψαν όλα και στο τέλος βρήκαν την ρόδα κάτω από ένα 

τουβλάκι 

2. τη ρόδα 

3. λυπημένοι, στεναχωρημένοι, αναστατωμένοι, θυμωμένοι, άσχημα, χάλια, λύπη, 

θλίψη 

4. έψαξαν παντού, τα έκαναν όλα χάλια, τα ανακάτεψαν όλα, χαμό, τα σκόρπισαν 

όλα/παντού, τα έκαναν άνω-κάτω/μαντάρα 

5. να τη βρουν, που είναι, την ρόδα, να ρωτήσουν τους φίλους τους, ότι δεν θα 

(μπορούν να) τη βρουν ποτέ/πουθενά, να ψάξουν σε άλλα δωμάτια (παντού), ότι 

χάθηκε, ότι την έχασαν/ότι δεν μπορούν να την βρουν, ότι είναι στην βιβλιοθήκη, 

μήπως είναι κάτω από ένα τουβλάκι/κάτω από το παιχνίδι, ότι κάπου εδώ θα ναι 

6. την βρήκαν, την βρήκαν και γελούσαν γιατί όλη την ώρα ήταν δίπλα τους και 

αυτοί έψαχναν αλλού, βρήκαν τη ρόδα πίσω από το τουβλάκι, η ρόδα ήταν κάτω 
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από ένα τουβλάκι/στο δωμάτιο με τα παιχνίδια, ο Αντώνης βρήκε την ρόδα κάτω 

από ένα τουβλάκι 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή συχνοτήτων των ερωτώμενων ως προς το φύλο μεταξύ των 

δύο κατηγοριών (ΔΑΦ, τυπικής) στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 

 

 

Διάγραμμα 2: Μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας του ερωτηματολογίου 

Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας (Assessment of 

Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC): Εγχειρίδιο αναφοράς 

κηδεμόνων όλων των ηλικιακών ομάδων. 

 

* Η ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης έδειξε στατιστικά μεγαλύτερες διαφορές 

από την ομάδα των ΔΑΦ (p<0,05) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  
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Πίνακας 1: Μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας ανά ερώτηση του APLSC- 

Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας: Εγχειρίδιο 

αναφοράς κηδεμόνων 

Ερώτηση 2: Όταν ένας συνομήλικος κι ένας 

ενήλικας είναι παρόντες, το παιδί μου 

αλληλεπιδρά με τον συνομήλικο 

Ερώτηση 4. Το παιδί μου επικοινωνεί 

χρησιμοποιώντας λέξεις 

 

 

Ερώτηση 5. Όταν το παιδί μου αλληλεπιδρά με 

έναν άλλον άνθρωπο, αυτός/αυτή 

αντιλαμβάνεται με την πρώτη φορά 

αυτό που εννοεί το παιδί μου 

Ερώτηση 6. Το παιδί μου ζητά από κάποιον 

να κάνει κάτι (για παράδειγμα, «άνοιξέ το», ή 

«δέσε μου τα παπούτσια» ή να δίνει ένα 

αντικείμενο σε κάποιον).  

 

 
 

Ερώτηση 7. Κάνει ερωτήσεις του τύπου «Τι 

χρώμα είναι αυτό;», «Που είναι η κούκλα 

μου;», «Ποιος είναι αυτός;», «Πότε θα 

Ερώτηση 8. Όταν κάποιος λέει κάτι στο παιδί 

μου, αυτό ανταποκρίνεται. 
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πάμε στο σπίτι της γιαγιάς;». 

 

 

 

Ερώτηση 9. Το παιδί μου παίζει κατάλληλα με 

τους συνομηλίκους του 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 10. Το παιδί μου λέει στους 

συνομηλίκους 

του τι να κάνουν στο παιχνίδι (για παράδειγμα, 

«Εσύ θα είσαι η γάτα κι εγώ θα είμαι το 

τέρας…»). 

 

 

Ερώτηση 11. Το παιδί μου αρνείται να πάρει 

μέρος σε δραστηριότητες. 

 

Ερώτηση 12. Το παιδί μου ξεκινά μια συζήτηση 

με τους συνομηλίκους του. 
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Ερώτηση 13. Το παιδί μου ξεκινά μια συζήτηση 

με ενήλικες. 

 

 

Ερώτηση 14. Το παιδί μου κάνει σχόλια που 

ταιριάζουν στην κατάσταση ή στο θέμα 

συζήτησης 

 

Ερώτηση 15. Το παιδί μου συμμετέχει ενεργά 

σε συζητήσεις (για παράδειγμα, ακούει, 

παίρνει σειρά για να μιλήσει, κάνει μια 

δήλωση και/ή μια ερώτηση). 

 

Ερώτηση 16. Το παιδί μου κυριαρχεί σε μια 

συζήτηση με ενήλικες. 
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Ερώτηση 17. Το παιδί μου μιλάει για το πώς 

αισθάνεται (για παράδειγμα, «Είμαι 

χαρούμενος» ή «Είμαι λυπημένος»). 

 

 

 

Ερώτηση 18. Μιλάει για το πώς μπορεί να 

αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος (π.χ. «Είναι 

λυπημένη επειδή έχασε τη μπάλα της» ή 

«Είναι πολύ θυμωμένος με τον αδερφό 

του»). 

 

Ερώτηση 19. Το παιδί μου παρηγορεί έναν 

συνομήλικό του που κλαίει (π.χ. 

αγκαλιάζει το παιδί ή το ρωτάει «Τι 

συμβαίνει;»). 

 

Ερώτηση 20. Όταν το παιδί μου παίζει με 

κούκλες ή παιχνίδια μινιατούρες ή ζωάκια, 

αλλάζει τη φωνή του και προσποιείται τη φωνή 

του παιχνιδιού 

 

Ερώτηση 21. Το παιδί μου λέει αρνητικά 

πράγματα για τον εαυτό του (π.χ. «Είμαι κακό 

παιδί»). 

Ερώτηση 22.  

Το παιδί μου λέει αρνητικά πράγματα για τους 

άλλους (π.χ. «Αυτός δε μιλάει καλά» ή «Αυτή 

είναι κακιά»). 
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Ερώτηση 23 Το παιδί μου αντιδρά αρνητικά σε 

νέες καταστάσεις (δηλαδή, όταν πηγαίνει σε 

ένα καινούργιο μέρος ή όταν συναντά 

ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει από 

πριν). 

 

 

Ερώτηση 24. Μπορεί να ακολουθήσει τη ροή 

του προγράμματος χωρίς να αναστατώνεται, 

ακόμη κι όταν υπάρχουν αλλαγές της 

τελευταίας στιγμής 

 

 

Ερώτηση 25. Το παιδί μου είναι σε θέση να 

εξηγήσει τις πράξεις του (π.χ. «Φτιάχνω μια 

τούρτα για τα γενέθλιά του»). 

Ερώτηση 26. Το παιδί μου μπορεί να ηρεμήσει 

τον εαυτό του όταν νευριάσει 
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Ερώτηση 27. Το παιδί μου υποδύεται 

διαφορετικούς ρόλους όταν παίζει (π.χ. 

υποδύεται τη μαμά ή τον μπαμπά). 

 

Ερώτηση 28. Το παιδί μου εμπλέκεται σε 

μαλώματα ή καυγάδες 

 

 

Ερώτηση 29. Όταν το παιδί μου κάνει την 

πρώτη κίνηση να αλληλεπιδράσει με 

συνομηλίκους του, οι συνομήλικοι 

ανταποκρίνονται θετικά 

 

Ερώτηση 30. Το παιδί μου συμμετέχει σε 

παιχνίδι προσποίησης/συμβολικό. 
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Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας των μέσων τιμών της συνολικής βαθμολογίας ανά 

ερώτηση του APLSC- Εγχειρίδιο αναφοράς κηδεμόνων 

 

 

Διάγραμμα 3: Μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας του ερωτηματολογίου 

Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας (Assessment of 

Pragmatic Language and Social Communication) (APLSC): Εγχειρίδιο αναφοράς 

επαγγελματιών όλων των ηλικιακών ομάδων 

 

 

 

*Η ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης έδειξε στατιστικά μεγαλύτερες διαφορές 

από την ομάδα των ΔΑΦ (p<0,05) σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  
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Πίνακες 3: Μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας ανά ερώτηση του APLSC- 

Αξιολόγηση της πραγματολογίας και της κοινωνικής επικοινωνίας: Εγχειρίδιο 

αναφοράς επαγγελματιών 

Ερώτηση 2. Όταν ένας συνομήλικος κι ένας 

ενήλικας είναι παρόντες, το παιδί αλληλεπιδρά 

με τον συνομήλικο 

 

 

Ερώτηση 4. Το παιδί επικοινωνεί 

χρησιμοποιώντας λέξεις 

 

 

Ερώτηση 5. Όταν το παιδί αλληλεπιδρά με έναν 

άλλον άνθρωπο, αυτός αντιλαμβάνεται 

με την πρώτη φορά αυτό που εννοεί το 

παιδί μου. 

 

Ερώτηση 6. Το παιδί ζητά από κάποιον να κάνει 

κάτι (για παράδειγμα, «άνοιξέ το», ή «δέσε μου 

τα παπούτσια» ή να δίνει ένα 

αντικείμενο σε κάποιον). 

 

Ερώτηση 7. Κάνει ερωτήσεις του τύπου «Τι 

χρώμα είναι αυτό;», «Που είναι η κούκλα 

μου;», «Ποιος είναι αυτός;», «Πότε θα 

Ερώτηση 8. Όταν κάποιος λέει κάτι στο παιδί, 

αυτό ανταποκρίνεται 
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πάμε στο σπίτι της γιαγιάς;». 

 

 

 

Ερώτηση 9. Το παιδί παίζει κατάλληλα με τους 

συνομηλίκους του 

 

 

 

Ερώτηση 10. Το παιδί λέει στους συνομηλίκους 

του τι να κάνουν στο παιχνίδι (για παράδειγμα, 

«Εσύ θα  είσαι η γάτα κι εγώ θα είμαι το 

τέρας…»). 

 

Ερώτηση 11. Το παιδί αρνείται να πάρει μέρος 

σε δραστηριότητες 

 

 

Ερώτηση 12. Το παιδί ξεκινά μια συζήτηση με 

τους συνομηλίκους του. 
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Ερώτηση 13. Το παιδί ξεκινά μια συζήτηση με 

ενήλικες. 

 

 

Ερώτηση 14. Το παιδί κάνει σχόλια που 

ταιριάζουν στην κατάσταση ή στο θέμα 

συζήτησης 

 

Ερώτηση 15. Το παιδί συμμετέχει ενεργά σε 

συζητήσεις (για παράδειγμα, ακούει, 

παίρνει σειρά για να μιλήσει, κάνει μια 

δήλωση και/ή μια ερώτηση). 

 

Ερώτηση 16. Το παιδί κυριαρχεί σε μια 

συζήτηση με συνομηλίκους. 

 

 

 

Ερώτηση 17. Το παιδί κυριαρχεί σε μια 

συζήτηση με ενήλικες. 

 

Ερώτηση 18. Το παιδί μιλάει για το πώς 

αισθάνεται (για παράδειγμα, «Είμαι 

χαρούμενος» ή «Είμαι λυπημένος»). 
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Ερώτηση 19. Μιλάει για το πώς μπορεί να 

αισθάνεται ένας άλλος άνθρωπος (π.χ. «Είναι 

λυπημένη επειδή έχασε τη μπάλα της» ή 

«Είναι πολύ θυμωμένος με τον αδερφό 

του»). 

 

Ερώτηση 20. Το παιδί παρηγορεί έναν 

συνομήλικό του που κλαίει (π.χ. αγκαλιάζει το 

παιδί ή το ρωτάει «Τι συμβαίνει;»). 

 

Ερώτηση 21. Όταν το παιδί παίζει με κούκλες ή 

παιχνίδια μινιατούρες ή ζωάκια, αλλάζει 

τη φωνή του και προσποιείται τη φωνή 

του παιχνιδιού 

 

Ερώτηση 22. Όταν το παιδί αλληλεπιδρά με 

συνομηλίκους του και ένας από αυτούς 

θυμώσει, τότε σταματά την αλληλεπίδραση 
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Ερώτηση 23. Το παιδί λέει αρνητικά πράγματα 

για τον εαυτό του (π.χ. «Είμαι κακό παιδί»). 

 

 

Ερώτηση 24. Το παιδί λέει αρνητικά πράγματα 

για τους άλλους (π.χ. «Αυτός δε μιλάει καλά» ή 

«Αυτή είναι κακιά»). 

 

Ερώτηση 25. Το παιδί αντιδρά αρνητικά σε νέες 

καταστάσεις (δηλαδή, όταν πηγαίνει σε ένα 

καινούργιο μέρος ή όταν συναντά ανθρώπους 

τους οποίους δεν γνωρίζει από πριν). 

 

Ερώτηση 26. Μπορεί να ακολουθήσει τη ροή 

του προγράμματος χωρίς να αναστατώνεται, 

ακόμη κι όταν υπάρχουν αλλαγές της 

τελευταίας στιγμής 

 

Ερώτηση 27. Το παιδί είναι σε θέση να 

εξηγήσει τις πράξεις του (π.χ. «Φτιάχνω μια 

τούρτα 

για τα γενέθλιά του»). 

Ερώτηση 28. Το παιδί μπορεί να ηρεμήσει τον 

εαυτό του όταν νευριάσει 
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Ερώτηση 29. Το παιδί υποδύεται 

διαφορετικούς ρόλους όταν παίζει 

(π.χ.υποδύεται τη μαμά ή τον μπαμπά). 

 

Ερώτηση 30. Οι συνομήλικοι αναζητούν το 

παιδί για να παίξουν μαζί του 

 

 

Ερώτηση 31. Το παιδί παίρνει την πρωτοβουλία 

να ξεκινήσει παιχνίδι με συνομηλίκους του. 

 

Ερώτηση 32. Το παιδί εμπλέκεται σε μαλώματα 

ή καυγάδες 

 

Ερώτηση 33. Όταν το παιδί κάνει την πρώτη 

κίνηση να αλληλεπιδράσει με συνομηλίκους 

του, οι συνομήλικοι ανταποκρίνονται θετικά 

Ερώτηση 34. Το παιδί συμμετέχει σε παιχνίδι 

προσποίησης/ συμβολικό. 
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Ερώτηση 35. Το παιδί μπορεί να προβλέψει τι 

θα συμβεί στη συνέχεια (π.χ. «Αν το ρίξεις, 

θα σπάσει»). 
 

 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας των μέσων τιμών ανά ερώτηση του 

ερωτηματολογίου APLSC: Εγχειρίδιο αναφοράς επαγγελματιών  

 

 

Διάγραμμα 4: Απεικόνιση απαντήσεων της Φόρμας Παρατήρησης μέσα στην 

Τάξη μεταξύ των δυο εξεταζόμενων ομάδων (      ΔΑΦ -       ΤΥΠΙΚΗΣ) της ηλικιακής 

ομάδας 48-53 μηνών  
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Διάγραμμα 5: Απεικόνιση απαντήσεων της Φόρμας Παρατήρησης μέσα στην 

Τάξη μεταξύ των δυο εξεταζόμενων ομάδων (      ΔΑΦ -       ΤΥΠΙΚΗΣ) της ηλικιακής 

ομάδας 54-59 μηνών  

 

Διάγραμμα 6: Απεικόνιση απαντήσεων της Φόρμας Παρατήρησης μέσα στην 

Τάξη μεταξύ των δυο εξεταζόμενων ομάδων (      ΔΑΦ -       ΤΥΠΙΚΗΣ) της ηλικιακής 

ομάδας 60- 71 μηνών  
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Πίνακας 5: Ποσοστά συχνότητας των συμπεριφορών που καταγράφτηκαν από τις 

εξεταζόμενες ομάδες ανεξάρτητα της ηλικιακής ομάδας, στη Φόρμα Παρατήρησης 

στην Τάξη (ερωτήσεις 1-35) 

 

 

*Στο σύνολο των απαντήσεων υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές  (p<0,05) 
μεταξύ των ομάδων 

 

Διάγραμμα 7: Μέσες τιμές της συνολικής βαθμολογίας του Non word Book όλων των 

ηλικιακών ομάδων 
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*Συμπερασματικά προκύπτει ότι σε όλες τις τελικές ερωτήσεις, του Non Word Book, 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν υψηλότερη επίδοση σε σχέση με των παιδιών με 

ΔΑΦ.  

Πίνακας 6: Απεικόνιση απαντήσεων του Non Word Book  μεταξύ των δυο 

εξεταζόμενων ομάδων (      ΔΑΦ -       ΤΥΠΙΚΗΣ) 

 

 

*Στο σύνολο των επιδόσεων υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
(p<0,05). Σε μία μόνο ερώτηση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά «Τι έκαναν να βρουν τη ρόδα;» 
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