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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον ρόλο του γονέα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου του 

παιδιού. Στόχος όλων αυτών των ερευνών είναι ο εντοπισμός τηε ιδανικής θεωρίας ή 

συνδιασμός αυτών για την ομαλή ανάπτυξη του εκφραστικού και αντιληπτικού 

λεξιλογίου του παιδιού. Ο ρόλος του γονέα στην ομαλή γλωσσική ανάπτυξη του 

λεξιλογίου του παιδιού κατα την προσχολική ηλικία είναι πολύ σημαντικός. Ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης του λεξιλογίου (εκφραστικού και αντιληπτικού) του γονέα, σε σχέση 

με το παιδί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ανάμεσα στη σχέση 

γονέα και παιδιού δομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και υιοθετούνται πρότυπα τα 

οποία στηρίζονται στην ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού. Τα παιδιά αυτά της 

ηληκιακής κατηγορίας που μας ενδιαφέρει δηλαδή παιδιά προσχολικής ηλικίας, με τα 

μόνα άτομα που έχουν επαφή είναι οι ενήλικες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι γι αυτή την 

ανάπτυξη. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη  σημαντικών λεξιλογικών διαφορών 

ανάμεσα στα δύο φύλα και η λεξιλογική τους ποικιλομορφία. Ο λόγος του παιδιού 

είναι απαραίτητος για να μπορεί να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις και να μπορεί 

να κοινωνικοποιηθεί. (Longoria et.al,. 2009). Η έρευνα διεξάγεται στην Κύπρο με την 

χρήση του CYLEX. Το CYLEX είναι η λίστα λεξιλογίου που χρησημοποιήθηκε, η 

οποία αποτελείται από κατηγοριοποιημένες λέξεις. Οι κατηγορίες οι οποίες 

απαρτήζουν την λίστα είναι η κατανόηση και παραγωγή των Ρημάτων, Ουσιαστικών, 

Επιθέτων, Επιρρημάτων, Αντωνυμιών και η κατηγορία Άλλα. Ο χρόνος ο οποίος το 

παιδί έχει κάποιον να ασχοληθεί μαζί του είναι πολύτιμος! Το παιδί εκτός από αγάπη 

και φροντίδα χρειάζεται και χρόνο για τη σωστή και ομαλή ανάπτυξή του βήμα – 

βήμα. Μέσω διαφόρων ερευνών και μελετών γύρω από το θέμα της μέτρησης του 

λεξιλογίου των παιδιών, έχουμε καταφέρει να έχουμε στην διάθεσή μας ένα 

σταθμισμένο εερωτηματολόγιο μέτρησης της κατανόησης και έκφρασης 

κατηγοριοποιημένων λέξεων. Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS και πραγματοποιήθηκαν συσχετήσεις και 

διαφορές σε σχέση με το γένος, την ηλικία και το λεξιλόγιο( εκφραστικό και 

νοητικό). Τα αποτελέσματα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το γένος 

του κάθε παιδιού και πώς ο γονές μπορεί να συμβάλει στη μη γλωσσική αργοπορία 

του παιδιού.  

 

 

Λέξεις κλειδιά : εκφραστικό και νοητικό λεξιλόγιο, ποικιλομορφία λεξιλόγιο 
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ABSTRACT 

 

The present study looking into the role of the parent has for their child 

producing an exceptional vocabulary. The main objective of the studies is to find the 

best theory or a combination of all the above, for the natural progress of the 

expressive language and the perception of speech for the child.  The parent’s role for 

the natural progress of the child vocabulary development at the pre-school stage is 

extremely important. The way of interaction (expressive and perceptive) for the 

parents, in comparison with the child is very important. The researchers believe that 

between the relationship of a parent and child they can develop a structured trust and 

adopt protocols which the development of the child vocabulary.  Children of this age 

group that is included in the study for example preschool, only come to contact with 

adults that are responsible for their development of their vocabulary.  The main aim of 

the study is to explore the difference between the two genders and their diversity of 

their vocabulary. A child’s vocabulary is essential for the development of 

interpersonal skills to be able to socialize (Longoria et. al.,2009). The study is taking 

place in Cyprus with the use of CYLEX. CYLEX is a vocabulary data that has been 

used , which is made out of categorized words.   The categories that complete the list 

are the understanding and production of verbs, nouns, adjectives, adverbs, pronouns 

and others. The time a child spends with someone caring for them is very precious. A 

child not only needs love and care the child also needs time for the correct and 

smooths step by step development. Through different research and studies of 

children’s vocabulary a questionnaire has been development measuring the 

understanding and expression of categorized vocabulary. For the statistical analysis of 

the results the programmer SPSS was used and it has revealed that there is an 

association and diffraction and also between the birth, the age, and the vocabulary 

(expressive and perceptive). The results have a very strong relation to the birth of 

each child and how the parents can contribute to the non-linguistic underdevelopment 

of the child. 

 

 

Key words: expressive and perceptive vocabulary, diversity vocabulary
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Εισαγωγή 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της σημασιολογικής 

ποικιλομορφίας όπως αυτή καταγράφεται μέσω λίστας λεξιλογίου που 

συμπληρώνεται σε τακτά διαστήματα από τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. Η εν 

λόγω μέθοδος έχει υιοθετηθεί τα τελευταία 15 χρόνια από  την συλλογική και 

διαγλωσσική έρευνα των  μέσω της λιστας “The MacArthur-Bates Communicative 

Development Inventories (MB-CDIs) (CDI εφεξής) με την πρωτοπόρα  ερευνητική 

δραστηριότητα από των Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, et al., 1993. Η χρήση της 

λίστας λεξιλογίου εξετάζει την παραγωγή και την αντίληψη καθώς επίσης και τη 

χρήση επικοινωνιακών χειρονομιών διαφόρων εννοιών όπως αυτές αναφέρονται από 

τον γονείς κυρίως σε δίχρονα και τρίχρονα παιδιά. Η διαγλωσσική εφαρμογή του CDI 

είναι πλέον δεδομένη αφού έχει πλέον εφαρμοστεί και σταθμιστεί σε περισσότερες 

από 15 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Κυπριακής Διαλέκτου 

(Taxitari, Kambanaros & Grohmann, in progress). Επιπλέον, στην Κύπρο η 

ερευνητική ομάδα της Πετεινού κ.σ έχει εκπονήσει παρόμοια του CDI λίστα που 

μελετά τον ίδιο σκοπό την καταμέτρηση δηλαδή του εκφραστικού και παθητικού 

λεξιλογίου και έχει ονομαστεί σαν Cyprus Lexical List (CYLEX) (Petinou, Minaidou 

&Hadzigeorgiou, 1999).  

Στην παρούσα διαχρονική μελέτη, αναλύθηκε το εκφραστικό και νοητικό λεξιλόγιο 

για νήπια στις ηλικίες 28 με 32 μηνών και χαρτογραφήθηκε η ποικιλομορφία των 

λέξεων καθώς και ο χαρακτηρισμός του λεξιλογίου σε σχέση με το γένος (αγόρια και 

κορίτσια). Θεωρήθηκε μια  καινοτομική προσέγγιση αφού κυρίως το λεξιλόγιο 

μετριέται σε ολικό αριθμό, μέθοδος που επισκιάζει την προτίμηση που πιθανό να 

παρατηρείται σε σχέση με τις λέξεις που παρουσιάζονται στα πρώιμά στάδια της 

γλωσσικής ανάπτυξης.  Είναι ευρέως γνωστό πως τα παιδιά ανεξαρτήτως γλωσσικής 

κοινότητας αναπτύσσουν αρχικά τα ουσιαστικά και αργότερα τους ρηματικού τύπους 

(Φρομκιν, 2017). Κατά πόσο όμως παρατηρείται μια «ενδολεξική ποικιλομορφία» 

χρήζει περεταίρω αξιολόγησης.  

Η παρούσα μελέτη στοχεύει σε μια αρχική προσπάθεια ανάλυσης 

αξιολόγησης δεδομένων με βάση τη λίστα CYLEX με επέκταση στην σημασιολογική 

ανάλυση και ποικιλία που παρατηρείται σε σχέση με το γένος. Τα δεδομένα θα 

φωτίσουν πτυχές που την λεπτομερή αξιολόγηση λεξιλογίου και τη σχέση αυτού με 

το γένος με απώτερο στόχο την στοχευμένη θεραπευτική παροσέγγιση και 
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πληροφόρηση σε παιδιά που πιθανόν να παρουσιάζουν αργοπορία στο λόγο (Petinou 

& Spanoudes, 2014). 

 

Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η σημασία και η  καινοτομία να 

αναφορικά με τη  εμπλοκή του γονέα στη αξιολόγηση της πρώιμης γλωσσικής 

ικανότητα του παιδιού του ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ερευνών με τη μέτρηση του εκφραστικού λεξιλογίου σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

Επομένως και με βάση τα προαναφερθέντα μερικά από τα ερευνητικά ερωτήματα που 

αναδύονται είναι  τα εξής: 

 

1. Υπάρχει ποικιλομορφία σημασιολογικής ικανότητας στην  πρώιμη γλωσσική 

εικόνα ενός παιδιού;  

 

2. Υπάρχει συνέχεια και διαφορά της ποικιλομορφίας από το ένα ηλικιακό 

επίπεδο σε σύγκριση με το επόμενο; 

     

3. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και σε ποιες σημασιολογικές 

κατηγορίες τεκμηριώνεται μια πιθανή διαφορά; 

 

Η καινοτομία και η σημασία της παρούσας μελέτης βασίζεται στο γεγονός ότι 

η ικανότητα των μικρών παιδιών να κατανοούν και να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο 

αριθμό σημαντικών λέξεων έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό γλωσσικό ορόσημο της 

ανάπτυξης του καθώς και ένας παράγοντας «προβλεψιμότητας» μιας μεταγενέστερης 

σχολικής τους επιτυχίας. Οι εκφραστικές και δεκτικές ικανότητες του λεξιλογίου των 

παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, σχετίζονται με τις δεξιότητες γραμματισμού, 

όπως για παράδειγμα με τη φωνολογική γνώση. Οι δεξιότητες αυτές προβλέπουν την 

ανάπτυξη της γλώσσας και την κατανόηση της ανάγνωσης κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης των παιδιών στο σχολείο (Storch & Whitehurst, 2002). Η έρευνα των 

Schoon et al. (2010) έδειξε ότι αν ένα παιδί έχει λεξιλόγιο κάτω του μέσου όρου για 

την ηλικία του τότε θα έχει χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού. Το χαμηλό επίπεδο 

παιδείας συνδέεται συχνά με μη αποδεκτή συμπεριφορά και με χαμηλότερα επίπεδα 

σωματικής υγείας στους ενήλικες (DeWalt et al., 2004). Με αυτό τον τρόπο 

υποδεικνύεται ότι η παιδεία σχετίζεται γενικότερα με την ευημερία ενός ατόμου.  
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Ένα παιδί μπορεί να κατανοεί κάποιες λέξεις και να τις εκφράζει πολύ καλά ή 

άλλες λέξεις μπορεί να τις κατανοεί αλλά να αδυνατεί να τις εκφράσει ή να τις 

εκφράζει λιγότερο. Αυτό μας δείχνει ότι εαν καταμετρήσουμε μόνο το εκφραστικό 

λεξιλόγιο ενός ατόμου τότε το αποτέλεσμα από το δείγμα μας δεν θα είναι έγκυρο. 

Πέαρν του θεωρητικού πλαισίου, η μελέτη αυτή παρουσιάζει την ανάλυση  του 

CYLEX  ενός υπό στάθμισης ερευνητικού και κλινικού εργαλείου το οποίο αφορά 

ουσιαστικά την κατανόηση και παραγωγή του λεξιλογίου των παιδιών με επίκεντρο 

τις  ηλικίες των 28 και 32 μηνών.  

Υπάρχουν πολλά στάδια από τα οποία ένα παιδί διανύει μέχρι να φτάσει το 

μοντέλο του ενήλικα,  για να μπορεί να κατακτήσει κάποιες λέξεις και αυτά θα τα 

δούμε αναλυτικά μέσω της ανάπτυξης του λεξιλογίου του βρέφους, τα είδη των 

πρώτων λέξεων και κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για 

την σημασιολογική ανάπτυξη του παιδιού. 

Αρχικά έχουμε την πρώτη κατανόηση λέξεων των παιδιών που γίνεται κατα την 

ηλικία των 8 - 10 μηνών. Έπειτα ακολουθεί η πρώτη παραγωγή λέξεων στην ηλικία 

των 10 - 12 μηνών. Ο συνδυασμός φωνητικής μορφής με το αντικείμενο είναι ένα 

δύσκολο κομμάτι. Το παιδί Θεωρητικά κατα την ηλικία των 12 - 18 μηνών, έχει 

ξεκινήσει να λέει κάποιες λέξεις. Λέξεις όπως ‘‘γεια’’. Τα παιδιά γεννιούνται με μια 

φυσική προδιάθεση για την απόκτηση της μητρικής τους γλώσσας. Η διαδικασία 

απόκτησης της μητρικής γλώσσας είναι μια ακούσια διαδικασία κατά την οποία το 

παιδί μαθαίνει μόνο του, την μητρική γλώσσα (Ι. Βογινδρούκας et al., 2016). Κατά τη 

διάρκεια αυτής της σύνθετης μορφολογίας και γραμματικής , το παιδί καλείται να 

αποκτήσει εξελικτικά μεταξύ των άλλων και τη γνώση της μορφολογιάς - 

γραμματικής καθώς και των συντακτικών κανόνων που διέπουν την μητρική του 

γλώσσα (Ιωάννης Βογινδρούκας, Οκαλίδου, & Σταυρακάκη, 2010). Τέλος υπάρχει 

και η λεξιλογική έκρηξη η οποία συμβαίνει στην ηλικία των  18 – 24 μηνών. Οι 

πρώτες λέξεις των παιδιών με βάση τους Nelson & Lucariello θεωρούνται προλεξικές 

λέξεις γιατί δεν αντιπροσωπεύουν ολοκληρωμένα νοήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

1.1. Η γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία  

 

Το λεξιλόγιο στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αυξάνεται με ραγδαίο 

ρυθμό. Τα παιδιά σε καθημερινή βάση μαθαίνουν 50 νέες λέξεις κάθε μήνα 

(Τζουριάδου, 1995). Πιο πρόσφατη έρευνα των Justice & Pence (2008) έδειξε ότι τα 

παιδιά ηλικίας 5-6 ετών μαθαίνουν και χρησιμοποιούν περίπου 2.000 λέξεις. 

Επιπλέον μαθαίνουν και αντιλαμβάνονται περίπου 4.000-5.000 λέξεις (Brisk & 

Harrington, 2007; Οικονομίδης, 2003). Το παραγωγικό/εκφραστικό λεξιλόγιο των 

παιδιών αυτής της ηλικίας, με άλλα λόγια οι λέξεις που μπορούν να παράγουν είναι 

πολύ πιο περιορισμένο σε σύγκριση με το προσληπτικό λεξιλόγιο, δηλαδή τις λέξεις 

που μπορούν να κατανοήσουν και να αντιληφθούν (Melka, 1997). Υπάρχουν 

ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου 

των παιδιών. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι γνωστικοί, όπως για παράδειγμα η 

μνήμη (Chrysochoou et al., 2012), ο εκτελεστικός έλεγχος (Nayena et al., 2011) και η 

προσοχή (Majerus et al., 2009).  

Στην ηλικία των 18 μηνών έχουμε την λεξιλογική έκρηξη του παιδιού οπου το 

παιδί εχει κατανοήσει και παράγει τις 50 λέξεις και αυτό πιστεύεται ότι είναι η 

έναρξη χρήσης του αναφορικού λεξιλογίου. 

Τα παιδιά από την ηλικία των 2 ετών και εξής μπορούν να συνδυάζουν τις 

λέξεις μεταξύ τους προκειμένου να φτιάξουν μικρές προτάσεις (Brown & Fraser, 

1963). Στην ηλικία των 3 ετών περίπου τα παιδιά έχουν κατακτήσει τους 

μορφολογικούς και τους γραμματικούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο που κλίνονται 

τα ρήματα και τα ουσιαστικά καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται 

ο πληθυντικός αριθμός. Έχουν όμως την τάση να θέλουν να γενικεύσουν αυτούς τους 

κανόνες προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν μορφολογικά τις άγνωστες 

λέξεις (Berko, 1958). Η Κατή (2001) εντόπισε ότι πιο συχνά τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας χρησιμοποιούν με λανθασμένο τρόπο την αύξηση –ε στην κλίση των 

παρελθοντικών χρόνων και έτσι αντί να πουν ήθελε λένε έθελε.  
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Η σημασιολογική ανάπτυξη στην ηλικία των 4-5 ετών μπορεί να 

χαρακτηριστεί από τις γενικεύσεις του πλάτους της έννοιας. Με άλλα λόγια 

χρησιμοποιείται μια λέξη χωρίς να παρατηρείται και να προσδιορίζεται η σημασία 

της (Ευθυμίου, 1999). Τα παιδιά κατανοούν τις λέξεις και το τι σημαίνουν αλλά αυτό 

συμβαίνει σταδιακά και εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε λέξης. Στην ηλικία των 6 ετών περίπου τα παιδιά μπορούν 

να δημιουργούν αφηρημένες και πιο σύνθετες γλωσσικές δομές. Σε αυτή την ηλικία 

τείνουν να χρησιμοποιούν εκφράσεις που μοιάζουν με αυτές που χειρίζονται οι 

ενήλικες (Παπαηλιού, 2005). Το λεξιλόγιο τους διευρύνεται και κατακτούν τους 

βασικούς κανόνες της γλώσσας τους ή με άλλα λόγια τους γραμματικούς, 

συντακτικούς και μορφολογικούς κανόνες. Έτσι τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιούν τους προστακτικούς τύπους των ρημάτων και να κάνουν ερωτήσεις ή 

αρνητικές προτάσεις.  

Αξίζει επίσης να σημιωθεί πως η σειρά εμφάνησης της παραγωγής και 

έκφρασης των πρώτων λέξεων στην εκμάθηση των ρημάτων και των επιθέτων στην 

κατανόηση είναι ταχύτερος ο ρυθμός εκμάθησης από την παραγωγή. (Harriw & 

Chasin, 1999) .  

Αναφορικά με τη διαφορά την οποία μελετήθηκε ανάμεσα στα δύο φύλα, 

κορίτσια και αγόρια της ίδιας ηλικίας, έγινε προσπάθεια μέσα από το δείγμα να 

διαφανεί εαν υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσά τους. Η βιβλιογραφία ανφέρει 

πως τα κορίτσι έχουν περισσότερα ποσοστά επιτυχίας από τα αγόρια. Έτσι, σε αυτή 

τη μελέτη διερευνήθηκε η στατιστική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Το λεξιλόγιο των παιδιών της προσχολικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

καθώς μέσω αυτού αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και καταφέρνουν 

να κοινωνικοποιηθούν (Longoria et al., 2009). Τα παιδιά αυτά μαθαίνουν να 

προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις (Cohen & Mendez, 2009) και να εκφράζουν τα 

δικά τους, μοναδικά συναισθήματα (Kubicek & Emde, 2012). Το λεξιλόγιο όμως των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας μπορεί να επηρεάσει αργότερα και τον τρόπο 

κατανόησης του γραπτού λόγου αλλά και τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών στο 

δημοτικό σχολείο (Hemphill & Tivnan, 2008).  

Η γλωσσική συμπεριφορά θεωρείται ως άμεση αντανάκλαση της νόησης και 

περιγράφεται με σκοπό να εστιάσουμε στον εγωκεντρικό χαρακτήρα της. (Gruber & 
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Voneche , 1977) . Ο Piaget από την πλευρά του υποστηρίζει πως ο παιδικός λόγος 

χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τον κοινωνικοποιημένο λόγο και τον εγωκεντρικό λόγο. 

Στον κοινονοικοποιημένο λόγο μας αναφέρει ότι απαρτήζεται από το εξής στοιχεία ή 

όπως λέει του ακόλουθους τύπους λεκτικής συμπεριφοράς. Είναι η κριτική , η 

έκφραδη χλεβασμού, η πληροφόρηση, οι εντολές, οι απειλές , οι παρακλήσεις, οι 

ερωτήσεις και απαντήσεις. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών ο κοινονικοποιημένος λόγος 

είναι σπάνιος. Συμπερασματικά ο Piaget λέει ότι γίνονται αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ της σκέψης και της ομιλίας του ατόμου. Είναι όμως ξεκάθαρο πως η νόηση 

προηγείται της ομιλίας πέρα από κάθε είδους αμφιβολία. 

Με βάση τους Gopnik & Meltzoff(1986) στην αρχή το βρέφος ξεκινά να 

αναπτύσσει την μονιμότητα του αντικειμένου όπου εκεί λειτουργεί η νόηση του 

βρέφους και όχι η ομιλία του. Τα βρέφη έχουν ως κύριο φορέα γλωσσικών 

χαρακτηριστικών την μητέρα τους, της οποίας από τον τέταρτο μήνα τη εγκυμοσύνης 

ο ήχος της φωνής της είναι γι αυτούς γνώριμος. 

Τα βρέφη τα οποία κλαίνε για πολλές ώρες τις ημέρες ή εκδηλώνουν 

παρορμητικές σημεριφορές πιθανόν να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ομαλή 

ανάπτυξη της γλώσσας λόγω του ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν επαρκός 

τόσο την φωνητική συμπεριφορά των άλλων όσο και τη δική τους. (Berger & 

Cunningham , 1983. Brooks – Gunn & Lewis , 1983 . Jones , 1977 . Lock 1993) 

Μέσω της παρατήρησης των διαφόρων συμπεριφορών των βρεφών έχει 

σιαπιστωθεί πως η μίμηση των φωνητικών εκφράσεων των βρεφών απο άλλα 

επικοινωνικά άτομα, τους αυξάνει την προσοχή για ανάπτυξη ομιλίας και τους 

αυξάνει την αναλογία γλωσσικών και  μη γλωσσικών ήχων ήδη μόλις από την ηλικία 

των τριών μηνών.  
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1.2. Οι θεωρίες σημασιολογικής ανάπτυξης 

 

 

Οι θεωρίες της σημασιολογικής ανάπτυξης είναι πολλές και θα πρέπει να 

μελετηθούν εμπειρικά και όχι μόνο θεωρητικά. Ωστόσο δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα 

μια ικανοποιητική θεωρία της σημασιολογίας. Έτσι δεν υπάρχει σχετική ομοφωνία 

σχετικά με το ποια μέθοδος είναι κατάλληλη ώστε να μάθει το παιδί νέες λέξεις. Με 

το πέρασμα του χρόνου, το ενδιαφέρον για τη σημασιολογική ανάπτυξη έχει 

εξαπλωθεί και έτσι υπάρχουν πολλές απόπειρες θεωρητικής ερμηνείας για διάφορα 

φαινόμενα της ανάπτυξης. Η πιο δημοφιλής θεωρία είναι αυτή των σημασιολογικών 

χαρακτηριστικών (Clark 1973,1975). Οι θεωρίες που θα αναφερθούν στη συνέχεια 

είναι: η θεωρία των σημασιολογικών χαρακτηριστικών, η θεωρία της αναπαράστασης 

γεγονότων, η θεωρία του προτύπου, η θεωρία της κοινωνικό-πραγματολογικής 

προσέγγισης και η θεωρία των λεξιλογικών αρχών.  

Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα που υπάρχουν σε 

οποιαδήποτε λέξη, είτε είναι πραγματική, είτε είναι αφηρημένη, είτε την κάνουν να 

ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες λέξεις. Η πρώτη που ασχολήθηκε με αυτή τη θεωρία 

είναι η Clark (1973). Ο στόχος της ερευνήτριας ήταν να αναλύσει τις λέξεις με βάσει 

τις επιμέρους σημασιολογικές τους μονάδες.  

Κάθε λέξη είναι δυνατόν να οριστεί με βάση ορισμένα θεμελιακά 

χαρακτηριστικά της σημασίας της. Η λέξη λύκος περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο 

σύμπλεγμα χαρακτηριστικών, είναι ζώο, θηλαστικό, αρσενικό. Η λέξη λύκαινα 

συμφωνεί με αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά επιπλέον είναι θηλυκό και όχι αρσενικό. 

Έτσι ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις το αρσενικό και το θηλυκό κάνει τη διαφορά 

μεταξύ τους (Κατή, 2000).  

Το περιβάλλον το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος μέσα από τα δικά του 

μοναδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έτσι το περιβάλλον για κάθε 

άνθρωπο είναι ξεχωριστό και γεμάτο από ανάλογες συσχετίσεις. Οτιδήποτε συμβαίνει 

μέσα σε αυτό μπορεί να μοιάζει με οποιονδήποτε τρόπο με κάτι άλλο. Με αυτό τον 

τρόπο δημιουργείται το πρόβλημα ότι πολλά πράγματα μοιάζουν μεταξύ τους καθώς 

έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά είναι εκείνα 

που θα διαχωρίσουν τα πράγματα και θα τα κάνουν να διαφέρουν το ένα από το άλλο. 
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Οι λέξεις σπίτι, τροχόσπιτο, εξοχικό, πολυκατοικία κλπ. ανήκουν στο ίδιο 

σημασιολογικό πεδίο αλλά δίνουν διαφορετική διάσταση σε αυτά εξαιτίας των 

διαφορετικών χαρακτηριστικών τους (Λύκου, 2000). Οι σημασίες των λέξεων 

αποτελούνται από μικρότερες μονάδες και αποκαλούνται σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά (συγκεκριμένο+ ζωντανό+ τέσσερα πόδια +τρίχωμα + νιαούρισμα) 

Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά βοηθούν τον άνθρωπο να κωδικοποιεί τις 

λέξεις σε επιμέρους κατηγορίες και να ανατρέχει σε αυτές όταν χρειαστεί. Ο 

κατάλληλος σχεδιασμός λέξεων μπορεί να οδηγήσει στην κατάκτηση νέων λέξεων. 

Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά μπορεί να κατακτηθούν μέσω του οικογενειακού 

περιβάλλοντος. Πράγματι η οικογένεια στην οποία μεγαλώνει ένα παιδί είναι 

υπεύθυνη για το πόσο γρήγορα ή αργά θα αναπτύξει εκείνο το νοητικό και το 

σημασιολογικό παράγοντα. Οι δύο αυτοί παράγοντες μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους 

αλλά η κατάκτηση του πρώτου οδηγεί το παιδί στο να κατανοήσει και να κατακτήσει 

τα σημασιολογικά πεδία και των σημασιολογικών χαρακτηριστικών (Κατή, 1992).  

 Η κατάκτηση των λεξημάτων είναι πιο δύσκολη. Το πιο συνηθισμένο 

πρόβλημα που ενδέχεται ένα παιδί να αντιμετωπίσει είναι η σύνδεση των λέξεων 

αλλά και η κατηγοριοποίηση τους με την πραγματικότητα του κόσμου. Ένα παιδί 

επομένως κατακτά τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά μέσα από την καθημερινή του 

επαφή με συγκεκριμένα αντικείμενα αλλά και τον κόσμο γενικότερα. Ένα παιδί 

κατακτά τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων μέσω της καθημερινής του 

επαφής με τα αντικείμενα αλλά και τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος 

η άποψη ότι ορισμένες κατηγοριοποιήσεις της εμπειρίας είναι προγραμματισμένες με 

βιολογικό τρόπο. Όσο το άτομο μεγαλώνει και αποκτά περισσότερες γνώσεις, τα 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά από γενικά και αφηρημένα γίνονται πιο ειδικά και 

συγκεκριμένα. Το παιδί αρχίζει να ξεχωρίζει στο κάθε σημασιολογικό 

χαρακτηριστικό, ορισμένες υποκατηγορίες. Για παράδειγμα από τη λέξη δωμάτιο, 

μπορεί να ξεχωρίσει τις λέξεις γραφείο, κομοδίνο, κρεβάτι, καρέκλα κλπ. (Κατή, 

2000).  

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι το κάθε παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

λέξεις που επιθυμεί σε ένα πιο ευρύ πεδίο και να κάνει περισσότερα σημασιολογικά 

λάθη. Κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας παρατηρούνται ορισμένα 

σημασιολογικά λάθη και αυτό είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας του παιδιού 



15 

 

στη διαδικασία της μάθησης (Κατή, 1992). Τα λάθη που εντοπίζονται μπορούν να 

πάρουν δύο μορφές, τη σημασιολογική γενίκευση και τη σημασιολογική 

συμπύκνωση. Πιο συνηθισμένο λάθος είναι η σημασιολογική γενίκευση, όπου το 

παιδί χρησιμοποιεί μια λέξη προκειμένου να εκφράσει πολλές έννοιες, καθώς όλες 

έχουν το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση 

της λέξης μπάλα για όλα τα στρογγυλά αντικείμενα. Στη σημασιολογική συμπύκνωση 

το παιδί αποδίδει ένα εννοιολογικό χαρακτηριστικό που διακρίνει πολλές λέξεις μόνο 

σε μία. Το παιδί αναγνωρίζει και λέει τη λέξη παπούτσια μόνο για συγκεκριμένα είδη 

υποδημάτων (Πήτα, 1998).  

 Η θεωρία της αναπαράστασης γεγονότων δημιουργήθηκε από τη Nelson 

(1983, 1985.) ως μια απάντηση στη θεωρία των σημασιολογικών χαρακτηριστικών 

της Clark. Η Nelson άσκησε δριμύτατη κριτική στην Clark, παρόλο που ορισμένες 

φορές συμφώνησε μαζί της, όσον αφορά ότι οι λέξεις αναλύονται σε ορισμένα 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά και ότι τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου μπορούν 

να τα κατακτήσουν. Όμως η διαφορά ανάμεσα στις δύο θεωρίες είναι η φύση των 

σημασιολογικών χαρακτηριστικών.  

Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο θεωρίες έγκειται στο γεγονός ότι η Clark 

υποστήριξε ότι τα παιδιά κατακτούν τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά καθώς τα 

συνδυάζουν με τις υλικές ιδιότητες των αντικειμένων, όπως για παράδειγμα το σχήμα 

και το μέγεθος. Η Nelson σε αντίθεση υποστήριξε ότι το παιδί ασχολείται με τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να χειριστεί ένα αντικείμενο και γενικότερα με τα 

λειτουργικά του χαρακτηριστικά. Ένα παράδειγμα είναι η μπάλα. Σύμφωνα με τη 

θεωρία της Clark η μπάλα είναι στρόγγυλη και έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος και 

σχήμα. Η θεωρία της Nelson υποστηρίζει ότι καθετί που είναι στρογγυλό και μπορεί 

κάποιος να το κλωτσήσει τότε είναι μπάλα.  

Η θεωρία της Nelson αναφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υλικές ιδιότητες 

των φαινομένων του κόσμου. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας έχει δυσκολίες στην 

κατανόηση των νοημάτων γενικά. Τα παιδιά για να τα κατανοήσουν θα πρέπει να 

είναι πραγματικά και χειροπιαστά αντικείμενα ώστε να κατανοηθούν εις βάθος από 

το παιδί. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο το παιδί ασχολείται με το 

περιβάλλον γύρω του τόσο περισσότερο μαθαίνει όχι μόνο τη λειτουργία τους αλλά 

και τη σημασία τους και αναπτύσσει το λεξιλόγιο του. Η θεωρία αυτή πραγματεύεται 
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την εκμάθηση κάποιων νοημάτων των οποίων συνδέονται με τις κοινωνικές σχέσεις 

του ατόμου. Για παράδειγμα εάν το παιδί μόλις ξυπνήσει του κουνάμε το χέρι και του 

λέμε την λέξη γεια, εάν αυτό το κάνουμε κάθε πρωί τότε το παιδί θα συνδέσει ότι 

αυτό το κούνημα του χεριού σημαίνει γεια.                 

Μια ακόμα διαφορά μεταξύ των δύο θεωριών είναι η οικοδόμηση των 

σημασιολογικών γνώσεων. Με άλλα λόγια η Clark υποστήριξε ότι το παιδί ακόμα και 

όταν δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως το νόημα μιας λέξης που χρησιμοποιεί, 

μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά και να την εντάξει στο λόγο του. σταδιακά 

τα παιδιά μεγαλώνουν και μαθαίνουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και έτσι 

ολοκληρώνουν την άποψη τους για τη σημασία των λέξεων και των νοημάτων τους. 

Η Nelson πιστεύει ότι το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το καθημερινό του 

λεξιλόγιο και να εντάξει σε αυτό λέξεις, όταν κατανοεί το νόημα τους. Δεν απαιτείται 

πλήρης κατανόηση και ανάπτυξη του νοήματος μιας λέξης για να μπορεί να την 

χρησιμοποιήσει.  

Ορισμένες προσεγγίσεις έχουν γίνει για τη θεωρία του προτύπου, δηλαδή 

γίνεται προσπάθεια για μια πιο ακριβή ερμηνεία πάνω στο θέμα της λεκτικής 

ανάπτυξης. Το μείζον πρόβλημα της σημασιολογίας είναι ότι οι λέξεις 

κατηγοριοποιούνται μέσα σε ένα σύνθετο κόσμο. Το παιδί είναι αδύνατον να 

αποθηκεύσει στο μυαλό του, ξεχωριστά για τα ζώα, τα πουλιά, τους ανθρώπους, ένα 

κύριο όνομα κλπ. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να διαμορφώσουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες, όπως για παράδειγμα γάτα, πουλί, ψάρι, άνθρωπος κλπ. (Συμεωνίδου-

Χριστίδου, 1998). Κάθε λέξη έχει συγκεκριμένα αντικείμενα ή όντα που αποτελούν 

τα πιο αντιπροσωπευτικά της παραδείγματα. Η θεωρία αυτή εστιάζει στη 

σημασιολογική ανάπτυξη των αναφορικών λέξεων και όχι στη μορφή με 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά αλλά με την μορφή του προτύπου μιας λέξης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του προτύπου, η σημασία μιας λέξης δεν μπορεί να 

οριστεί με βάση ορισμένα συστατικά της και έτσι δημιουργείται μια μεγάλη 

λεξιλογική γκάμα που χαρακτηρίζει τα αντικείμενα έμψυχα και άψυχα. Τα συστατικά 

που χαρακτηρίζουν είτε περισσότερο είτε λιγότερο ορισμένα μόνο από τα πράγματα 

και τα όντα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, θεωρούνται ότι αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά της (Κατή, 2000). Εστιάζει στη σημασιολογική ανάπτυξη των 

αναφορικών λέξεων και υποστηρίζεται πως μια νέα λέξη για το παιδί δεν αποκτάται 
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μέσω μιας μορφής σημασιολογικών χαρακτηριστικών αλλά μέσω ενός προτύπου το 

οποίο συνδέεται με την λέξη.  

Η θεωρία της κοινωνικό-πραγματολογικής προσέγγισης δεν συνδέεται με την 

κατάκτηση των λέξεων του παιδιού με γνωστικό χαρακτήρα (Nelson, 1985). Το 

νόημα των λέξεων, οικοδομείτε και επιτυγχάνεται η απόκτηση του, μέσω της 

αλληλεπίδρασης κοινωνικών σχέσεων με τους ενήλικες (Tomasello, Kruger & Rather 

, 1993 ). 
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1.3. Η σημασιολογική λεξιλογική ανάπτυξη των νηπίων λίστας 

λεξιλογίου 

 

Το λεξιλόγιο θεωρείται πρώιμη μετρήσιμη γλωσσική παράμετρος. Η μέτρηση 

μέσω της λίστας λεξιλογίου που συμπληρώνει ο γονιός από τη στιγμή που το νήπιο 

αποκτά μια κρίσιμη μάζα λέξεων από την παραγωγή (critical must hypothesis) 

(Marchman,1993) που θεωρείται σαν η βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη 

σημασιολογίας και ποικιλομορφίας, φωνολογίας και ευκρίνειας. Οι δύο αυτές 

γλωσσικές παράμετροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές η μία προς 

την άλλη κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας.( Stoel – Gammon, 2011). Ωστόσο η 

εμφάνιση της ποικιλομορφίας των λέξεων αναπτυξιακά, παραμένει γ λιγότερο 

μελετημένη κυρίως στο διαγλωσσικό πλαίσιο.  

Η σημασιολογική ανάπτυξη είναι η οργάνωση συγκεκριμένων εννοιών με σωστούς 

συνδυασμούς και η έκφραση των λέξεων. Με άλλα λόγια η ανάπτυξη του λόγου είναι 

ανάλογη με την ανάπτυξη της γνωστικών ικανοτήτων και λειτουργιών αλλά και της 

κριτικής σκέψης. Η διαδικασία αυτή ξεκινά κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας 

και συνεχίζεται έως ότου το παιδί πάει στο σχολείο. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και 

αποτελείται από τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έτσι 

είναι δυνατόν να αποκτά αυτές τις ικανότητες με πιο γρήγορο ή αργό τρόπο. 

Ορισμένα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν το νόημα ακόμα και των απλών 

λέξεων ή είναι δυνατόν να κατανοήσουν μια λέξη σε ένα κείμενο αλλά να μην την 

αντιληφθούν σε ένα άλλο κείμενο. Τα νήπια αποκτούν σταδιακά την έννοια της κάθε 

λέξης καθώς την ακούν να χρησιμοποιείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα (Weistuch 

& Lewis, 1991).  Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δημιουργούν νοητά τις δικές 

τους λίστες ιεράρχησης προκειμένου να μάθουν τις νέες λέξεις. Οι λίστες αυτές 

ξεκινούν από το ανώτερο επίπεδο, όπως για παράδειγμα η κατηγορία οχήματα, έχουν 

ένα ενδιάμεσο επίπεδο, όπως για παράδειγμα τις λέξεις μηχανή, λεωφορείο, 

αυτοκίνητο κλπ., και καταλήγουν σε ένα κατώτερο επίπεδο, όπως για παράδειγμα μια 

συγκεκριμένη μάρκα ή είδος αυτοκινήτου, δηλαδή NISSAN, OPEL κλπ. Εκτός όμως 

από την ιεραρχική δομή υπάρχει και η αντιληπτική δομή. Με άλλα λόγια υπάρχουν 

διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα. Με άλλα λόγια ένα όχημα έχει μερικά διακριτά 

χαρακτηριστικά. Αυτά είναι οι ρόδες, το τιμόνι κλπ. Η αντιληπτική δομή είναι πολύ 

χρήσιμη στο βασικό επίπεδο κατηγοριοποίησης. Το επίπεδο αυτό όταν το 
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χρησιμοποιεί ένα παιδί το βοηθά ώστε να αντιληφθεί με άμεσο τρόπο το αντικείμενο 

και τον τρόπο με τον οποίο ταξινομείται. Η διάκριση μεταξύ της αντίληψης και της 

σύλληψης ή της εννοιολογικής κατανόησης είναι πολύ δύσκολη να γίνει σε αυτό το 

επίπεδο (Neisser, 1987). 

Η εννοιολογική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ικανότητα των ατόμων να 

φτιάχνουν κατηγορίες ή ομάδες. Με την έννοια ταξινόμηση σε κατηγορίες νοείται η 

ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται ένα σύνολο από αντικείμενα σαν να είναι κατά 

έναν τρόπο ισοδύναμα, να χρησιμοποιεί ίδιους όρους για να τα ονομάσει ή να 

αντιδρά προς αυτά τα αντικείμενα με παρόμοιο τρόπο. Η ικανότητα είναι πολύ 

σημαντική καθώς δεν μπορεί ένα παιδί ή ένας ενήλικας να επεξεργάζεται όλα τα 

ερεθίσματα που λαμβάνει ως μοναδικά. Έτσι η ένταξη των νέων αντικειμένων ή των 

γεγονότων στις ήδη κεκτημένες βοηθά στην άμεση ανάκληση των πληροφοριών για 

αυτά τα αντικείμενα. Οι κατηγορίες διαμορφώνονται αρχικά σε ένα βασικό επίπεδο 

και με βάση τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά των στοιχείων που περιέχουν. Όμως 

αργότερα εντάσσονται σε ένα ανώτερο επίπεδο, στο οποίο δημιουργούνται οι 

υποκειμενικές απόψεις και εντυπώσεις για τον κόσμο. Η ταξινόμηση των κατηγοριών 

δεν είναι μόνο μια απλή διεργασία αντίληψης αλλά εμπλέκει και την ενεργοποίηση 

των εννοιολογικών διεργασιών (Neisser, 1987). 

Η γλωσσική συμπεριφορά θεωρείται ως άμεση αντανάκλαση της νόησης του 

ατόμου. Ο Piaget μας έδωσε κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να 

κατανοήσουμε τους τύπους λεκτικής συμπεριφοράς του ατόμου. Χωρίζει τον λόγο σε 

δυο κατηγορίες , σε εγωκεντρικό και σε κοινωνικοποιημένο. Επίσης συμπεραίνει ότι 

η σκέψη και η ομιλία του ατόμου συμπεραίνουν σε ένα γενετικό κύκλο και 

διαμορφώνουν τις οποιεσδήποτε λέξεις μέσω της αλληλεπίδρασης όμως θα ήθελα να 

τονίσω πως εννοείται ότι η νόηση πάντα προηγείται της ομιλίας, αυτό είναι σαφές σε 

όλες τις περιπτώσεις.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα βρέφη στη αρχή της ζωής τους δίνουν 

πάρα πολλή σημασία στην ανάπτυξη κάποιων ερεθισμάτων των οποίων θα τους 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους. Ο Hepper το 1992 υποστήριξε πως 

το βρέφος όταν ακόμα είναι έμβρυο στην ηλικία των τεσσάρων μηνών έχει το 

απαραίτητο νευρολογικό υπόστρωμα για την ικανότητα να ανταποκρίνεται στους 
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ήχους. Ωστόσο την πιο μεγάλη αντίδραση μπορεί να την έχει με την φωνή της 

μητέρας του η οποία λειτουργεί σαν φορέας γλωσσικών χαρακτηριστικών.  

Κατά την ηλικία των 3,5 μηνών παρατηρείται κάποια αύξηση της μίμησης 

των φωνημάτων και μειώνεται κατά τους 4,5 μήνες του βρέφους. Διαπιστώθηκε 

επίσης ότι η μίμηση των φωνητικών εκφράσεων των βρεφών στην ηλικία των 3 

μηνών , ενώ συσχετίζεται και με το γενικότερο επίπεδο ανάπτυξης των 

επικοινωνιακών ικανοτήτων (Papousek ,1975. Hardy – Brown, Plomin, & Defrie, 

1981 ) Πολύ σημαντικό είναι ότι μέσω της βιβλιογραφίας γνωρίζουμε πω τα νεογνά 

10-15 λεπτά μετά την γέννηση τους μπορούν να παράγουν τον ήχο |a|. Τα βρέφη 

ηλικίας 2-4 μηνών προσέχουν πάρα πολύ τα συναισθήματα μέσω των 

αλληλεπιδράσεων στις σχέσεις με τον περίγυρο τους. Πολύ σημαντικές 

συναισθηματικές αντιδράσεις  που τους ενδιαφέρουν είναι το ενδιαφέρον, η 

ευχαρίστηση, η δυσφορία, η αμφιταλάντευση ή η αδιαφορία. Συγχρονίζουν τις 

κινήσεις τους με την ομιλία των ενηλίκων (Condon & Sander, 1974).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στην Κύπρο η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Κοινή Νέα Ελληνική. 

Χρησιμοποιείται όμως και η Κυπριακή διάλεκτος η οποία εντάσσεται στα 

νοτιοανατιλικά ιδιώματα της Ελληνικής. (Mackridge, 1987). H Πετεινού , Μηναίδου 

και Χατζηγεωργίου (1999) ανέπτυξαν την Κυπριακή λίστα λεξιλογίοου (CYLEX). 

Είναι μία λίστα λεξιλογίου όπου συμπληρώνεται από τους γονείς, είναι παρόμοιο με 

το CDI (Oktapoti, Herman, Okalidou, Kyriafinis, & Vital, 2011). Όμως το CYLEX  

αποτελείται από 613 λέξεις κατηγοριοποιημένες. 

 

1.4. Σημασιολογική ανάπτυξη και γένος  

Μία παράμετρος που συμβάλει στην διαφορετηκότητα της λεξιλογικής ανάπτυξης 

στα παιδια είναι αυτή του γένους ή και του φύλου. (gender/sex). Λόγω της 

διαφορετηκότητας αναφορικά με την νευροβιολογικ’η υπόσταση μεταξή των φύλων 

λογικά οι ερευνητές έχουν υποθέσει την ‘υπαρξη διαφορών μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών σε σχέση με γλωσσικές παραμέτρους.( Marcovic 2005). Συγκεκριμένα 

διάφορες μελέτες καταδικνύουν ότι τα κορίτσια υπερτερούν των αγοριών σε 

παραμέτρους φωνολογικής ευκρίνιας σημασιολογικής ποικηλομορφίας και αυράδιας 

λόγου σε σχέση με τα αγόρια κυρίως κατα τα 2-3 πρώτα χρόνια της ζωής.  Σύμφωνα 

με πρόσφατες μελέτες η διαφορά αυτή πιθανότατα να οφείλεται όχο μόνο σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά και σε παράγοντες που συνδέονται με την 

νευροβιολογική ετοιμότητα που παρουσιάζουν τα γένη σε σχέση με την ύπαρξη 
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γρηγορότερης επεξεργασίας γλωσσικομυνημάτων υπέρ των κοριτσιών. ( Μarcovic 

2005) . Επίσης η παρουσία της τεστοστερώνης στα αγόρια πιθανότατα να δημιουργεί 

μια διαφορετική ικανοτητα στην κατάκτηση γλωσσικών παραμέτρων, μια θεωριση 

που αναγάγεται στην ερευνητική δραστηριότητα του Geschwind και που αναβιώνεται 

τα τελευταία 5 χρόνια (Lombarto). Με βάση έρευνα που έκανε ο Dimitrovsky (1964) 

έδειξε ότι τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια έδειχναν πιο πολλή προσοχή στην 

ομιλία σε συτά που άκουγαν,στο λεξιλόγιο και στο τι του έδειναν ως πληροφορίες σε 

σχέση με τα αγόρια. Τα κοριτσια έχουν πιο ψηλά ποσοστά επιτυχίας στην ανάγνωση, 

γραφη , έκφραση κλπ (Allred, 1990; Hogrebe, Nest, & Newman, 1985; Swann 1992). 

Η συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών στα αγόρια οφείλεται στην μη ελευθέρωση και 

οργάνωση κάποιων δομών του εγκεφάλου. (Gleason 1993). Τα αγόρια βιολογικά 

κατακτούν λιγότερο εκφραστικό και νοητικό λεξιλόγιο από τα κορίτσια. Τώρα με 

βάση τα δεδομένα που έχουμε στις μετρήσεις δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

μεγάλες διαφοορές ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά και πάλι τα κορίτσια είχαν πιο 

υψηλά ποσοστά από τα αγόρια. 

 

1.5. Σημασιολογική ποικιλομορφία 

Πολλές φορές οι ερευνητές κάνουν την έρευνα και έχουν κάποια 

αποτελέσματα γενικά για το ποσοστό των λέξεων επιτυχίας όμως δεν εστιάζουν σε 

ποιες λεξεις έχουν περισσότερα ποσοστά επιτυχίας τα παιδιά. Ποιές είναι αυτές οι 

κατηγορίες λέξεων όπου τα παιδιά προτιμούν και έχουν πιο ψηλά ποσοστά επιτυχίας 

ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Θα μπορούσε μέσω τις ποικοιλομορφίας να 

εντοπιστούν όχι τι είδους λέξεις εμφανίζονται περισσότερο αλλά πόσες και ποιές 

είναι αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούν περισσότερο. Για παράδειγμα τα φαγητά 

φαίνεται πως τα παιδιά ανεξαρτήτου φύλου έχουν αρκετά ψηλά ποσοστά επιτυχίας 

όπως και οι κινήσεις για παράδειγμα η λέξη ‘κατέβα’, ή  η λέξη ‘έλα’. Αυτό είναι το 

σημαντικό να εντοπιστούν σε ένα μεγάλο δείγμα ποιες είναι αυτές οι λέξεις και γιατί 

αυτες τα παιδιά τις κατανοούν και τις εκφράζουν περισσότερο, υπάρχει κάποια σχέση 

με το πόσο συχνά τις ακούνε αυτές τις λέξεις. 

Το CYLEX θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε μη τυπικής ανάπτυξης 

παιδιά, θα μπορούσε να γίνει και κάποια τέτοια μελέτη με άτομα που έχουν κάποια 

πάθηση. Οι πλήστες έρευνες εστιάζονται  στο μέγεθος του λεξιλογίου και διάφορα 

χαρακτηριστικά αυτού, όμως καμία έρευνα δεν εστιάστηκε στο είδος των 

σημασιολογικών χαακτηριστικών και τα ποσοστά τα οποία έχουν για την κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά. Βλέπουμε οτι τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλοτερα στα 

ουσιαστικά στα αγότια και στα κορίτσια αντίστοιχα άρα εκει θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι κάποια από τα ουσιαστικά είναι πιο εύκολα στη χρηση για τα μικρα παιδια 

ως πρότες λέξεις στο εκφραστικό και αντιληπτικό τους λεξιλόγιο. Επίσης λέξεις που 

έχουν σχέση με φαγητό τους είναι πολύ γνώριμες. 
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Πολύ μεγάλη σημασία δώθηκε στο να ανακαλύψουμε εαν μέσα σε αυτή την 

ποικιλομορφία εντοπίζεται και σημαντικά διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Η 

ποικιλομορφία των δυο φύλων είναι μου μας δίνει τόσο ενδιαφέρον αποτελέσματα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

2.1. Δεδομένα από την έρευνα στην Κύπρο. 

Σκοπός της έρευνας: 

Η παρούσα μελέτη διερευνά την ποικιλομορφία και το λεξιλογικό προφίλ των 

παιδιών στην Κύπρο. Ο πρώτος στόχος ήταν η μελέτη της γλωσσικής εξελικτικής 

πορείας που ακολούθησαν συμμετοχές σε επιλεγμένες παραμέτρους, ο δεύτερος 

στόχος ήταν η σύγκριση της γλωσσικής πορείας μεταξύ των δύο ομάδων(κορίτσια 

και αγόρια) ανα τακτά χρονικά διαστήματα και τέλος ποια η σημασία και πώς 

αξιοποιείται ο γονέας σε συτή τη διαδικασία. 

  

Μεθοδολογία Έρευνας  

  Συμμετέχοντες  

 Στο ερευνητικό πρόγραμμα έλαβαν μέρος 16 παιδιά (8 Κορίτσια και 8 Αγόρια) με 

τυπική γλωσσική και αναπτυξιακή πορεία όπως αυτή τεκμηριώθηκε από σειρά 

δοκιμασίων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια μεγαλύτερης διαχρονικής  μελέτης που 

εκπονήθηκε στην Κύπρο (2003-2010). Κατά την πρώτη ερευνητική συνάντηση η 

ηλικίες των παιδιών κυμάνθηκαν από 28-28.6 μηνών (ΜΟ = 28.2 μηνών). Το 

αντίστοιχα ηλικιακό επίπεδο για την δεύτερη  συνεδρία 32-34μηνών (ΜΟ = 31.8 

μηνών). Όλα τα παιδιά παρουσίασαν φυσιολογική εξελικτική ικανότητα  με βάση  

πληροφορίες που δόθηκαν από τους γονείς καθώς επίσης και τα αποτελέσματα 

γενικής ιατρικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε το κάθε παιδί στα πλαίσια της 

έρευνας. Οι συμμετέχοντες ταυτίστηκαν με βάση την χρονολογική τους ηλικία, το 

φύλο, τη σειρά γέννησης και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (Στατιστική 

Υπηρεσία, 1999 και επίπεδο μόρφωσης της μητέρας).  Όλα τα παιδιά είχαν την 

αστική μορφή της  Ελληνικής Κυπριακής (Tsiplakou, 2003) ως κύρια γλώσσα, 

συμπλήρωσαν με επιτυχία ακοολογικό έλεγχο και δεν παρουσίασαν σημαντικό 

ιστορικό ωτίτιδας ή παρουσία της νόσου τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν την κάθε 

ερευνητική/εξεταστική συνεδρία. Τέλος οι συμμετέχοντες είχαν φυσιολογική 

ψυχοκινητική εικόνα και ομαλή μη-λεκτική ικανότητα με βάση το Denver 

Developmental Screening Test και τη προσαρμοσμένη κλίμακα Bayley Scales of 

Mental Development αντίστοιχα. Η επιλογή των παιδιών ήταν τυχαία και τα παιδιά 

ήταν μονόγλωσσα. Να σημειωθεί ότι η κλίμακα Denver δεν ήταν προσαρμοσμένη 

στην Κυπριακή. Το Bayley έχει προσαρμοστεί στην Κύπρο από την  
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Παιδοψυχιατρική Μονάδα του Μακαρίου Νοσοκομείου για σκοπούς κλινικής 

έρευνας.   

 

ΣΗΜΑΣΙΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ              

            Η αξιολόγηση βασίστηκε στον ολικό αριθμό λέξεων που καταμετρήθηκαν για 

το κάθε παιδί αριθμό λέξεων που μετρήθηκε κατά την πρώτη και κατά τη δεύτερη 

συνεδρία. επίσκεψη σύμφωνα με Κυπριακή Λίστα Λεξιλογίου CYLEX (Πετεινού, 

Μηναίδου, Χατζηγεωργίου, 1999).  Η λίστα λεξιλογίου περιλάμβανε 613 λέξεις 

κατηγοριοποιημένες σε 10 περίπου σημασιολογικές ενότητες όπως ρήματα, 

ουσιαστικά (μέρη σώματος, ονόματα ζώων, αντικείμενα σπιτιού, παιχνίδια, 

περιβαλλοντικοί χώροι, κα), επιρρήματα, άρθρα, συνδέσμους, ονόματα μελών 

οικογένειας, ονοματοποιητικές λέξεις, νοήματα και χειρονομίες. Οι γονείς 

συμπλήρωσαν τη λίστα (για το κάθε ηλικιακό επίπεδο) ακολουθώντας τις 

απαραίτητες  οδηγίες. Στη λίστα λεξιλογίου μετρήθηκε ο ολικός αριθμός κατανόησης 

και παραγωγής λέξεων και υπολογίστηκε ο μέσος όρος (ΜΟ) και η τυπική απόκλιση 

(ΤΑ). 

Η συλλογή των δεδομένων ήταν βασισμένη σε μεθόδουε φυσικής παρατήρησης όπου 

το παιδί βρισκόταν σε ένα οικείο περιβαλλον για αυτό και βρισκόταν στην ώρα του 

παιχνιδιού. Παρόντες ήταν κάθε φορά το παιδί ο κηδεμόνας και ο ερευνητής. 

Μετρήθηκε το εκφραστικό και νοητικό λεξιλόγιο του παιδιού και η λίστα 

συμπληρώνόταν κάθε φορά από τον κηδεμώνα. Το δείγμα που συλλέχθηκε 

υποβλήθηκε σε στατιστική ανάλυση. 

Πολύ μεγάλη σημασία έχει η ανάλυση του φύλου κατα πόσο δηλαδή έχει σημασία το 

γένος του παιδιού σστην λεξιλογική του ανάπτυξη. 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΣΗΣΗ  ΛΕΞΕΩΝ 

Η λίστα λεξιλογίου CYLEX περιελάμβανε  613 λέξεις κατηγοριοποιημένες σε 

συνδυασμό με την έλλειψη φραστικής δομής (το συνδυασμό 2 λέξεων), σε 10 

περίπου σημασιολογικές ενότητες, όπως, ρήματα, ουσιαστικά, (μέρη του σώματος, 

ονόματα ζώων, αντικείμενα σπιτιού, παιχνίδια, περιβαλλοντικοί χώροι κ.α. ), 

επιρρήματα, άρθρα, συνδέσμους, ονόματα μελών οικογένειας, ονοματοποιημένες 

λέξεις, νοήματα και χειρονομίες. Οι γονείς συμπλήρωσαν τη λίστα δυο φορές (μια 

φορά για το κάθε ηλικιακό επίπεδο), ακολουθώντας τις απαραίτητες οδηγίες στο 



24 

 

ηλικιακό επίπεδο των 28-32 μηνών. Οι λέξεις είναι σε συνδιασμό μς την έλλειψη 

φραστικής δομής (τον συνδιασμό 2 λέξεων) σε δέκα περίπου σημασιολογικές 

ενότητες , όπως ρήματα , ουσιαστικά, μέρη του σώματος, ονόματα ζώων, αντικείμενα 

σπιτιού, παιχνίδια και άλλα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας με βάση σειρά μη παραμετρικών περιγραφικών 

στατιστικών παραγόντων λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον παράγοντα ηλικιακό επίπεδο (28 και 32 μηνών) 

και σε συνάρτηση με το γένος και αντίληψη έναντι παραγωγής. Υπολογίστηκε η 

μεταβλητή «συχνότητα» σημασιολογικής κατηγορίας. Οι λέξεις οι οποίες είναι 

κατηγοριοποιημένες μέσα στο ερωτηματολόγιο , είναι έτσι χωρισμένες για να είναι 

απολύτος απλές και κατανοητές προς το παιδί και να μην υπάρχει οποιοδήποτε 

περιθώριο μη κατανόησης οποιασδήποτε δομής της λέξης. 

 Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ποικιλομορφία με 

συχνότητα εμφάνισης ουσιαστικών να υπερέχουν των υπόλοιπων σημασιολογικών 

ενοτήτων. Αναλυτικότερα όμως στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος (ΜΟ) και 

η τυπική απόκλιση (ΤΑ) στις ομάδες για τις γλωσσικές παραμέτρους σε σχέση με το 

κάθε ηλικιακό επίπεδο. Παρατηρήθηκε την μεγαλύτερη αύξηση σε παραγωγή και 

έκφραση και στα δύο φύλα στην κατηγορία των ουσιαστικών. Την μικρότερη 

επίδοση και στα δύο φύλα την παρατήρησα στην κατηγορία «επίθετα» .  

Τα κορίτσια φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα ότι κατανοούν και παράγουν 

περισσότερες λέξεις σε σχέση με τα αγόρια και στα δύο ηλικιακά επίπεδα. Την 

μεγαλύτεη διαφορά σε σχέση με τα δύο φύλα την παρατηρούμε στην κατηγορία των 

ουσιαστικών. 

Τα δεδομένα τα οποία αναλύσαμε εδειξαν πως τα παιδιά από την ηλικία των 28 

μηνών μέχρι την ηλικία των 32 μηνών είχαν μεγάλη βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες. 

Υπήρχαν παιδιά βέβαια που κατέβαζαν με τις επιδόσεις τους σχετικά τον μέσο όρο 

της κατηγορίας του φύλου τους, αλλά και από τα τεστ που πήρα είδα πως τα αγόρια 

δεν είχαν τόσο υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τα κορίτσια. Οι λέξεις βεβαιως 

συνηστούν πράξεις ομιλίας , οι οποίες συνήθως χρησημοποιούνται για την δόμηση 

και επίτευξη μιας κοινωνικής λειτουργείας. Έτσι και οι γονείς των παιδιών με αυτά τα 

αποτελέσματα αντιλήφθηκαν το πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ο γονιός ή ο 
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κηδεμώνας του παιδιού στην ομαλή και συνεχή ανάπτυξη του εκφρασικού και 

νοητικού λεξιλογίου του παιδιού. 

Παρουσιάζεται ένα μοντέλο τριών παραγόντων ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση των within subjects επιδράσεων της ηλικίας  (28 και 32 

μήνες) και του τεστ (κατανόηση και παραγωγή) και των between-subjects επιδράσεων του 

φύλου (αγόρια και κορίτσια).  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ANOVA δίνονται στον Πίνακα 1.   

Η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία (F(1,14) = 11.65, p = .004) 

και ότι τα μεγαλύτερα παιδιά (M = 494.50, SD = 24.57) έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα 

μικρότερα (M = 414.91, SD = 33.68). Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν  στην επίδραση 

τεστ (F(1,14) = 17.54, p = .002) δηλαδή τα νήπια έχουν καλύτερες επιδόσεις στην 

κατανόηση παρά στην παραγωγή. Στην επίδραση φύλο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές (F(1,14) = 3.29, p = .091)  και έτσι τα αγόρια και κορίτσια έχουν παρόμοιες 

επιδόσεις. Ακόμη, καμία από τις αλληλεπιδράσεις δεν ήταν σημαντική (ps > 0.05) όπως 

φαίνεται και από το Διάγραμμα 1.  

Πίνακας 1 Αποτελέσματα ανάλυσης ANOVA. 

 df df (error) F p 

Ηλικία  1 14  11.65* .004 

Τεστ  1 14  17.54* .001 

Φύλο  1 14 3.29 .091 

Ηλικία*Φύλο 1 14 0.10 .754 

Τεστ*Φύλο 1 14 0.01 .938 

Ηλικία*Τεστ 1 14 0.31 .587 

Ηλικία*Τεστ*Φύλο 1 14 1.09 .314 

 *significant difference p < 0.05 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Διάγραμμα 1 Γραφικές παραστάσεις αλληλεπιδράσεων. 
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Descriptive Statistics 

 
Φύλο Mean Std. Deviation N 

Κατανόηση_28 Αγόρια 399.7500 120.90344 8 

Κορίτσια 527.3750 107.39904 8 

Total 463.5625 128.63850 16 

Παραγωγή_28 Αγόρια 324.2500 129.52303 8 

Κορίτσια 408.2500 200.35879 8 

Total 366.2500 168.65408 16 

Κατανόηση_32 Αγόρια 517.1250 78.65374 8 

Κορίτσια 590.2500 94.82578 8 

Total 553.6875 92.24512 16 

Παραγωγή_32 Αγόρια 381.0000 133.07141 8 

Κορίτσια 489.6250 167.37549 8 

Total 435.3125 156.47267 16 

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Κατανόηση_28 16 463.5625 128.63850 

Κατανόηση_32 16 553.6875 92.24512 

Παραγωγή_28 16 366.2500 168.65408 

Παραγωγή_32 16 435.3125 156.47267 
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2. Φύλο 

Measure:   MEASURE_1 

Φύλο Mean Std. Error 

Αγόρια 405.531 38.294 

Κορίτσια 503.875 38.294 

 

 

 

 

3. Ηλικία 

Measure:   MEASURE_1 

Ηλικία Mean Std. Error 

28 μήνες 414.906 33.682 

32 μήνες 494.500 24.575 

 

 

4. Τεστ 

Measure:   MEASURE_1 

Τεστ Mean Std. Error 

Κατανόηση 508.625 19.456 

Παραγωγή 400.781 37.676 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ 

Ο ρόλος του γονέα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στα παιδιά τους είναι 

πολύ σημαντικός. Οι Kohnert et al. (2005) ανέφεραν ότι τα κοινά προγράμματα 

παρέμβασης κλινικών-γονιών σε δίγλωσσα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν μια 

βιώσιμη επιλογή για την παρέμβαση σε δίγλωσσα παιδιά με αργή ανάπτυξη του 

εκφραστικού τους λεξιλογίου. Παρόμοια όμως είναι και τα αποτελέσματα σε παιδιά 

που μιλούν μία γλώσσα. Η εμπλοκή του γονέα κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 

είναι πολύ σημαντική. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται με  

την αλληλεπίδραση μεταξύ του γονέα και του παιδιού και δίχνει στα παιδιά πρακτικά 

τη χρήση των λέξεων και των συντακτικών δομών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται οφέλη στην πολυπλοκότητα της ομιλίας των παιδιών, στο λεξιλόγιο 

τους αλλά και στη λεκτική τους παραγωγή (Girolametto et al., 2001; Robertson & 

Weismer, 1999). Οι μειώσεις του στρες των γονιών και το άγχος τους βρέθηκε ότι 

επωφελεί τα προγράμματα παρέμβασης που εστιάζουν στη οικογένεια (Robertson & 

Weismer, 1999).  Το μορφωλιγικό προφίλ του γονέα είναι πολύ σημαντικό για την 

αξιολόγηση του παιδιού και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι είναι η μόνη προυπόθεση για την ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού. 

Επίσης η εμπλοκή του γονέα στην αξιολόγιση του παιδιού μέσω της λίστας 

λεξιλογίου που χρησιμοποιήσαμε είναι πολύ σημαντική όχι μόνο επειδή απλά 

συμπληρώνει τις λέξεις για το παιδί του, αλλά και γιατί με την παρουσία του βοηθά 

και το παιδί να νοιώσει άνετα και να πεί ή να δείξει αυτά που ξέρει. Με αυτή την 

διαδικασία ο γονέας ή κηδεμώνας μπορεί να αντιληφθεί και ο ίδιος τις αδυναμίες του 

παιδιού χωρίς να πρέπει να του αναλύσει την λίστα λεξιλογίου κάποιος ειδκός. Η 

λίστα λεξιλογίου χορηγήθηκε και συμπληρώθηκε από τους γονείς. 

Δύο από τις κυρίαρχες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της παρέμβασης από τους κλινικούς γιατρούς αλλά και από τους γονείς, είναι η 

διαλογική ανάγνωση βιβλίων (dialogic book reading) και η εστιασμένη διέγερση 

(focused stimulation). Οι προσεγγίσεις αυτές επιτρέπουν τόσο στους κλινικούς 

γιατρούς όσο και στους γονείς να έχουν ελευθερία να παρακολουθούν το ενδιαφέρον 

του παιδιού ενώ αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο ενός σχετικά δομημένου περιβάλλοντος 

(Paul, 2001). Η προώθηση της κοινής δραστηριότητας γύρω από τα ενδιαφέροντα του 

παιδιού, η προώθηση των αλληλεπιδράσεων και η παροχή συγκεκριμένων γλωσσικών 

σχημάτων αποτελούν κεντρικά στοιχεία της εστιασμένης διέγερσης καθώς και της 
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διαλογικής ανάγνωσης βιβλίων. Η καινοτομία στην εμπλοκή τους είναι μέσω του 

CYLEX να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η προσφορά τους στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου του παιδιού. Ο κηδεμόνας μπορεί χωρίς να έχει την κατάλληλη μόρφωση 

που όπως είπαμε είναι απαραίτητη προυπόθεση στην ομαλή λεξιλογική ανάπτυξη του 

λεξιλογίου του παιδιού, μπορεί μέσω της λίστας λεξιλογίου πολύ απλά και κατανοητά 

να κάνει κάποια εξάσκηση του παιδιού του απο πολύ μικρή ηλικία με αυτές τις απλές 

λέξεις και να βλέπει τη εξέλιξή του.  

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι ότι η προσέγγιση της 

εστιασμένης διέγερσης δεν περιλαμβάνει μια συνιστώσα πρόκλησης. Με άλλα λόγια 

τα παιδιά με αργή ανάπτυξη του εκφραστικού τους λεξιλογίου μπορεί να μην 

παράγουν πολλές αυθόρμητες εκφράσεις κι έτσι δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη 

ανατροφοδότηση από τους ενήλικες. Η προσέγγιση όμως αυτή είναι επωφελής, 

ιδιαίτερα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέμβασης καθώς το παιδί αφήνεται 

ελεύθερο να αναπτύξει το λεξιλόγιο του ενώ οι ενήλικες παρακολουθούν την όλη 

πορεία του παιδιού χωρίς να είναι πλήρως εξαρτημένοι από αυτό (Tsybina & Eriks-

Brophy, 2010).  

Η αρχική μελέτη για τη διαλογική ανάγνωση βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 

τους Whitehurst et al. (1988) σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη, που μιλούσαν μία μόνο 

γλώσσα. Στη μελέτη τους συμμετείχαν 15 γονείς παιδιών ηλικίας 21-35 μηνών που 

συμμετείχαν στη διαλογική ανάγνωση βιβλίων 3-4 φορές την εβδομάδα για διάστημα 

ενός μήνα. Η παρέμβαση πραγματοποιούνταν στο σπίτι της οικογένειας, σε ένα 

περιβάλλον δηλαδή όπου τα παιδιά αισθάνονταν οικεία. Την ίδια χρονική περίοδο μια 

ομάδα ελέγχου, που αποτελούνταν από γονείς που διάβαζαν στα παιδιά τους με τις 

παραδοσιακές τεχνικές ανάγνωσης βιβλίων, συμμετείχε στην έρευνα. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα 

παρέμβασης είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στο τεστ για το εκφραστικό λεξιλόγιο 

(Expressive One-Word Picture Vocabulary, EOWPVT, Gardner, 1981) έπειτα από 

την παρέμβαση σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Εννιά μήνες μετά την 

παρέμβαση η αύξηση του εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών διατηρήθηκε.  

Στην έρευνα του Huebner (2000a) έλαβαν μέρος 129 παιδιά, ηλικίας 24-35 

μηνών. Η ομάδα παρέμβασης συμμετείχε στη διαλογική ανάγνωση βιβλίων ενώ η 

ομάδα ελέγχου δεν έλαβε κανενός είδους παρέμβαση. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
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του έδειξαν ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης σημείωσαν 

υψηλότερα σκορ στην κλίμακα του εκφραστικού λεξιλογίου (Expressive One-Word 

Picture Vocabulary, EOWPVT-R, Gardner, 1990). Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαίωσαν την έρευνα των Whitehurst et al. (1988) και διατηρήθηκαν τρεις μήνες 

μετά την παρέμβαση.  

Οι Dale et al. (1996) διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 33 παιδιά, 

ηλικίας 36-72 μηνών, που είχαν ήπιες ως μέτριες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου τους. Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στη μια ομάδα παιδιών 

δόθηκε η παρέμβαση της διαλογικής ανάγνωσης βιβλίων και στην άλλη δεν δόθηκε 

κάποια παρέμβαση. Έπειτα από θεραπεία 6-8 εβδομάδων τα παιδιά που συμμετείχαν 

στην ομάδα παρέμβασης, χρησιμοποιούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό διαφορετικές 

λέξεις. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας του Huebner (2000b). Σε 

αυτή την έρευνα συμμετείχαν 61 παιδιά, ηλικίας 24-47 μηνών. Στο δείγμα της 

έρευνας του συμμετείχαν τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με ήπια ως μέτρια 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Για άλλη μια φορά τα παιδιά που 

συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης σημείωσαν υψηλότερα σκορ στην κλίμακα του 

εκφραστικού λεξιλογίου.  

Οι Hargrave & Senechal (2000) διεξήγαγαν έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 

36 παιδιά, ηλικίας 3-5 ετών που είχαν αργή ανάπτυξη του εκφραστικού τους 

λεξιλογίου. Οι ερευνητές χώρισαν με τυχαίο τρόπο τα παιδιά σε δύο ομάδες. Η μία 

ομάδα υποβλήθηκε σε τακτική ανάγνωση βιβλίων χωρίς τη χρήση διαλογικών 

στρατηγικών και η άλλη ομάδα υποβλήθηκε στη διαλογική ανάγνωση βιβλίων. Όλες 

οι δραστηριότητες ανάγνωσης έγιναν σε μικρές ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν 

συνολικά 8 παιδιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η ομάδα 

παρέμβασης, που συμμετείχε στη διαλογική ανάγνωση των βιβλίων έμαθε 

περισσότερες λέξεις και είχαν γενικότερα περισσότερα οφέλη σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου.  

Οι γονείς που έλαβαν μέρος στις έρευνες που αναφέρθηκαν πρωτύτερα ήταν 

αγγλόφωνοι, είχαν καλό μορφωτικό επίπεδο και τους δόθηκαν τα κατάλληλα κίνητρα 

προκειμένου να συμμετέχουν στην παρέμβαση μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό ίσως 

επηρέασε τα αποτελέσματα των ερευνών.  
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Πολλές έρευνες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εντοπίσει μια στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονιών και των δεξιοτήτων 

του λεξιλογίου των παιδιών τους (Bus et al., 1995; Kim, 2009; Senechal & LeFevre, 

2002). Οι βασικοί δείκτες που επηρεάζουν αυτή τη συσχέτιση είναι η συχνότητα με 

την οποία οι γονείς διαβάζουν βιβλία στα παιδιά τους (Lonigan et al., 2008), η ηλικία 

από την οποία οι γονείς ξεκινούν να διαβάζουν βιβλία στα παιδιά τους (Burgess et al., 

2002) και ο αριθμός των παιδικών βιβλίων που υπάρχουν στο σπίτι (Froiland et al., 

2013). Το ενδιαφέρον των γονέων για την ανάγνωση και την ευχαρίστηση που 

προέρχεται από αυτή τη δραστηριότητα σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο το παιδί 

κατακτά το εκφραστικό του λεξιλόγιο (Bracken & Fischel, 2008).  Η έρευνα των Hart 

& Risley (1995) έδειξε ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι φτωχοί, έχουν 

τελειώσει λιγότερες τάξεις στο σχολείο και χρησιμοποιούν λιγότερες λέξεις στις 

καθημερινές τους συνομιλίες είναι λιγότερο ευνοημένα σε σύγκριση με 

συνομηλίκους τους που δεν μεγαλώνουν σε παρόμοιες συνθήκες. Η έρευνα των 

Yarosz & Barnett (2001) έδειξε ότι το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρεάζει την 

κατάκτηση του λεξιλογίου ενώ το συνολικό εισόδημα της οικογένειας δεν επηρέαζε 

την κατάκτηση του λεξιλογίου των παιδιών.  

Πολλές μελέτες έχουν εντοπίσει τη σύνδεση μεταξύ του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα της γειτονιάς, και του σπιτιού στις 

πρακτικές του αλφαβητισμού. Η έρευνα των Froiland et al. (2013) έδειξε ότι οι γονείς 

της Head Start διαβάζουν πιο συχνά στα παιδιά τους και παρέχουν περισσότερα 

βιβλία σε αυτά αν προέρχονται από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Waanders et al. (2007) που 

έδειξε ότι οι γονείς που συμμετέχουν πιο συχνά σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

άλλα μέλη της γειτονιάς είναι πιο πιθανό να αναφέρουν μεγαλύτερη εμπλοκή σε 

διαδικασίες ανάγνωσης μαζί με τα παιδιά τους.   

Ο ρόλος του γονέα εμπλέκεται στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών που 

μεγαλώνουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι 

υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των παιδιών αυτών. Το οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού, με άλλα λόγια οι γονείς του και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας του, 

οι λοιποί συγγενείς, οι φίλοι και οι γείτονες αλλά και το περιβάλλον του σχολείου στο 

οποίο φοιτά το παιδί επηρεάζουν αυτές τις ικανότητες. Η ποιότητα της εκπαίδευσης 

και γενικότερα το περιβάλλον του σχολείου είναι πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη των 
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γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτής της εργασίας 

και έτσι δεν θα αναφερθούν στοιχεία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επόμενες έρευνες 

μπορούν να εστιάσουν σε τέτοια ζητήματα.  

Πιο συγκεκριμένα οι Vogt & Mastin (2013) έδειξαν ότι τα βρέφη που 

συμμετείχαν στην έρευνα τους και κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές είχαν πιο 

περιορισμένο εκφραστικό λεξιλόγιο σε σύγκριση με τα βρέφη που κατοικούσαν σε 

αστικές περιοχές. Η διαφορά ανάμεσα στα βρέφη των αγροτικών και των αστικών 

περιοχών στο εκφραστικό τους λεξιλόγιο σχετίζονταν με την ποιότητα των λεκτικών 

και μη λεκτικών εκφράσεων των μητέρων τους. Οι μητέρες των αγροτικών περιοχών 

μιλούσαν λιγότερο στα παιδιά τους και χρησιμοποιούσαν πολύ λιγότερο τη γλώσσα 

του σώματος, πχ. χειρονομίες, βλέμματα κλπ. σε σύγκριση με τις μητέρες των 

αστικών περιοχών και έτσι τα βρέφη των αγροτικών περιοχών ήταν αναμενόμενο να 

έχουν περιορισμένο εκφραστικό λεξιλόγιο.  

Ο Bernstein (1990) έδειξε ότι οι οικογένειες που ανήκουν στην εργατική τάξη 

χρησιμοποιούν περισσότερο έναν πιο ανεπεξέργαστο γλωσσικό κώδικα, σύντομες 

φράσεις και μικρές, περιορισμένα επίθετα και γενικά πιο τυποποιημένο λεξιλόγιο σε 

σύγκριση με άλλους γονείς. Οι οικογένειες που ανήκαν σε μια μέση 

κοινωνικοοικονομική τάξη χρησιμοποιούν κυρίως τον επιτηδευμένο, επεξεργασμένο 

γλωσσικό κώδικα που έχει συντακτική και γραμματική δομή, πιο περίπλοκες και 

αφηρημένες έννοιες. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών τείνουν να χρησιμοποιούν και 

τους δύο κώδικες καθώς έχουν πρόσβαση σε αυτούς ενώ τα παιδιά της εργατικής 

τάξης έχουν πρόσβαση μόνο στον περιορισμένο γλωσσικό κώδικα. Η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται στο σχολείο αντιστοιχεί στον επεξεργασμένο κώδικα και έτσι τα 

παιδιά των αγροτικών οικογενειών τείνουν να αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες στο σχολείο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά.  

Το μορφωτικό επίπεδο των γονιών φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των 

λεκτικών ικανοτήτων του παιδιού. Οι Farkas & Beron (2004) υποστήριξαν ότι τα 

παιδιά που έχουν γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είχαν πιο πλούσιο λεξιλόγιο 

και πιο αναπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες. Αυτό ήταν αναμενόμενο να συμβεί γιατί 

οι γονείς τους είχαν σπουδάσει.  

Η έρευνα των Bornstein & Cote (2005) έδειξε ότι τα παιδιά που μεγάλωναν σε 

χωριά της Αργεντινής και των ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν πιο λίγες λέξεις σε σύγκριση 
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με τα παιδιά που ζούσαν στα αστικά κέντρα των χωρών αυτών. Τα παιδιά που 

κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές στην Ιταλία είχαν πιο αναπτυγμένο λεξιλόγιο σε 

σύγκριση με τα παιδιά που κατοικούσαν σε αστικά κέντρα. Η διαφορετική κουλτούρα 

επομένως επηρεάζει τη γλωσσική ικανότητα των παιδιών και κατ’ επέκταση την 

εμπλοκή του γονέα.  

Όσον αφορά την Ελλάδα ο Οικονομίδης (2003α, β) τα παιδιά των αστικών 

περιοχών τείνουν να κατανοούν περισσότερο τις λέξεις, τα ουσιαστικά και τα επίθετα 

σε σύγκριση με τα παιδιά που κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές. Δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τα ρήματα και τα επιρρήματα. 

Οι Tzouriadou & Manavopoulos (1995) έδειξε ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

των αστικών περιοχών σε σύγκριση με αυτά των αγροτικών περιοχών είχαν 

περισσότερο αναπτυγμένες τις λεκτικές-γνωστικές ικανότητες τους, όπως για 

παράδειγμα την αναγνώριση, την κατανόηση ακουστικών/λεκτικών ερεθισμάτων, τη 

μνήμη των λεκτικών ερεθισμάτων και τη συσχέτιση και την οργάνωση των 

γλωσσικών εννοιών με λογικό τρόπο. Οι ανεπτυγμένες λεκτικές ικανότητες κατά τη 

διάρκεια που τα παιδιά βρίσκονται στην προσχολική τους ηλικία μπορούν να 

επηρεάσουν με θετικό τρόπο τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού στη διάρκεια της 

φοίτησης του στο σχολείο και τις επιδόσεις του τόσο στην ανάγνωση όσο και στη 

γραφή (La Paro & Pianta, 2000; Walker Greenwood et al., 1994).  

Οι Hilton & Mumma (1991) υποστήριξαν την άποψη ότι οι χαμηλές επιδόσεις 

των παιδιών των αγροτικών περιοχών όσον αφορά το λεξιλόγιο τους παρατηρούνται 

στην προσχολική τους ηλικία και συνεχίζονται στη μετέπειτα ζωή τους. Στην Ελλάδα 

έρευνες σε μαθητές του δημοτικού σχολείου έδειξαν ότι οι μαθητές που κατοικούσαν 

σε αστικές περιοχές είχαν πιο πλούσιο λεξιλόγιο στο γραπτό αλλά και στον 

προφορικό λόγο σε σύγκριση με όσα παιδιά κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές 

(Κουκουρίκου και συν., 2005; Φίστα, 2000). Οι διαφορές αυτές παραμένουν και σε 

επόμενο στάδιο της ανάπτυξης των παιδιών, όπως για παράδειγμα στην εφηβεία τους. 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα των Shahzada et al. (2011) στο 

Πακιστάν. Τα παιδιά των αγροτικών περιοχών είχαν λιγότερο ανεπτυγμένες της 

λεκτικές και τις γλωσσικές ικανότητες τους σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που 

κατοικούσαν σε αστικές περιοχές. Οι Παΐζη & Καβουκόπουλος (2001) εντόπισαν τα 

ίδια αποτελέσματα και στον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα εντόπισαν ότι 
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οι μαθητές των αγροτικών περιοχών υστερούν στο μέγεθος του παραγωγικού 

λεξιλογίου, των επιθέτων και των επιρρημάτων που χρησιμοποιούσαν. 

Διαφορές εντοπίστηκαν ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια και έδειξαν ότι 

τα κορίτσια είχαν γενικά πιο αναπτυγμένες ικανότητες στο επίπεδο της κατανόησης 

του λεξιλογίου και στην παραγωγή των λέξεων σε σύγκριση με τα αγόρια (Bornstein 

et al., 2004; Dale et al., 2000). Οι Bornstein & Cote (2005) εντόπισαν ότι τα αγόρια 

περισσότερο σε σύγκριση με τα κορίτσια είχαν πιο περιορισμένο λεξιλόγιο. Αυτό 

οφειλόταν σε διαφορές του φύλου στη γλωσσική ανάπτυξη ή αλλιώς στην ποιότητα 

των λεκτικών συναλλαγών, που ανέπτυσσαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Η έρευνα 

των Leaper et al. (1998) έδειξε ότι οι μητέρες απευθύνονται λεκτικά περισσότερο στις 

κόρες τους σε σύγκριση με τους γιους τους. Οι Bornstein et al. (2004) έδειξαν ότι τα 

κορίτσια αρχικά είχαν πιο καλές επιδόσεις στο παραγωγικό και το προσληπτικό 

λεξιλόγιο και αργότερα αυτές οι διαφορές εξαλείφθηκαν. Οι διαφορές αυτές 

σημαίνουν ότι τα αγόρια κατάφεραν να καλύψουν τα κενά της γλωσσικής τους 

ανάπτυξης και ότι η γλωσσική ανάπτυξη στα αγόρια είναι πιο αργή σε σύγκριση με 

τα κορίτσια.  
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν και επιβεβαίωσαν ουσιαστικά, την 

βιβλιογραφία κια όλα όσα έλεγαν οι ερευνητές δηλαδή ότι το νοητικό λεξιλόγιο του 

παιδιού είναι μεγαλύτερο από το εκφραστικό. Ένα παράδειγμα, ήταν πως όταν το 

παιδί αντιλαμβάνεται και εξασκεί την μονιμότητα των αντικειμένων, χρησημοποιεί 

την νόηση του και όχι την έκφραση του. Η διαδικασί εκμάθησης της μονιμότητας των 

αντικειμένων βεβαίως κατακτάται από το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία. 

Η λίστα λεξιλογίου η οποία χρησημοποιήθηκε για την μέτρηση και ανάλυση 

των δεδομένων, ήταν χωρισμένη σε κάποιες κατηγορίες. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα αυτών των κατηγοριών μετρήθηκαν και έδειξαν ότι τα παιδιά 

ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, είχαν πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας στην κατηγορία 

των ουσιαστικών. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι, η κατηγορία των ουσιαστικών είναι 

μια κατηγορία η οποία έρχεται σε συχνή επαφή με τα παιδιά εννοείται μέσω της 

αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες. Αυτή η κατηγορία επικράτησε σε όλες τις ομάδες 

του δείγματος.  

Τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από τα αγόρια και αυτό 

φάνηκε ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα μας ποσοστιέος και από τους μέσους όρους 

από ολες τις κατηγορίες μαζί. Εννοείται ότι αυτά αφορούν τα δύο ηλικιακά επίπεδα 

ξεχωριστά. Συνεπώς το CYLEX μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προγνωστικό 

δείκτη για την ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού. 

Στη σημερινή εποχή η ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού, είναι μια 

διαδικασία η οποία πολλές φορές ανισυχεί και αγχώνει κάποιους γονείς. Κάποιοι 

γονείς μέσω αυτής ης έρευνας απάντησαν και στου ίδιους τους τους εαυτούς για το 

πώς θα πρέπει και τι θα πρέπει να λέει στο παιδί του καθημερινά για την ομαλή 

μετάβαση από την μια ηλικία στην άλλη χωρίς τις οποιεσδήποτε μαθησιακές 

ελλήψεις. Η στατιστική ανάλυση από την λίστα λεξιλογίου που χορηγήθηκε έδειξε 

στους γονείς πόσο σημαντική είναι η συστηματική εμπλοκή του γονέα στην 

καθημερινή ανάπτυξη του παιδιού τους. 

Εαν κάποιος ενήλικας δεν αντιληφθεί ότι το παιδί από μόνο του, δεν θα 

κατακτήσει το απαραίτητο λεξολογικό υπόβαθρο για την προσωπική του καλλιέργεια 
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και ανάπτυξη για την μετέπειτα ζωή του, τότε το παιδί θα έχει σίγουρα ελλείψεις στο 

γλωσσικό κομμάτι στο σχολείο.  

Το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλη την διαδικασία ανάπτυξης του λεξιλογίου 

του παιδιού είναι οι γονείς. Όσες γνωστικές ικανότητες κι αν έχει το παιδί, εαν ο 

γονέας δεν σταθεί σαν αγωγώς της μεταλαμπάδευσης των γνώσεων για το παιδί, τότε 

οι γνώσεις που θα μπορούσε να έχει δεν θα εξωτερικευτούν τόσο άμεσα όσο θα 

έπρεπε. Έτσι αυτό έχει μια καθηστέρηση στην μετέπειτα ανάπτυξη του λεξιλογίου 

του παιδιού και θα πρέπει να υπάρξει μια έγκαιρη παρέμβαση από ειδικό. 

Τέλος, δεν υπάρχει κάποια θεωρία με την οποία να συμφωνούν όλοι οι 

επιστήμονες ότι είναι η κατάλληλη για διάγνωση με εξερεύνηση των λεξιλογικών 

χαρακτηριστικών και πώς αυτά κατακτώνται. Είναι ένας συνδιασμός από τις θεωρίες 

που ήδη έχουμε για να κωδικοποιούμε τις λέξεις σε επιμέρους κατηγορίες.  
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