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Περίληψη 

 Η παρούσα έρευνα μελετά τη γλωσσική ανάπτυξη των τυπικώς αναπτυσσόμενων 

παιδιών ηλικίας 1,5 έως 4 ετών. Συγκεκριμένα, εστιάζεται στις σημασιολογικές κατηγορίες 

που αναδύονται στο δεκτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών μέσω μίας λίστας 

γονεϊκής καταγραφής. Αρχικά, επιχειρείται η μελέτη της επίδρασης της ηλικίας στην 

κατανόηση και έκφραση των σημασιολογικών κατηγοριών. Έπειτα, διερευνάται η συσχέτιση 

του φύλου των παιδιών με την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την εμφάνιση των 

σημασιολογικών κατηγοριών. Τέλος, εξετάζεται η ενδεχόμενη συσχέτιση του επιπέδου 

εκπαίδευσης των γονέων με την κατανόηση και έκφραση συγκεκριμένων σημασιολογικών 

κατηγοριών του πρώτου λεξιλογίου. 

 Η ερευνητική αυτή προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου CYLEX. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 

ηλικίας 1,5 έως 4 ετών – χωρισμένα σε 5 ηλικιακές κατηγορίες- , οι οποίοιπροέρχονται από 

την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι 

όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών, τόσο αυξάνεται και το λεξιλόγιό τους, δεκτικό και 

εκφραστικό. Ακόμη, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά ως προς την κατανόηση και την έκφραση των σημασιολογικών 

κατηγοριών ανάμεσα στα δύο φύλα, εκτός από την κατηγορία «Προσωπικά Αντικείμενα», 

στην οποία τα κορίτσια πετυχαίνουν υψηλότερα σκορ κατανόησης. Τέλος, αναφορικά με το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων και τη σχέση του με την ανάπτυξη σημασιολογικών 

κατηγοριών σε επίπεδο κατανόησης και έκφρασης, δε βρέθηκε καμία συσχέτιση.  

Λέξεις κλειδιά : CYLEX, σημασιολογική κατηγορία, φύλο, πρώτο λεξιλόγιο, κατανόηση, 

έκφραση, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία 
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Abstract 

 

 This study investigates first language acquisition of Greek - speaking typically 

developing children aged 1,5 to 4 years old. In particular, this research concentrates on the 

semantic categories that emerge from the receptive and expressive vocabulary of preschool 

children, using a parent questionnaire named Cypriot – Greek Lexical Acquisition Checklist 

(CYLEX) (Petinou, Hadgigeorgiou & Minaidou, 1999). First of all, the present study attempts 

to evaluate the impact of the chronological age of children regarding the reception and 

expression of the first vocabulary. Moreover, this work aims to assess the interaction 

between the gender of the children and their first (receptive and expressive) vocabulary. In 

addition, this research examines the possible correlation between the educational level of 

parents and the receptive and expressive vocabulary of children.  

 Participants were 60 parents of Greek – speaking typically developing children aged 

1,5 to 4 years old, divided into 5 age groups. All the participants were residents of the region 

of Thessaloniki (part of Central Macedonia). Results show that there is no statistically 

significant difference between the male and the female gender concerning the reception and 

expression of the semantic categories, except for the “Personal Items” category, in which 

female scores higher. Finally, as far as the parents’ educational level is concerned, no 

correlation was found between parents’ level and the semantic categories children in 

receptive and expressive vocabulary. 

 

 

Keywords: CYLEX, semantic categories, gender, first vocabulary, receptive vocabulary, 

expressive vocabulary, educational level, age 
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Εισαγωγή 

 

 Η γλώσσα περιγράφεται ως ένα μαθηματικό σύστημα. Αποτελείται από γλωσσικές 

μονάδες ή κατηγορίες που συνδυάζονται με ορισμένους μόνον τρόπους – με βάση δηλαδή 

κάποιες αρχές ή κανόνες – έτσι ώστε να μπορούν να μας δώσουν ένα θεωρητικά άπειρο 

αριθμό προτάσεων. Το πρόβλημα των γλωσσολογικών θεωριών είναι να εντοπίσουν τα 

επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας καθώς και τις μονάδες και τις αρχές κάθε επιπέδου (Κατή, 

2000). 

 Η γλώσσα αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας των 

ατόμων. Η εκμάθηση του λόγου είναι μια εξελικτική διαδικασία, η οποία αρχίζει από την 

προγεννητική περίοδο του ανθρώπου και συνεχίζεται διά βίου. Από πολύ νωρίς όμως, τα 

άτομα μαθαίνουν τις ενότητες και τους κανόνες της μητρικής τους γλώσσας με σκοπό την 

επικοινωνία μεταξύ των ίδιων και άλλων ατόμων. Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελεί επίσης και 

ένα από τα σπουδαιότερα μέσα για την ομαλή γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική 

ανάπτυξη ενός ατόμου, καθώς επίσης και για τη σχολική του επιτυχία. 

 Οι προεξέχουσες θεωρίες της γλωσσικής ανάπτυξης διαφέρουν μεταξύ άλλων και ως 

προς το είδος και τη φύση των ικανοτήτων, τις οποίες θεωρούν πρωταρχικές για την 

εμφάνιση της γλώσσας. Έτσι, σε διαφορετικές περιόδους μελέτης του φαινομένου, έχει 

αποδοθεί κεντρικός ρόλος στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους σημαντικούς άλλους 

(Bruner, 1975. Halliday, 1975. Tomasello, 1993. Threvarthen, 1994. Vygotsky, 1934 στο 

Παπαηλιού, 2005), στις γνωστικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την εξερεύνηση 

του άψυχου περιβάλλοντος (Bates, Camaioni & Voltera, 1975. Piaget, 1952 στο Παπαηλιού, 

2005), σε μια έμφυτη γνώση του συντακτικού (Chomsky, 1965. Pinker, 1994 στο Παπαηλιού, 

2005) ή σε νευροβιολογικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη και 
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επεξεργασία κοινωνικο-γνωστικών και γλωσσικών πληροφοριών (Locke, 1993 στο 

Παπαηλιού, 2005).  

 Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, διεπιστημονικές ομάδες έχουν 

πραγματοποιήσει πλήθος ερευνών σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση 

κάθε φορά σε διαφορετικό τομέα της γλώσσας (φωνολογία, γραμματική, σημασιολογία, 

σύνταξη, πραγματολογία) ή ακόμη και το διεπίπεδο διαφορετικών τομέων μαζί. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών αυτών επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις στο μυστήριο της 

γλωσσικής πρόσκτησης καθώς και να καθορίσουν τα στάδια – ορόσημα της γλωσσικής 

ανάπτυξης. Μέσω αυτών των ερευνητικών προσπαθειών αξιολόγησης της γλωσσικής 

ανάπτυξης, επιχειρείται να δοθεί μία απάντηση σχετικά με τα γλωσσικά ελλείμματα που 

παρουσιάζουν μερικά παιδιά. 



10 
 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

1.1 Η Γλώσσα 

 

 Η οργάνωση του γλωσσικού συστήματος θεωρείται ότι επιτελείται σε τρία 

τουλάχιστον διαφορετικά επίπεδα : ένα επίπεδο φωνολογικό, όπου οργανώνονται οι ίδιοι οι 

ήχοι για γλωσσική χρήση, ένα επίπεδο σημασιολογικό, όπου οργανώνονται οι έννοιες για 

γλωσσική χρήση και τέλος, ένα κυρίως γραμματικό επίπεδο που συνδέει τα δύο 

προηγούμενα. Στην τελευταία περίπτωση, εμπεριέχονται ο γραμματικός και ο μορφολογικός 

τομέας της γλώσσας που αναφέρονται αντίστοιχα στον τρόπο που συνδυάζονται οι λέξεις 

για να σχηματιστούν προτάσεις καθώς και γραμματικές μονάδες που είναι μικρότερες από 

τη λέξη για να σχηματιστούν λέξεις (Κατή, 1996). Το σημασιολογικό επίπεδο πρόκειται να 

αναλυθεί εκτενώς παρακάτω. 

 Σύμφωνα με το μοντέλο γλωσσικής ανάπτυξης που ανέπτυξαν οι Bloom και Lahey 

(1978), η γλώσσα αποτελείται από τρεις διαστάσεις, τη μορφή που αναφέρεται στη 

φωνολογία, τη μορφολογία και τη σύνταξη, το περιεχόμενο που αναφέρεται στη 

σημασιολογία και τη χρήση που αναφέρεται στην πραγματολογία (Bloom και Lahey, 1978). 

Προσπάθησαν να περιγράψουν ένα σύνθετο τρόπο της ανθρώπινης γλώσσας στη βάση 

τριών παραμέτρων (language components) : της γλωσσικής δομής (language form), του 

γλωσσικού περιεχομένου (language content) και της γλωσσικής χρήσης (language use) 

(Νικολόπουλος, 2008). 

 Η παράμετρος της γλωσσικής δομής εμπεριέχει τους συμβατικούς κανόνες που 

σχετίζονται με : α) τον συνδυασμό των επιμέρους ήχων σε μια γλώσσα (φωνολογία), β) την 

εσωτερική συγκρότηση των λέξεων (μορφολογία) και γ) τη σειρά των λέξεων στις προτάσεις 
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(συντακτικό). Η δεύτερη παράμετρος του γλωσσικού περιεχομένου, με την οποία και 

πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια, σχετίζεται με το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία) και τις σχέσεις που διέπουν τις 

λέξεις όταν αυτές χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν τη γνώση του κόσμου. 

 Η σημασιολογική επάρκεια ενέχει υψηλό βαθμό οργάνωσης ανάμεσα στις έννοιες οι 

οποίες συσσωρεύονται στο σημασιολογικό σύστημα. Σημασιολογικά δίκτυα θα πρέπει να 

δημιουργηθούν ώστε να καταστήσουν διαθέσιμη τη δομή των εννοιών που μαθαίνει κάθε 

φορά το παιδί. Τα άτομα τα οποία είναι πιο αδύναμα στον σχηματισμό εννοιών έχουν 

αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν πιο περιορισμένο λεξιλόγιο και πιο αδύναμα 

σημασιολογικά δίκτυα. Η μικρότερη έκθεση σε έννοιες, σε δυσκολίες που ενέχονται στη 

δημιουργία εννοιών ή στην οργάνωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην 

κατανόηση των γραπτών κειμένων (Νικολόπουλος, 2008). 

 

1.2 Θεωρίες Απόκτησης του Λόγου 

 

 Είναι η ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών αποτέλεσμα της ανθρώπινης φύσης ή 

πρόκειται για αποτέλεσμα των συνθηκών και των εμπειριών στα οποία εκτίθενται 

καθημερινά τα παιδιά; Η διαμάχη μεταξύ φύσης και εμπειρίας απασχόλησε τόσο την 

επιστήμη της γλωσσολογία όσο και το πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας και το ζήτημα 

αυτό περιγράφεται στις επόμενες σελίδες της παρούσας εργασίας. 

 Τα τελευταία πενήντα χρόνια, πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την 

ανάπτυξη του λόγου και το ενδιαφέρον των μελετητών επικεντρώνεται ολοένα και 

περισσότερο στις προσπάθειες των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας να 

αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα. Δεν υπάρχει ομοφωνία των ειδικών σχετικά με τον 
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τρόπο με τον οποίο το παιδί προχωρά στην κατάκτηση της γλώσσας. Πολλές απόψεις 

διατυπώνονται, καμία όμως από αυτές δεν εξηγεί επαρκώς τις σχετικές διαδικασίες. Οι 

περισσότερες έρευνες πραγματεύονται το εγγενές του λόγου, δηλαδή εάν πρόκειται για μία 

έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου ή αποκτάται μέσω της εμπειρίας. 

 Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες για τη γλωσσική ανάδυση είναι η γενετική που 

βασίζεται στο βιολογικό μοντέλο ανάπτυξης της γλώσσας και η θεωρία κατασκευής που 

σχετίζεται με το εμπειριοκρατικό μοντέλο γλωσσικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την πρώτη, ο 

άνθρωπος γεννιέται με μια έμφυτη ικανότητα να αναπτύξει τη γλώσσα, η οποία είναι 

βιολογικά προκαθορισμένη. Ο μηχανισμός γλωσσικής απόκτησης ή το γλωσσικό όργανο 

είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της γλώσσας. Σύμφωνα με τη θεωρία κατασκευής , το 

βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι ο συμβολικός της χαρακτήρας. Σε αυτό το 

μοντέλο η ανάπτυξη της γλώσσας είναι αποτέλεσμα της γενικότερης νοητικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού (Μαρίνης, 2008). 

 Η θεωρία των γενετιστών βασίζεται στο βιολογικό μοντέλο ανάπτυξης της γλώσσας 

και υποστηρίζει ότι η απόκτηση του λόγου είναι αποτέλεσμα εγγενών δεξιοτήτων, 

εξειδικευμένων στη γλώσσα και επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο του έμφυτου 

παράγοντας της βιολογικής – γνωστικής ωριμότητας του παιδιού για την εκμάθηση της 

γλώσσας. Επηρεασμένοι από την καθολικότητα, την κανονικότητα και την ταχύτητα της 

απόκτησης της πραγματικά πολυσύνθετης γλωσσικής λειτουργίας, επιστήμονες όπως ο 

Piaget (1969), ο Chomsky (1957, 1965) και ο Lenneberg (1967) υποστήριξαν την άποψη της 

ύπαρξης μιας γενετικά προκαθορισμένης ή έμφυτης προδιάθεσης του ανθρώπου να μάθει 

τη γλώσσα. Μελετώντας συνδυαστικά την ανάπτυξη της νοητικής λειτουργίας του παιδιού, 

τη δομή του γλωσσικού συστήματος και το βιολογικό του υπόστρωμα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι στο ανθρώπινο είδος, η απόκτηση της γλώσσας είναι έμφυτα 
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προγραμματισμένη και πραγματοποιείται ευκολότερα όταν το περιβάλλον στο οποίο το 

παιδί ζει, ανταποκρίνεται θετικά (Πήτα, 1998). 

 Οι εμπειριστές, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι η γλώσσα, όπως και άλλες 

δεξιότητες, αποκτάται μέσω της εμπειρίας. Η κυριότερη από τις εμπειριοκρατικές θεωρίες 

είναι η συμπεριφοριστική (μπηχειβιοριστική) θεωρία, η οποία εκπροσωπείται κυρίως από 

τον B. F. Skinner. Σύμφωνα με αυτή, η μάθηση της γλώσσας είναι αποτέλεσμα τόσο της 

δημιουργίας συνειρμών ανάμεσα στα γλωσσικά ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το 

περιβάλλον και στις γλωσσικές αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά, όσο και της 

σχηματοποίησης της γλωσσικής συμπεριφοράς του ατόμου (Πόρποδας,2003). 

 Τέλος, αξίζει να γίνει μία συνοπτική αναφορά και στο γνωστικό μοντέλο ερμηνείας 

κατάκτησης της γλώσσας. Η ανάπτυξη της γνωστικής θεωρίας της γλώσσας ξεκίνησε ως 

προσπάθεια σύγκλισης των αντίθετων και εν μέρει αγεφύρωτων θέσεων των δύο 

προηγούμενων ερμηνευτικών μοντέλων (μπιχεβιοριστικού και γενετικού-βιολογικού), χωρίς 

ωστόσο να αποτελεί μια συμβιβαστική λύση που γεφυρώνει τις αντίπαλες παρατάξεις. 

Αντίθετα, ορισμένες βασικές υποθέσεις της διαφέρουν εντελώς από τις θέσεις των 

προηγούμενων θεωριών. Συγκεκριμένα, το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα όχι επειδή ενισχύεται 

θετικά ή αρνητικά από το γλωσσικό περιβάλλον (εμπειριοκρατικό μοντέλο), ούτε διότι έχει 

έμφυτη μονάχα τη συντακτική δομή της γλώσσας (γενετικό-βιολογικό μοντέλο), αλλά επειδή 

διαθέτει γενικότερες μη γλωσσικές εσωτερικοποιημένες αναπαραστάσεις οι οποίες 

δημιουργούνται πριν από τη γλωσσική ανάπτυξη και υποστηρίζουν την εσωτερικοποίηση 

της γλώσσας και της μάθησής της. Ο πιο γνωστός εισηγητής και υποστηρικτής της 

παραπάνω άποψης είναι ο Piaget (1969), οι μελέτες του οποίου ενισχύονται από 

ερευνητικά δεδομένα του Macnamara (1972) (Κατή, 1992).  
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1.3 Γλωσσική Ανάπτυξη 

 

 Είναι αξιοσημείωτο το πώς μέσα σε λίγα μόλις χρόνια τα νεογέννητα μωρά που δε 

μιλάνε ούτε καταλαβαίνουν τη γλώσσα των ενηλίκων καταφέρνουν να «μεταμορφωθούν» 

σε νήπια που σχολιάζουν, κάνουν ερωτήσεις, εκφράζουν τις σκέψεις τους και 

συνδιαλέγονται με άλλα παιδιά ή ενήλικες. Φυσικά, αυτή η αλλαγή δε συμβαίνει ξαφνικά. 

 Θεμέλιο της γλωσσικής ανάπτυξης αποτελεί η παραγωγή της πρώτης λέξης. Ωστόσο, 

αξίζει να αναφερθεί ότι ένα παιδί κατανοεί αρκετές λέξεις προτού αρθρώσει την πρώτη του 

λέξη. Φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές στην ηλικία κατανόησης της 

πρώτης λέξης καθώς και της παραγωγής της, εφόσον υπάρχουν παιδιά που παράγουν την 

πρώτη τους λέξη πριν την ηλικία των δώδεκα μηνών και άλλα που ξεπερνούν τους 

δεκαοχτώ μήνες (Κατή 1992, Dromi 1987).   

 Η ανάπτυξη της γλώσσας επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το 

περιβάλλον και τον ενεργό ρόλο του στη μάθηση. Γι’ αυτόν το λόγο δεν είναι σπάνιο το 

φαινόμενο όπου παιδιά της ίδιας ηλικίας λειτουργούν σε διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα 

και κατακτούν τη γλώσσα με διαφορετικό ρυθμό (Miller, 1995). Το μεγαλύτερο ποσοστό 

παιδιών ακολουθεί μια κοινή πορεία στην κατάκτηση των βασικών γλωσσικών οροσήμων. 

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά περνούν από κάποια γενικά γλωσσικά «στάδια» 

(αναπτυξιακές περιόδους με κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά), κάποια από τα οποία 

μπορεί να έχουν σύντομη διάρκεια και κάποια άλλα μεγαλύτερη (Fromkin, Rodman, & 

Hyams, 2014).  

 Σύμφωνα με την Πήτα (1998), η γλώσσα αποτελείται από δομημένα φωνολογικά 

σύνολα με σημασιολογικό περιεχόμενο, τα οποία συνδεόμενα σύμφωνα με ορισμένους 

κανόνες δομής μεταφέρουν πλήρη νοήματα. Έτσι, η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού 
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ολοκληρώνεται όταν αυτό κατακτά και τα τρία επίπεδα, το φωνολογικό, το συντακτικό και 

το σημασιολογικό (Πήτα, 1998).  

 Η φωνολογική ανάπτυξη αναφέρεται στη γνώση που αποκτά το παιδί, ώστε να 

μπορεί να διακρίνει, να κατανοεί και να παράγει τους συνδυασμούς των ήχων της ομιλίας. 

Η συντακτική ανάπτυξη αναφέρεται στην ανακάλυψη των κανόνων δομής των λέξεων σε 

προτάσεις, ενώ η σημασιολογική ανάπτυξη προσδιορίζει τη μάθηση του σημασιολογικού 

περιεχομένου των λέξεων και των προτάσεων (Πόρποδας, 2003).  

 

1.3.1 Φωνολογική Ανάπτυξη  

 

 Η πρώτη περίοδος της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, που, κατά μέσο όρο, 

περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια των 12 πρώτων μηνών της ζωής του παιδιού, αναφέρεται 

σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του φωνολογικού συστήματος και ονομάζεται 

προλεκτικό στάδιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η φωνολογική ανάπτυξη δε συνεχίζεται 

και μετά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού, αλλά ότι η περίοδος αυτή διαφοροποιείται 

από τις υπόλοιπες περιόδους γλωσσικής ανάπτυξης, για το λόγο ότι κατ’ αυτήν η πιο έκδηλη 

ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος παρατηρείται φωνολογικό επίπεδο (Πόρποδας, 

2003). Σύμφωνα με την Πήτα (1998), "η περίοδος αυτή θεωρείται προπαρασκευαστική για 

τη μετέπειτα συντακτική και σημασιολογική του ανάπτυξη" (Πήτα, 1998). Παρακάτω 

περιγράφονται οι φάσεις του προλεκτικού σταδίου :  

 

α) Πρώτες Άναρθρες Κραυγές (0-3ος μήνας) : 

 

 Τους τρεις πρώτους μήνες ζωής, τα βρέφη παράγουν έναν περιορισμένο αριθμό 
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ήχων.Έρχονται στη ζωή με μοναδικό μέσο επικοινωνίας το κλάμα, το οποίο αποτελεί τον 

πρώτο ήχο που παράγουν. Μέχρι τους πρώτους τρεις μήνες ζωής, παράγονται οι πρώτοι 

ήχοι, οι άναρθρες κραυγές. Ταυτόχρονα με το κλάμα στη συγκεκριμένη φάση, το παιδί 

παράγει γουργουρίσματα και ευχάριστες φωνές που φυσικά δεν είναι λέξεις και γι’ αυτό 

ίσως δεν έχουν γλωσσική αξία (Πόρποδας, 2003). Η Παπαηλιού αναφέρει αυτό το 

διαφορετικό είδος φωνοποιήσεων ως«ημι - ηχηρούς πυρήνες», οι οποίοι προσδιορίζονται 

από ομαλή φώνηση, παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη ηλικία το παιδί δεν είναι σε 

θέση να ελέγχει το στόμα του και τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της 

φωνής (Παπαηλιού, 2005). 

 

β) Το βάβισμα (4ος – 5ος μήνας) 

 

 Σε αυτήν τη φάση, το παιδί συνεχώς εξερευνά τη φωνή του και γι' αυτό το λόγο οι 

φωνοποιήσεις του μεταβάλλονται καθημερινά (Παπαηλιού, 2005). Στην ηλικία των 4-5 

μηνών, η φωνολογική παραγωγή του παιδιού χαρακτηρίζεται από κάπως συστηματικότερο 

γουργούρισμα και αναγνωρίζεται ως ο πρώτος σταθμός στη γλωσσική ανάπτυξη 

(Πόρποδας, 2003). Στην ίδια περίοδο, παρατηρείται και το βάβισμα. Το βάβισμα είναι η 

άρθρωση συλλαβικών ήχων που μοιάζουν πολύ με λόγο, όμως, χωρίς να υπάρχει νόημα. 

Είναι μια αυθόρμητη άρθρωση του βρέφους. Κατά το βάβισμα, το παιδί από τους απλούς 

ήχους τείνει σταδιακά προς τους πιο σύνθετους και χρησιμοποιεί ήχους όχι μόνο από το 

κοντινό του περιβάλλον αλλά και από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Όμως, κατά τον 6ο 

μήνα εμφανίζονται μόνο ήχοι από την γλώσσα στην οποία εκτίθεται (Feldman, 2009: 219 - 

220). Επιπλέον, αυτή η φωνολογική παραγωγή ενδέχεται να έχει και κοινωνική σκοπιμότητα 

βοηθώντας το παιδί στις κοινωνικές του σχέσεις (Wilkes, 1976).  
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γ) Ιδιόρρυθμα Φωνολογικά Σύνολα (από τον 8ο μήνα) : 

 

 Στην ηλικία των 8-9 μηνών περίπου παρατηρείται μία μικρή διαφοροποίηση στην 

ηχητική παραγωγή, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να τονίζουν τις λέξεις και να αποκτούν ρυθμό, 

παρότι η γλώσσα τους αποτελείται ακόμα από ασυνάρτητους ήχους (Πόρποδας, 

2003).Επειδή πιστεύεται ότι η γλωσσική αυτή παραγωγή είναι, κατά ένα μεγάλο μέρος, 

αποτέλεσμα μίμησης της ομιλίας των ενηλίκων, γι’ αυτό ονομάζεται ηχολαλία. Γενικά, αυτή 

η γλώσσα παραμένει ιδιόρρυθμη και μπορεί να κατανοηθεί συνήθως μονάχα από τα 

πρόσωπα που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το παιδί. Ίσως το κυριότερο χαρακτηριστικό 

είναι ότι το παιδί συνδέει το προγλωσσικό με το γλωσσικό στάδιο και προσπαθεί να 

αρθρώσει τη πρώτη του λέξη (Πόρποδας, 2003). 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Marchman, Miller & Bates, 1991˙ Smith & Oller, 1981˙ 

Stoel - Gamon, 1988 ακόμα και σε σοβαρές περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών, όπως 

είναι η νοητική στέρηση, η εγκεφαλική βλάβη, η κώφωση ή το σύνδρομο Down, τα 

χαρακτηριστικά του βαβίσματος παραμένουν τα ίδια. Γι' αυτό το λόγο κατά τους 12 

πρώτους μήνες του παιδιού δεν εξαρτάται η παραγωγή φωνοποιήσεων από τη μάθηση ή 

την αντίληψή του με το πέρασμα του χρόνου (Παπαηλιού, 2005). 

 

δ) Το στάδιο της μιας λέξης ή ολοφραστικό (10/12 - 18/20 μηνών) 

 

 Τα παιδιά συνήθως προφέρουν την πρώτη τους λέξη στο διάστημα μεταξύ 10 και 15 

μηνών, συνήθως περίπου στον 12ο μήνα ζωής. Η ηλικία στην οποία κάποιο παιδί κατακτά τα 

διάφορα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης ποικίλλει από άτομο σε άτομο εξαιτίας κυρίως 

της στενής σχέσης ανάμεσα στη μάθηση της γλώσσας και τη γενικότερη βιοψυχολογική 
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ανάπτυξη του παιδιού (Δράκος, 1999. Πόρποδας, 1996). Προς το τέλος του πρώτου έτους, 

κατά μέσο όρο παράγονται τρεις λέξεις (Wilkes, 1976). Η γλωσσική ανάπτυξη ακολουθεί 

αρχικά ένα σχετικά αργό ρυθμό, καθώς οι δέκα πρώτες λέξεις απαιτούν περίπου 3-4 μήνες 

για να εμφανιστούν (Nelson, 1973). 

 

1.3.2. Συντακτική Ανάπτυξη  

  

 Από την στιγμή που το παιδί παράγει την πρώτη του λέξη, εγκαινιάζεται μία 

περίοδος συντακτικής ανάπτυξης της γλώσσας. Στο τέλος δηλαδή του πρώτου έτους 

ξεκινάει μία περίοδος ανάπτυξης του συντακτικού στοιχείου, η οποία ολοκληρώνεται κατά 

ένα μεγάλο μέρος γύρω στα 4-5 χρόνια. Βέβαια, η ανάπτυξη της συντακτικής δομής είναι 

παράλληλη με τη φωνολογική και σημασιολογική ανάπτυξη, διότι για να αρχίσει το παιδί να 

ξεχωρίζει τη συντακτική δομή μιας πρότασης πρέπει παράλληλα να έχει αρχίσει να κατανοεί 

το σημασιολογικό περιεχόμενο των λέξεων που την απαρτίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη την 

υπόθεση αυτή και δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα εστιάζεται στον σημασιολογικό τομέα, 

οφείλουμε να περιγράψουμε συνοπτικά την πορεία της συντακτικής ανάπτυξης. Παρακάτω 

περιγράφονται τα εξελικτικά στάδια (Πήτα, 1998). 

 Το ολοφραστικό στάδιο συμπίπτει με την αρχή της ανάπτυξης του συντακτικού 

συστήματος, κατά τα οποίο η πρώτη λέξη του παιδιού χρησιμοποιείται με πολλές έννοιες 

και γραμματικές λειτουργίες. βασικούς γραμματικούς κανόνες και γραμματικοσυντακτικές 

αρχές (Braine, 1963).Η πρώτη λέξη χρησιμοποιείται για να εκφρασθεί μία λέξη ή μία φράση 

με μία ή πολλές σημασίες. Πολλοί ψυχογλωσσολόγοι υποστήριξαν ότι η έννοια που δίνει το 

παιδί στη λέξη δηλώνει και ολόκληρη πρόταση. Π.χ. όταν ένα παιδί αυτής της ηλικίας λέει 

«μπάλα», μπορεί να υπονοεί «πού είναι η μπάλα μου; Μπορείς να μου τη δώσεις;» ή 
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«παίζουμε μπάλα» (Τζουριάδου,1995).Γι’ αυτό το λόγο, αυτό το στάδιο ονομάζεται 

ολοφραστικό, ενώ η γλωσσική παραγωγή συγκρητικός λόγος, εφόσον το παιδί σε αυτήν την 

ηλικία αντιλαμβάνεται τον κόσμο συνολικά (συγκρητικά) (Πήτα, 1998). 

 Το στάδιο που συνδέει το ολοφραστικό στάδιο (περίπου 12 μήνες) με τη γλωσσική 

παραγωγή της πρότασης των δύο ή περισσότερων λέξεων (γύρω στους 18 μήνες), 

ονομάζεται μεταβατικό στάδιο. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί ενδέχεται να προφέρει δύο 

λέξεις μαζί, αλλά με ένα χρονικό κενό ανάμεσά τους και χωρίς σταθερή σειρά μεταξύ τους 

(π.χ. ενδέχεται να λέει «μαμά κει», όταν η μητέρα του είναι λίγα μέτρα πιο πέρα ή να λέει 

«κει μαμά», όταν η μητέρα του δεν είναι εκεί) (Πόρποδας, 2003). 

 Στους 18 με 20 μήνες, παρατηρείται η συστηματική χρήση δύο λέξεων στην ομιλία 

των παιδιών και αρχίζουν να δημιουργούν απλές προτάσεις. Οι προτάσεις των δύο λέξεων 

αυτής της περιόδου εμπεριέχουν μόνο τα βασικότερα συστατικά στοιχεία, όπως είναι τα 

ρήματα και τα ουσιαστικά και τα επίθετα, ενώ απουσιάζουν τα άρθρα, οι προθέσεις και τα 

επιρρήματα. Συνεπώς, οι προτάσεις είναι απλές, σύντομες και περιλαμβάνουν μόνο τις 

βασικές λέξεις που καθορίζουν το νόημα της πρότασης. Επειδή μία τέτοια συντακτική 

μορφή θυμίζει τα τηλεγραφήματα, ο λόγος του παιδιού σε αυτό το στάδιο ονομάζεται 

τηλεγραφικός (Πόρποδας, 2003). 

 

1.3.3 Λεξιλογική Έκρηξη  

 

 Στα μέσα όμως του 2ου έτους, αφού έχει κατακτηθεί παραγωγικό λεξιλόγιο της τάξης 

περίπου των δέκα λέξεων, παρουσιάζεται μία αλματώδης αύξηση στην κατανόηση και 

παραγωγή νέων λέξεων, η οποία χαρακτηρίζεται ως «λεξιλογική έκρηξη» (Barrett,1985). 

Πραγματοποιείται μία έκρηξη στη λεξιλογική ανάπτυξη και το εκφραστικό λεξιλόγιο φτάνει 
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τις 150 περίπου λέξεις στους 20 μήνες, ενώ ξεπερνά τις 200 στα 2 έτη. Οι Gopnik και 

Meltzoff (1987) υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο της «λεξιλογικής έκρηξης» είναι συνέπεια 

της ανάπτυξης γνωστικών ικανοτήτων, όπως η μονιμότητα αντικειμένου και η αυθόρμητη 

πλήρης ταξινόμηση των αντικειμένων (Παπαηλιού, 2005).  

 Το φαινόμενο της «λεξιλογικής έκρηξης» επιτελείται συνήθως μεταξύ 18-22 μηνών ή 

όταν το παραγωγικό λεξιλόγιο του παιδιού κυμαίνεται από 50 -100 λέξεις. Παρόλα αυτά, 

υπάρχει μεγάλη διακύμανση γιατί σε κάποια παιδιά η «λεξιλογική έκρηξη» εμφανίζεται 

στους 14 μήνες, όταν το παραγωγικό τους λεξιλόγιο είναι μικρότερο από 50 λέξεις και σε 

άλλα παιδιά στην ηλικία των 3 ετών. Αρκετοί ερευνητές έχουν διαφωνήσει με τη διάρκεια, 

το χρονικό διάστημα και την καθολικότητα με την οποία εμφανίζεται το φαινόμενο της 

«έκρηξης» (Παπαηλιού, 2005). Μετά την αύξηση του λεξιλογίου παρατηρείται μια 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης ( Basilio, Puccini, Kogada Silva & Pedromonico, 2005, 

Pan, Row, Spier& Tamis–Lemonda, 2004, D’Odorico, Carubbi, Salemi &Calvo, 2001, Paul, 

1991).Ακόμη, το παιδί μαθαίνει περίπου πέντε έως εννιά νέες λέξεις την ημέρα μέχρι την 

ηλικία των έξι ετών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην ηλικία των έξι ετών το παιδί να κατέχει 

από 8000 έως 14000 λέξεις (Carey 1978).  
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1.4 Σημασιολογική Ανάπτυξη 

 

 Έχοντας περιγράψει παραπάνω τα στάδια-ορόσημα του παιδικού λόγου, καθώς και 

τις θεωρίες απόκτησης της γλώσσας, κρίνεται σκόπιμο να θίξουμε εν συντομία τον τομέα 

της σημασιολογίας, ο οποίος θα μας απασχολήσει στην παρούσα έρευνα. Η ανάπτυξη του 

σημασιολογικού τομέα της παιδικής γλώσσας αναφέρεται στη μάθηση των εννοιών κα 

νοημάτων της γλώσσας. 

 Η ανάπτυξη του νοήματος των λέξεων εκ μέρους του παιδιού είναι στενά 

συνδεδεμένη με την αντίληψη του περιβάλλοντός του. Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις 

γύρω από τα άτομα, τις ενέργειες και τα αντικείμενα βοηθούν το παιδί να προβεί στις 

απαραίτητες συνδέσεις που θα το οδηγήσουν στην κατάκτηση του νοήματος της λέξης 

(Βογινδρούκας, 2002). 

 Η ανάπτυξη της γλώσσας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω της γλωσσικής κατανόησης 

και της γλωσσικής παραγωγής. Η απόκτηση και επέκταση του λεξιλογίου εξαρτάται από τη 

λεξιλογική ανάπτυξη και την ικανότητα του παιδιού να ανακαλεί μία λέξη από το λεξιλόγιό 

του. Το λεξιλόγιο ενός παιδιού αυξάνεται, καθώς αυτό μεγαλώνει. Ωστόσο, πέρα από τη 

γενική αυτή παραδοχή, η σημαντική διακύμανση που παρατηρείται μεταξύ νηπίων στα 3 

πρώτα χρόνια της ζωής τους, στο ρυθμό πρόσκτησης του λεξιλογίου, έχει απασχολήσει 

αρκετούς μελετητές (Pan, Rowe, Spier, &Tamis – Lemond, 2004, Hamilton, Plunkett & 

Schafer, 2000 στο Κιρπουίκη, 2014).  

 Η σημασιολογική ανάπτυξη ολοκληρώνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην 

ηλικία των 8 ετών, δηλαδή συγκρινόμενη με την συντακτική ανάπτυξη, φαίνεται να 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Η πλήρης ανάπτυξη του 

σημασιολογικού τομέα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακόλουθων επιμέρους τομέων : του 
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εμπλουτισμού του λεξιλογίου, της απόκτησης της έννοιας των λέξεων και των σχέσεων 

ανάμεσα στις έννοιες των λέξεων, καθώς και της συνειδητοποίησης της σημασιολογικής 

δομής των προτάσεων (Πόρποδας, 2003). 

 Εάν η γλωσσική ανάπτυξη ενός ατόμου μπορούσε με κάποιον τρόπο να σταματήσει 

στην ηλικία των 5 ετών, το άτομο αυτό θα κατείχε το μεγαλύτερο μέρος των φωνολογικών, 

συντακτικών, μορφολογικών και πραγματολογικών γνώσεων της μητρικής του γλώσσας. 

Όμως, το λεξιλόγιό του, στην καλύτερη περίπτωση, θα αποτελούσε το 25% περίπου του 

λεξιλογίου ενός ενήλικα. Το προεξάρχον λοιπόν χαρακτηριστικό της λεξιλογικής ανάπτυξης 

είναι ότι συντελείται ως επί το πλείστον μετά την ολοκλήρωση σχεδόν της ανάπτυξης των 

άλλων συστατικών της γλώσσας (Kuczaj, 1999 στο Παπαηλιού, 2005).  

 Η ερμηνεία των λέξεων μέσα από το φακό της σημασιολογίας δίνει μια εικόνα της 

γλωσσικής συνέχειας του παιδιού από την προγλωσσική περίοδο των λέξεων στην περίοδο 

σχηματισμού των πρώτων φράσεων (McCune, 2006). Το παιδί περνάει από το στάδιο του 

βαβίσματος (babbling) στη λέξη με νόημα. Κατά το στάδιο του βαβίσματος, το παιδί 

παράγει κάποιους συνδυασμούς ήχους που θυμίζουν φωνολογικά τις λέξεις των ενηλίκων, 

ωστόσο δεν πρόκειται για λέξεις και δεν αναφέρονται σε κάτι συγκεκριμένο (Βογινδρούκας, 

2002). 

 Οι πρώτες λέξεις που κατακτά το παιδί αναφέρονται σε αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται συχνά στις συναλλαγές με τους γονείς, όπως «μαμά», «γεια» (Rescorla, 

2001). Η Nelson (1976) παρατηρεί ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής τείνουν να 

χρησιμοποιούν λέξεις που συνδέονται με πράξεις που μπορούν να εκτελέσουν τα ίδια με τα 

αντικείμενα που ονομάζουν. Ενώ ο μέσος αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιούν 

ισοδυναμεί με 10, τα παιδιά στην ηλικία των 13 μηνών αντιλαμβάνονται κατά μέσο όρο 110 

λέξεις (Fenson, 1993). Υποστηρίζεται, επίσης, ότι το διάστημα μεταξύ κατανόησης και 
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εκφοράς μιας λέξης είναι 5 μήνες (Benedict, 1979). 

 Η ικανότητα αναφοράς σε ένα φαινόμενο μέσω ενός ηχητικού συμπλέγματος ανήκει 

στο είδος της συμπεριφοράς που αποκαλούμε συμβολική. Οι λέξεις είναι σύμβολα υλικών 

και νοητικών καταστάσεων. Μελετώντας το έργο του Piaget, μαθαίνουμε ότι η ικανότητα 

συμβολικής αναφοράς αναπτύσσεται κάπου μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου χρόνου 

της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην όλη νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση φωνολογικών συμπλεγμάτων όπως 

παππού και μαμά νωρίτερα, κυρίως κατά την εποχή του βαβίσματος δε συνιστά λέξη από τη 

στιγμή που δεν αναφέρεται συστηματικά σε κάτι. 

 Το πεδίο αναφοράς των λέξεων των παιδιών δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε αυτό των 

ενηλίκων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως διαδικασιών : της 

γενίκευσης (over-extension) και της συμπύκνωσης (under-extension) (Anglin,1977. 

Clark,1983. Dromi,1999. Kuczaj,1999). Τα φαινόμενα αυτά παλαιότερα σηματοδοτούσαν 

αποκλίσεις ή λάθη στην σημασιολογική χρήση, πλέον εξετάζονται υπό διαφορετική οπτική. 

Αναπτυξιακά, οι συμπυκνώσεις εμφανίζονται κυρίως στην πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη 

(McWhinney, 1989) και αφορούν τη χρήση μιας λέξης με περιορισμένο πεδίο αναφοράς 

(π.χ. το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη «σκυλάκι», αναφερόμενο μόνο στο μπλε 

σκυλάκι- παιχνίδι που του έχουν δωρίσει). 

 Αντιθέτως, οι γενικεύσεις είναι περισσότερο εμφανείς ως και τα πρώτα σχολικά 

χρόνια και αποτελούν προσπάθεια του παιδιού να γενικεύσει τη λεξική σημασία ακόμα και 

σε καταστάσεις που δεν ενδείκνυται η χρήση μιας συγκεκριμένης λέξης (π.χ. το παιδί 

μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη «σκυλάκι» αναφερόμενο σε σκυλάκια, προβατάκια, γάτες, 

λύκους ή αγελάδες, ζώα ή παιχνίδια). Και τα δύο φαινόμενα αποτελούν προϊόν μιας 

προσπάθειας του παιδιού να παρατηρήσει και να κατηγοριοποιήσει τις σημασίες των 
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λέξεων, κατάσταση, όμως, που ομαλοποιείται μέσω της παρατήρησης και της εμπειρικής 

χρήσης. Οντογενετικά, η συμπύκνωση εμφανίζεται συνήθως – αν και όχι απαραίτητα- πριν 

από την γενίκευση (Barrett, 1995).  

 

1.5 Θεωρητικά Μοντέλα Ερμηνείας Σημασιολογικής Ανάπτυξης 

 

 Προκειμένου ένα παιδί να αποκτήσει ευχέρεια στη γλωσσική επικοινωνία, είναι 

αυτονόητο ότι χρειάζεται να εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό του με νέες λέξεις – έννοιες. 

Αυτή η διαδικασία είναι μακρόχρονη και πολυσύνθετη και κατά τα πρώτα στάδια είναι 

αναφορική και άμεσα συνδεδεμένη με το χρονικό και τοπικό επικοινωνιακό πλαίσιο. Το 

παιδί δηλαδή αντιλαμβάνεται σημασιολογικά τις λέξεις βλέποντας και συνδυάζοντάς τις με 

την παρουσία πραγμάτων, προσώπων και γεγονότων του άμεσου περιβάλλοντός του. 

 Η κατάκτηση του λεξιλογίου της γλώσσας-στόχου είναι μια πολύ δύσκολη εργασία, 

αφού πρέπει να κατακτηθούν όλες οι λεξικές ιδιότητες των λημμάτων. Για παράδειγμα, 

πρέπει να διαχωριστούν τα είδη των λέξεων ή οι λεξικές κατηγορίες (π.χ. ουσιαστικά από 

ρήματα), να προσδιοριστεί η σημασία τους και να κατακτηθεί η σύνταξή τους μέσα στην 

πρόταση. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε πως κατακτά το παιδί τις κύριες λεξικές κατηγορίες, 

τα ουσιαστικά και τα ρήματα.Αρχικά αναφέρονται πολύ περιληπτικά μερικά από τα κλασικά 

θεωρητικά μοντέλα σημασιολογικής ανάπτυξης και στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο 

σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης του σημασιολογικού τομέα. 

 Μία από τις πρώτες προσπάθειες ερμηνείας της πρώιμης σημασιολογικής 

ανάπτυξης έγινε από την Clark (1973, 1975). Η Clark ισχυρίστηκε ότι οι σημασίες των λέξεων 

αποτελούνται από μικρότερες μονάδες που αποκαλούνται σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

(semantic features). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κρίσιμα προκειμένου να δοθεί μία λέξη 
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σε ένα σημαινόμενο. Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι γενικά ή ειδικά. 

Κατά τα πρώιμα στάδια της λεξιλογικής ανάπτυξης ο ρυθμός απόκτησης σημασιολογικών 

χαρακτηριστικών είναι σχετικά αργός και έχει κατεύθυνση από τα γενικά στα ειδικά 

(Παπαηλιού, 2005).  

 Η πλειοψηφία των ερευνών διαγλωσσικά υποστηρίζει ότι κατάκτηση των 

συγκεκριμένων ουσιαστικών προηγείται συνήθως της κατάκτησης των ρημάτων. Πολλοί από 

τους ερευνητές (Gillette et al. 1999), έχουν διαπιστώσει ότι το παιδί δε συναντά τόσες 

δυσκολίες στην κατάκτηση των συγκεκριμένων ουσιαστικών όσες στην κατάκτηση των 

ρημάτων. Οι πρώτες ελεύθερες εκφράσεις του παιδιού πριν τη συμπλήρωση του δεύτερου 

έτους της ηλικίας του είναι φτωχές σε ρήματα και πλούσιες σε ουσιαστικά. Αυτή η 

διαπίστωση οδήγησε τους επιστήμονες στη διατύπωση της υπόθεσης της «προκατάληψης» 

των παιδιών «υπέρ» της κατάκτησης των ουσιαστικών (“noun-bias-hypothesis”).  

 Μία πρόσφατη ερμηνεία της γλωσσικής ανάπτυξης και συνεπώς των αναπτυξιακών 

γλωσσικών διαταραχών είναι η υπόθεση της κρίσιμης μάζας λέξεων (critical mass 

hypothesis). Κατά την περίοδο του σταδίου της σημασιολογικής ανάπτυξης του παιδιού, 

φαίνεται πως υπάρχουν αρκετές γλωσσικές παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν το βαθμό 

κατάκτησης της. Μία από αυτές είναι το εύρος του λεξιλογίου του παιδιού ανάλογα με το 

ηλικιακό του επίπεδο και η άλλη είναι η σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία δεν 

πρόκειται να οδηγήσει σε κάποια γλωσσική δυσλειτουργία (Derbie, 2014). 

 Η υπόθεση αυτή σημειώνει ότι η μορφοσύνταξη των παιδιών μπορεί να αναπτυχθεί 

μόνο αν έχουν κατακτήσει ή είναι σε θέση να παράγουν ένα ορισμένο αριθμό διαφορετικών 

λέξεων (Derbie, 2014). Αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών για την ανάπτυξη του 

μορφοσυντακτικού τους επιπέδου και στην ποσότητα των λέξεων που κατακτούν ανά 

ηλικιακό στάδιο (Τζακώστα, 2014). Η σημασιολογική ανάπτυξη έχει συνδεθεί σημαντικά με 



26 
 

την κρίσιμη χρονική περίοδο της ζωής και ανάπτυξης του παιδιού που είναι η ηλικία στην 

οποία το παιδί έχει κατακτήσει πλήρως τη μητρική του γλώσσα. 

 Η ανάπτυξη της μορφοσύνταξης ενεργοποιείται με μια αύξηση στο μέγεθος του 

λεξιλογίου πέρα από ένα δεδομένο επίπεδο, ούτως ώστε να παρέχει υποστήριξη για την 

αλληλεξάρτηση του λεξιλογίου και της μορφοσυντακτικής ανάπτυξης. Επομένως, η 

μορφοσύνταξη μπορεί να βασιστεί και να αναπτυχθεί όταν τα παιδιά έχουν ήδη κατακτήσει 

και μάλλον παράγουν ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων που κυμαίνεται περίπου στις 75-

100 λέξεις. Εφόσον, κατακτήσουν τον απαιτούμενο αριθμό λέξεων στο εκφραστικό τους 

λεξιλόγιο, έπειτα θα είναι εφικτό να αναπτύξουν και άλλες πτυχές της γλώσσας (π.χ. 

μορφοσύνταξη - κλιτικά μορφήματα και λειτουργικές λέξεις) (Derbie, 2014b). 

 Την κατάκτηση των ρημάτων στο λεξιλόγιο των παιδιών επιχειρεί να εξηγήσει ακόμη 

μία θεωρία, η υπόθεση της σημασιολογικής εκκίνησης (semantic bootstrapping). Η υπόθεση 

αυτή υποστηρίζει ότι για να κατακτηθεί η σημασία των ρημάτων δε χρειάζεται μόνο η 

παρατήρηση, αλλά και η γνώση του συντακτικού περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζεται το 

ρήμα. Ο Pinker (1984, 1994), ο οποίος είναι ο θεμελιωτής αυτής της υπόθεσης, θεωρεί ότι 

τα παιδιά δεν έχουν εκ γενετής στη διάθεσή τους τη συσχέτιση των συντακτικών δομών με 

τη σημασία των ρημάτων, αλλά ότι τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν τους εκ γενετής 

προδιαγεγραμμένους σημασιολογικούς ρόλους με τις συντακτικές δομές των ρημάτων. 

 Η υπόθεση της σημασιολογικής εκκίνησης (semantic bootstrapping) συνδέεται στενά 

με την υπόθεση της συντακτικής εκκίνησης (syntactic bootstrapping. Οι Gleitman 1990, 

Landau & Gleitman 1985 υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση των ρημάτων τα παιδιά 

αντιστοιχίζουν τις προτάσεις στον κόσμο και όχι τις λέξεις. Στην αντιστοιχία των προτάσεων 

στον κόσμο (“sentence-to-world mapping procedure”), οι συντακτικές δομές, στις οποίες 

εμφανίζονται τα ρήματα, περιορίζουν τις ερμηνείες που μπορούν να δοθούν στις προτάσεις 
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και κατ’ επέκταση το φάσμα σημασιών που μπορεί να δηλώσει το ρήμα. 

 Οι δύο παραπάνω υποθέσεις παρότι αλληλοσυνδέονται, έχουν διαφορετικό σημείο 

εκκίνησης. Σύμφωνα με την υπόθεση της συντακτικής εκκίνησης, η γνώση της σύνταξης των 

ρημάτων θεωρείται ως προϋπάρχουσα για την κατάκτηση της σημασίας, ενώ βάσει της 

υπόθεσης του σημασιολογικού αναβολέα θεωρείται η γνώση των θεματικών ρόλων των 

ορισμάτων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση των συντακτικών ρόλων και την 

κατηγοριοποίηση του ρήματος (και, κατ’ επέκταση την κατάκτηση της σημασίας του 

ρήματος). 

 Η θεωρία αυτή προτείνει ότι τα παιδιά κατακτούν τη σύνταξη μιας γλώσσας αφού 

πρώτα μάθουν τα σημασιολογικά στοιχεία της γλώσσας. Στη συνέχεια μπορούν να 

«κτίσουν» πάνω σε αυτά τη μετέπειτα γραμματικοσυντακτική γνώση. Αυτή η θεωρία 

αναφέρει ότι, όταν τα παιδιά κατακτήσουν τις λέξεις, αντιλαμβάνονται ότι χωρίζονται σε 

σημασιολογικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα τα αντικείμενα (ουσιαστικά) ή οι 

ενέργειες (ρήματα) (Snedeker, Kelly, Brent, Gleitman, & Gleitman, 2000). 

 Είναι μια πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο οι σημασιολογικές κατηγορίες 

χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση εκκίνησης των συντακτικών κατηγοριών, έτσι ώστε 

να μπορούν να εφαρμοστούν οι έμφυτες συντακτικές γνώσεις. Το παιδί καταρχήν αποκτά 

ένα σημαντικό και διαφοροποιημένο λεξιλόγιο και στη συνέχεια χρησιμοποιεί παγκόσμιες 

συντακτικές σημασιολογικές αντιστοιχίες για να καθορίσει τη συντακτική κατηγορία της 

κάθε λέξης. Φυσικά, εάν οι έννοιες του ρήματος δεν μπορούν να κατακτηθούν από εξω-

γλωσσικά περιβάλλοντα τότε το παιδί δεν θα είναι σε θέση να κατακτήσει και να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συντακτική γνώση (Snedeker et al., 2000). 

 Αντίθετη άποψη σχετικά με την επίδραση των συντακτικών γνώσεων στη 

σημασιολογική ανάπτυξη εξέφρασε οBloom (1994). Ο ίδιος διατύπωσε την ένσταση ότι στην 
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καλύτερη περίπτωση σύνταξημπορεί να παράσχει κάποιες πληροφορίες για τη γραμματική 

κατηγορία στην οποία ανήκει μία λέξη (π.χ. πρόσωπο, χαρακτηριστικό, δραστηριότητα), 

αλλά δεν επαρκεί ώστε να οδηγήσει το παιδί στη διαμόρφωση πλήρους σημασιολογικής 

αναπαράστασης μίας νέας λέξης (Παπαηλιού, 2005).  

 

1.6. Σχέση Φωνολογίας και Σημασιολογίας στην ανάπτυξη λεξιλογίου 

 

 Στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε παραπάνω όσο το δυνατόν πληρέστερα τη 

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, τη χωρίσαμε σε τομείς.Όπως έχουμε αναφέρει και στην 

αρχή της παρούσας έρευνας, το γλωσσικό σύστημα αποτελείται από έναν αριθμό επιμέρους 

συστατικών στοιχείων, η επιλογή και ο συνδυασμός των οποίων είναι αποτελεσματικά για 

την αποτελεσματική χρήση της γλώσσας. Τα στοιχεία αυτά, η φωνολογία, η σημασιολογία, 

το λεξιλόγιο, η γραμματική και η πραγματολογία συναναπτύσσονται με δυναμικό και 

αναπτυξιακό τρόπο. Η ανάπτυξη, δηλαδή, κάθε τομέα της γλώσσας δεν είναι ανεξάρτητη, 

αλλά αλληλένδετη με την ανάπτυξη ενός άλλου τομέα (π.χ. η ανάπτυξη φωνολογικού – 

συντακτικού και συντακτικού – σημασιολογικού, όπως περιγράφονται παραπάνω). 

 Συνεπώς, οι δυσκολίες που ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει σε έναν τομέα του 

λόγου, π.χ. στη σημασιολογία, μπορεί να έχουν επίδραση και σε κάποιον άλλον τομέα. Η 

θεώρηση της γλώσσας ως δυναμικό σύστημα φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους, ακόμη 

και μικρές δυσκολίες, μπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση του παιδιού στη γνώση, τη 

μάθηση, αλλά και την καθημερινή αλληλεπίδρασή του με τους άλλους (Dockrell, 2001 στο 

Κιρπουίκη, 2014).  

 Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά προσθέτουν λέξεις στο νοητικό 

τους λεξικό καθώς και του τρόπου με τον οποίο αντιστοιχούν τα ηχητικά σύνολα αυτών των 
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λέξεων στο νοητικό λεξικό για σκοπούς αναγνώρισης των λέξεων οδηγούν στην κατανόηση 

της γλωσσικής ανάπτυξης. Η υπόθεση της λεξιλογικής αναδόμησης –lexical restructuring 

hypothesis-  (e.g., Metsala 1997a, 1997b; Walley, 1993, 2005) επιχειρεί να εξηγήσει το 

ζήτημα αυτό. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, η αναπαράσταση του κόσμου στο νοητικό 

λεξικό αλλάζει με την πάροδο του χρόνου από μία σχετικά ολιστική αναπαράσταση σε μία 

πολύ πιο λεπτομερή αναπαράσταση. Οι ολιστικές αναπαραστάσεις επαρκούν όταν το 

λεξιλόγιο των παιδιών αντιστοιχεί σε πολύ λίγες λέξεις. Όσο όμως το λεξιλόγιο μεγαλώνει 

και προστίθενται νέες λέξεις στο λεξικό, οι οποίες είναι όμοιες φωνολογικά με λέξεις που 

υπάρχουν ήδη στο νοητικό λεξικό, οι λεξιλογικές τους αναπαραστάσεις εξελίσσονται σε πιο 

λεπτομερείς και τμηματικές λεπτομέρειες ώστε να διαφέρουν από άλλες ομόηχες λέξεις. Η 

λεξιλογική αναδόμηση δε συμβαίνει σε μία στιγμή ξαφνικά για το σύνολο του νοητικού 

λεξικού. Αντιθέτως, συμβαίνει για μία συγκεκριμένη λέξη, όταν αυτή αποκτά φωνολογικά 

συγγενικές λέξεις και γίνεται μέρος ενός ευρύτερου συνόλου παρόμοιων ηχητικά λέξεων 

(Gruenenfelder & Pisoni, 2009). 

 

1.7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα παιδιά συνήθως προφέρουν την πρώτη τους 

λέξη στο διάστημα μεταξύ 10 και 15 μηνών, συνήθως περίπου στον 12ο μήνα ζωής, ενώ 

μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών έχουν αναπτύξει ένα σημαντικό λεξιλόγιο. Ωστόσο, αξίζει να 

αναφερθεί ότι αρκετά παιδιά μπορεί να αποκλίνουν χρονικά ή ποιοτικά από τα στάδια – 

ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Γνωρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, μία καθυστέρηση στο 

λόγο πολλές φορές είναι αναμενόμενη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παιδιών, τα οποία 
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χωρίς να παρουσιάζουν καμία άλλη διαταραχή, εμφανίζουν γλωσσική καθυστέρηση ή 

διαταραχή στην προσχολική ηλικία.Οι ατομικές διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξης της 

γλώσσας είναι εν γένει μεγαλύτερες πριν την ηλικία των δύο, αλλά φαίνεται πως 

ελαχιστοποιούνται αργότερα (Κατή 1992, Singleton 1989), ενώ η γλωσσική καθυστέρηση ή 

διαταραχή προσδιορίζεται κατόπιν λογοθεραπευτικής αξιολόγησης μετά τους 36 μήνες ζωής 

(Petinou, Constandinou & Kapsou, 2011). 

 Σε άλλες περιπτώσεις όμως, η απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας 

μπορεί να οφείλεται σε πιθανές αναπτυξιακές διαταραχές. Κάποιες φορές η γλωσσική 

καθυστέρηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής ή νοητικής 

ανάπτυξης των παιδιών (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση) ή να οφείλονται 

σε κάποια αισθητηριακή αναπηρία (κώφωση ή τύφλωση) (π.χ. Lahey, 1998˙ Paul, 2001). 

Ενώ, σε περιπτώσεις που η ανάπτυξη των παιδιών εκτιμάται ως τυπική τότε τα ελλείμματα 

είναι ειδικά εστιασμένα στη γλώσσα (Καρούσου, 2016), όπως για παράδειγμα η Ειδική 

Γλωσσική Διαταραχή. 

 Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών σε επίπεδο κατανόησης και έκφρασης και ίσως και 

να την καθυστερήσουν. Ένας πρώτος παράγοντας που φαίνεται να εξηγεί τις ατομικές 

διαφορές σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών είναι το φύλο. Πλήθος ερευνών 

(π.χ. Bauer, Goldfield, &Reznick, 2002. Bornstein, Haynes, &Painter, 1998. Feldman, 

Dollaghan, Campbell, Kurs-Lasky, Janosky & Paradise, 2000. Fenson et al., 2008. 

Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer & Lyons., 1991. Kern, 2007. Rescorla&Alley, 2001. 

Szagun, Steinbrink, Franik & Stumper, 2006) αναφέρουν ότι τα κορίτσια υπερτερούν στις 

περισσότερες  αξιολογήσεις των γλωσσικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής και της κατανόησης λεξιλογίου, σύμφωνα με τις Parizi, Chachudi, Okalidou, & 
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Petinou (2013). 

 Μία ακόμη μεταβλητή που φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη λεξιλογίου των 

παιδιών είναι το κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο της οικογένειας, το οποίο συνήθως 

συνίσταται από το μορφωτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των γονέων καθώς και από το 

οικογενειακό τους εισόδημα. Υποστηρίζεται ότι τα παιδιά από οικογένειες με υψηλότερο 

εισόδημα και γονείς μορφωμένους, αναμένεται να έχουν μεγαλύτερο λεξιλόγιο, κατά μέσο 

όρο, από ότι οι συνομήλικοί τους που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερο 

εισόδημα και λιγότερο μορφωμένους γονείς (Παρίζη,2012). 

 Σύμφωνα με τον Bernstein (1990), ο οποίος διεξήγαγε μελέτες στη Βρετανία, οι 

οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων αναπτύσσουν διαφορετικούς γλωσσικούς 

κώδικες στη μεταξύ τους επικοινωνία, οι οποίοι ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι αποδίδουν νόημα στα πράγματα για τα οποία μιλούν. Οι οικογένειες που 

ανήκουν στην εργατική τάξη χρησιμοποιούν τον περιορισμένο, ανεπεξέργαστο γλωσσικό 

κώδικα, ο οποίος αντιστοιχεί στη χρήση μικρών και σύντομων φράσεων, τυποποιημένων και 

περιορισμένων επιθέτων. Οι οικογένειες της μέσης κοινωνικο-οικονομικής τάξης 

χρησιμοποιούν κυρίως τον επιτηδευμένο, επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από σύνθετη συντακτική και γραμματική δομή, περίπλοκες και αφηρημένες 

έννοιες. Τα παιδιά της μέσης κοινωνικής τάξης έχουν πρόσβαση και στους δύο κώδικες, ενώ 

τα παιδιά της εργατικής τάξης χρησιμοποιούν μόνο τον περιορισμένο γλωσσικό κώδικα. 

Επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο αντιστοιχεί στον επεξεργασμένο κώδικα, 

τα παιδιά των αγροτικών περιοχών είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείο (Ντούμα & Βορριά, 

2013). 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχουν παιδιά που εμφανίζουν κάποια 
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αργοπορία στο λόγο, η οποία δεν οφείλεται σε κάποια οργανική πάθηση. Τα παιδιά αυτά 

βιβλιογραφικά αναφέρονται ως αργοί ομιλητές (LTS) ή παιδιά με αργή γλωσσική ανάπτυξη 

(LLE) (Rescorla,1989). Σύμφωνα με τον ορισμό, που έχει δοθεί για αγγλόφωνο πληθυσμό, 

ένα παιδί μπορεί να χαρακτηριστεί με αργή εξέλιξη στο λόγο (ΑΕΛ) όταν σε ηλικία 24 μηνών 

το εκφραστικό του λεξιλόγιο είναι μικρότερο των 50 λέξεων ή/και δε συνδυάζει δύο 

τουλάχιστον λέξεις ανά φράση (Rescorla, 1989).  

  

1.8. Μέθοδοι Γλωσσικής Αξιολόγησης 

 

 Είναι γενικά αποδεκτή η αντίληψη ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι κρίσιμα για 

την ανάπτυξη της γλώσσας. Η περαιτέρω διερεύνηση της θέσης αυτής είναι ιδιαίτερα 

σημαντική κυρίως για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγου και 

ομιλίας, εφόσον αναδεικνύει τη σημασία της πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, αλλά 

και συμβάλει στον πληρέστερο προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των περιορισμών των 

ποικίλων μεθόδων αντιμετώπισης (Paul, 2000 στο Παπαηλιού, 2005). Παρακάτω 

παρατίθενται ευρήματα ερευνών, τα οποία επικεντρώνονται στη διάγνωση και πρώιμη 

παρέμβαση των προβλημάτων λόγου των παιδιών. 

 Όσον αφορά τη μελέτη της κατάκτησης της γλώσσας, οι έρευνες παλαιότερα 

βασίζονταν κυρίως στη μέθοδο της φυσικής παρατήρησης , όπου ο ερευνητής 

ακολουθούσε το παιδί και κατέγραφε τις λέξεις που χρησιμοποιεί και το εμφανές νόημά 

τους. Ωστόσο, όσο μικρότερα είναι τα παιδιά, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η συλλογή 

πειραματικών δεδομένων (Βορριά, Π., Κιοσέογλου κ.ά.,2015). 

 Οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της γλωσσικής αξιολόγησης κατά τη 

βρεφική και την προσχολική ηλικία μπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) 
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τη χρήση δομημένων δοκιμασιών / σταθμισμένων τεστ (structured/ standardized tests), (β) 

την ανάλυση γλωσσικών δειγμάτων (language sample analysis) και (γ) τη χρήση 

σταθμισμένων ερωτηματολογίων/αναφορών που συμπληρώνονται από γονείς ή 

εκπαιδευτικούς (parent reports/teacher reports) (Καρούσου, 2017). 

 Τα σταθμισμένα τεστ είναι δοκιμασίες με τυποποιημένες διαδικασίες χορήγησης και 

βαθμολόγησης. Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση τους είναι να έχουν ελεγχθεί ως προς 

την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους, καθώς και να έχουν σταθμιστεί σε  

αντιπροσωπευτικό πληθυσμό των ηλικιών που καλύπτουνκαι της συγκεκριμένης γλώσσας 

της  οποίας την ανάπτυξηαξιολογούν. Χορηγούνται στα παιδιά σε ατομική βάση και 

στοχεύουν στην εκμαίευση απαντήσεων (λεκτικών ήμη) σε συγκεκριμένα ερεθίσματαπου 

συνήθως καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών συμπεριφορών (π.χ. κατανόηση και 

παραγωγή λεξιλογίου, μορφοσυντακτική δομή προτάσεων, κλπ) (Καρούσου, 2017). 

 Το Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)- 4th Edition (Dunn & Dunn, 2007), το 

Receptive One-Word Picture Vocabulary Test – 4th Edition (ROWPVT-4) (Martin and 

Brownell, 2010), το Expressive One-Word Picture Vocabulary Test– 4th Edition (EOWPVT-4) 

(Martin and Brownell, 2010), το Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995) και το Action 

Picture Test (Revised Edition) (Renfrew, 2010) είναι μερικές από τις σταθμισμένες 

δοκιμασίες για τη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας 

(Καρούσου, 2017). 

 Οι συνηθέστεροιτρόποι εκμαίευσης γλωσσικών  δειγμάτων περιλαμβάνουν το 

ελεύθερο παιχνίδι και την ελεύθερη ή ημιδομημένη συζήτηση (είτε με τους γονείς των 

παιδιών, είτε με τον λογοθεραπευτή), την περιγραφή εικόνων ή κάποιας συγκεκριμένης 

διαδικασίας/καθημερινής δραστηριότητας, και την αφήγηση ή επαναφήγηση ιστοριών-

συνήθως με βάση κάποιο εικονοβιβλίο (για περιγραφή διαφόρων πρωτοκόλλων 
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εκμαίευσης, βλ. π.χ. Hadley, 1998· Westerveld, 2011). Αφού  συλλεχθεί  το  γλωσσικό  

δείγμα και  πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του ακολουθώντας, κατά περίπτωση, τα 

προτεινόμενα πρότυπα μεταγραφής, η ανάλυσή του πραγματοποιείται πιο εύκολα, 

αποτελεσματικά και αξιόπιστα με τη χρήση κάποιου ειδικού λογισμικού (Καρούσου, 2017). 

 Τα ερωτηματολόγια γονέων, οι σταθμισμένες αναφορές γονέων (ή ερωτηματολόγια 

γονέων) αποτελούνεκτενείς καταλόγους επικοινωνιακών και γλωσσικών συμπεριφορών, 

από τους οποίουςκαλούνται οι γονείς να αναγνωρίσουν και να σημειώσουν αυτές που το 

παιδί τους χρησιμοποιεί στην καθημερινή του επικοινωνία. Έτσι, τα ερωτηματολόγια 

γονέων δεν απαιτούν την συμμετοχή των παιδιών και την υποβολή τους σε παρατηρήσεις 

για τησυλλογή δειγμάτων φυσικής επικοινωνίας ή σε δομημένες δοκιμασίες, η χορήγηση 

των οποίων ειδικά σε παιδιά μικρότερα των 3 ετών, παρουσιάζει μεθοδολογικές δυσκολίες.

 Ένα από τα εργαλεία γονικής καταγραφής που χρησιμοποιείται για κλινικούς και 

ερευνητικούς σκοπούς στο εξωτερικό είναι το Language Development Survey–

Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης της Γλώσσας (LDS; Rescorla, 1989), το οποίο σχεδιάστηκε με 

στόχο τη διάγνωση της αργοπορίας του λόγου σε μικρά παιδιά ηλικίας 18 έως 35 

μηνών(Rescorla, 1989 στο Rescorla, 2002).Είναι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και 

χορηγείται σε γονείς παιδιών που διανύουν την βρεφική και προσχολική ηλικία. 

Αποτελείται από 310 λέξεις, οι οποίες αναφέρονται αλφαβητικάκαι εμπίπτουν σε 14 

σημασιολογικές κατηγορίες, όπως φαγητά, οχήματα, παιχνίδια, άνθρωποι, ρούχα, μέρη 

σώματος, προσωπικά αντικείμενα και άλλα. Όλες οι λέξεις των κατηγοριών μπορούν να 

θεωρηθούν αντικείμενα εκτός από τις λέξεις που ανήκουν στις κατηγορίες δράσεις, 

μεσολαβητές και άλλα. 

 Λίγα χρόνια αργότερα, σχεδιάστηκε το Mac – Arthur Bates Communicative 

Development Inventories – Ερωτηματολόγιο Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων (CDI) 
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(CDI :WS, Fenson et al., 1992). Χορηγείται σε γονείς παιδιών ηλικίας 8 έως 37 μηνώνκαι 

χορηγείται σε τρεις εκδοχές ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία κάθε παιδιού. Η πρώτη 

εκδοχή«ΜΒ-CDI-I - Words and Gestures»χορηγείται σε γονείς παιδιών ηλικίας 8 έως 15 

μηνών και εξετάζει το μέγεθος του προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου και την 

προλεκτική επικοινωνία. Η δεύτερη εκδοχή του « ΜΒ-CDI-II - Words and Sentences» 

διερευνά το μέγεθος εκφραστικού λεξιλογίου, την ανάπτυξη της μορφολογίας, τη 

συντακτική πολυπλοκότητα και το μέσο μήκος των τριών μεγαλύτερων προτάσεων που 

αναφέρουν οι γονείς (M3L) παιδιών ηλικίας 16 έως 30 μηνών. Η τρίτη εκδοχή ΜΒ-CDI-III, 

εκτιμά συνοπτικά το εκφραστικό λεξιλόγιο, τημορφοσυντακτική πολυπλοκότητα,τη 

σημασιολογική και πραγματολογική ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 30-37 μηνών 

(Καρούσου, 2017). 

 Περιλαμβάνει 680 λέξεις, οι οποίες χωρίζονται σε 22 σημασιολογικές 

κατηγορίες.Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν λέξεις που αναφέρονται σε κοινά 

ουσιαστικά, ζώα, οχήματα, παιχνίδια, φαγητά, ρούχα, μέρη σώματος, αντικείμενα σπιτιού, 

έπιπλα και δωμάτια, άτομα και ενέργειες και στερεοτυπικές λέξεις (γεια, άντε). Επιπλέον, 

υπάρχει και ένα πεδίο στο οποίο οι γονείς ερωτώνται εάν το παιδί τους πραγματοποιεί 

συνδυασμό λέξεων. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, οι γονείς καλούνται να αναφέρουν 

μερικά παραδείγματα φράσεων ή προτάσεων που χρησιμοποιεί το παιδί στον καθημερινό 

του λόγο. 
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1.9 Ερευνητικά δεδομένα στο εξωτερικό 

 

 Ανατρέχοντας στην παγκόσμια βιβλιογραφία, παρατηρείται ένα πλήθος ερευνών, 

κυρίως με λίστες γονικής καταγραφής, οι οποίες μελετούν την ανάπτυξη του λεξιλογίου των 

παιδιών καθώς και την ανάπτυξη των κατηγοριών, στις οποίες ανήκουν οι πρώτες λέξεις 

που χρησιμοποιούν τα παιδιά. 

 Οι πρώτες λέξεις είναι συνήθως ουσιαστικά, αναλογικά λιγότερα ρήματα, επίθετα 

και επιρρήματα, δηλαδή λέξεις – φορείς πληροφοριών για να μπορεί το παιδί να 

περιγράψει το άμεσο περιβάλλον, τις επιθυμίες του, τις ανάγκες που εξυπηρετούν οι άλλοι 

καθώς και τη διάθεσή του. Στις εκφράσεις του διακρίνονται οι έννοιες του δράστη, της 

πράξης, του αποδέκτη της πράξης, του κτήτορα, του τόπου (εδώ), του χρόνου (τώρα), της 

κίνησης, του σχήματος, της ποσότητας κ.ο.κ. (Τζουριάδου, 1995). 

 Η Nelson το 1973 ερεύνησε το πρώτο λεξιλόγιο των παιδιών. Σύμφωνα με τις 

έρευνές της το ρεπερτόριο των 10 πρώτων λέξεων αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες : ζώα, 

τροφή, παιχνίδια. Από την άλλη, σύμφωνα με τους Griffiths και Atkinson (1978), ένας 

σημαντικός αριθμός μελετών, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πρώτες 10 λέξεις του 

παραγωγικού λεξιλογίου, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να ταξινομηθούν σε 

σημασιολογικές κατηγορίες, όπως το ουσιαστικό ή το ρήμα (Παπαηλιού, 2005). 

 Ένα επιπλέον εύρημα της παραπάνω έρευνας της Nelson (1973) είναι ότι στο 

λεξιλόγιο των 50 λέξεων (παιδιών ηλικίας δεκαπέντε μηνών – δύο χρονών) το ρεπερτόριο 

αναφέρεται σε τροφή, μέλη σώματος ενδυμασία, ζώα, αντικείμενα σπιτιού, οχήματα και 

ανθρώπους. Φαίνεται δηλαδή ότι τα παιδιά προτιμούν δυναμικά και όχι στατικά 

αντικείμενα (Τζουριάδου,1995). 

 Την ίδια περίοδο (1973) η Bloom μελέτησε το πρώτο λεξιλόγιο των παιδιών 
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προκειμένου να καθορίσει τις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων που χρησιμοποιούνται. 

Διαπίστωσε ότι οι πρώτοι από τους τύπους που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι τα τοπικά, 

τα οποία χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τόπο ή ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν ένα 

παιδί θέλει να δηλώσει ότι ένα αντικείμενο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, το δείχνει και 

ταυτόχρονα λέει «πάνω» ή όταν θέλει να ανέβει τη σκάλα, απλώνει τα χέρια και λέει 

«πάνω» (Τζουριάδου, 1995). 

 Οφείλουμε να επισημάνουμε επίσης, ότι παρότι τα συγκεκριμένα ουσιαστικά είναι 

τα πρώτα που κατακτώνται, στην ηλικία των 21 μηνών περίπου τα μισά από τα ουσιαστικά 

των παιδιών δεν αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτή την κατηγορία. Αντίθετα, τα μισά 

ουσιαστικά δεν είναι συγκεκριμένα, για παράδειγμα είναι ουσιαστικά όπως πρωί ή ημέρα 

καθώς και ονόματα κοινωνικών ρόλων, όπως γιατρός, κ.λ.π. (Nelson κ.α. 1993, Bates κ.α. 

1988). 

 Την περίοδο που το παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών ανέρχεται στις 50 - 200 

λέξεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι ουσιαστικά, τα οποία αυξάνονται ραγδαία και 

ταυτόχρονα περιορίζονται τα υπόλοιπα είδη λέξεων. Ενώ, παρατηρούνται σημαντικές 

ατομικές διαφορές, τα περισσότερα παιδιά παράγουν λέξεις που ενισχύουν την αναφορική 

ικανότητα. Στις προηγούμενες φάσεις τα ρήματα και τα επίθετα του λεξιλογίου του παιδιού 

δεν ξεπερνούσαν το 5% του συνόλου του. Αντίθετα, η παραγωγή τέτοιου είδους λέξεων 

αυξάνεται σημαντικά όταν το λεξιλόγιο των παιδιών ξεπεράσει τις 100 λέξεις (Caselli, et al., 

1995, όπως αναφέρεται στο Παπαηλιού, 2005). 

 Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και οι μακροχρόνιες μελέτες της Benedict το 1979. 

Σε αυτές, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν κυρίως ονόματα που αναφέρονται σε 

αντικείμενα (general nominals) καθώς και λέξεις που αναφέρονται σε ενέργεια. Τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τη λέξη – πρόταση για να δείξουν τον ρόλο που παίζουν, εκτός από το να 
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ονοματοδοτήσουν τα αντικείμενα. Η συχνότητα χρήσης τέτοιων λέξεων δείχνει ότι μερικοί 

ρόλοι δεν είναι εμφανείς. Οι Greenfield & Smith (1976) βρήκαν ότι τα παιδιά που 

μελέτησαν ονοματοδοτούσαν πρώτα κινούμενα αντικείμενα ή υποκείμενα, στη συνέχεια 

κινητά ή αντικείμενα που επηρεάζονται από κάποια ενέργεια και τέλος θέση και 

τοποθέτηση. 

 Σχετικά με τον τρόπο που αλλάζουν οι σημασίες των λέξεων με την ανάπτυξη του 

παιδιού, έχει παρατηρηθεί ότι καθώς τα παιδιά εξοικειώνονται με τους τρόπους που οι 

άνθρωποι γύρω τους χρησιμοποιούν τις λέξεις, η δική τους χρήση των λέξεων 

προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις γενικές χρήσεις της πολιτισμικής τους ομάδας. 

Αυτό το πετυχαίνουν περιορίζοντας την γκάμα των περιπτώσεων στις οποίες 

χρησιμοποιούν μερικές λέξεις, ενώ ταυτοχρόνως, διευρύνουν τις εφαρμογές άλλων (Anglin 

στο Cole & Cole, 2001, Β’τόμος, σελ.60). 

 Στον αντίποδα, οι Goldfield και Reznick (1990), παρατηρώντας ότι οι έρευνες της 

εποχής αφορούν μόνο τα ουσιαστικά, εξέτασαν διαχρονικά τις μεταβολές στο ρυθμό 

εκμάθησης νέων λέξεων διαφόρων σημασιολογικών κατηγοριών, όπως ουσιαστικά, 

ρήματα, επίθετα, αντωνυμίες, τοπικά, ποσοτικά και ερωτηματικά επιρρήματα. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα, το 72% των παιδιών του δείγματος εκδήλωσε λεξιλογική έκρηξη, η οποία 

αφορούσε μόνο τα ουσιαστικά. Στο 28% των παιδιών, η πορεία ανάπτυξης του λεξιλογίου 

ήταν βαθμιαία και στις περιπτώσεις αυτές αποκτήθηκε ίσος αριθμός ουσιαστικών και 

άλλων κατηγοριών λέξεων. (Παπαηλιού, 2005). 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ένα μεγάλο μέρος των ερευνών διαγλωσσικά έχει 

εξετάσει την ποικιλία της πρώιμης λεξιλογικής ανάπτυξης (Dale & Goodman, 2005 στο 

Papaeliou & Rescorla, 2011). Σε αντίθεση με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις 

διαγλωσσικές μελέτες που εστιάζουν στη γραμματική, οι διαγλωσσικές λεξιλογικές έρευνες 
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χρησιμοποιούν δεδομένα από αναφορές γονέων σχετικά με το λεξιλόγιο των παιδιών τους 

σε πολύ μεγάλα δείγματα. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες χρησιμοποιούν μία 

έκδοση του MacArthur–Bates Communicative Development Inventory (CDI) (Fenson et al., 

1993), το οποίο έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί σε περίπου 15 γλώσσες. Οι 

συνεισφέροντες σε αυτές τις έρευνες έκριναν ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν 

τον ίδιο τύπο αναλύσεων με δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από το ίδιο εργαλείο, ώστε 

να προχωρήσουν σε συστηματικές ποσοτικές μελέτες λεξιλογικής ανάπτυξης παγκοσμίως 

και να καθορίσουν τις διαγλωσσικές ομοιότητες και διαφορές στην απόκτηση του πρώτου 

λεξιλογίου (Dale & Goodman, 2005 στο Papaeliou & Rescorla, 2011). 

 Οι Dale and Goodman (2005) και οι Bleses et al. (2008a) πραγματοποίησαν ποικίλες 

διαγλωσσικές μελέτες χρησιμοποιώντας το CDI. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στη 

διαμόρφωση αρκετών ομοιοτήτων, μεταξύ των οποίων : (α) το ποσοστό της λεξιλογικής 

απόκτησης ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ωστόσο το νοητικό λεξικό των παιδιών αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται η ηλικία των παιδιών, με τη λεξιλογική ανάπτυξη να επιταχύνεται από το 

1ο προς το 2ο έτος ζωής (β) τα κορίτσια τείνουν να έχουν μεγαλύτερο λεξιλόγιο από τα 

αγόρια (γ) ότι το δεκτικό λεξιλόγιο είναι πολύ μεγαλύτερο από το εκφραστικό λεξιλόγιο τους 

πρώτους μήνες της γλωσσικής ανάπτυξης και (δ) η πρόοδος του εκφραστικού λεξιλογίου 

σχετίζεται με την πρόοδο της γραμματικής ανάπτυξης. Ένα ενδιαφέρον πρόσθετο εύρημα 

τριών μελετών με χρήση του CDI στην αγγλική γλώσσα έδειξε ότι τα παιδιά από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία (Bavin et al., 2008; Hamiltonetal., 2000; 

Reese & Read, 2000)  είχαν μικρότερο λεξιλόγιο από ότι τα παιδιά στις ΗΠΑ την περίοδο της 

πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης (Papaeliou & Rescorla, 2011). 

 Μεταγενέστερη έρευνα (Bornstein et al., 2004) που συγκέντρωσε δεδομένα από 7 

χώρες με το εργαλείο CDI, αναφέρει ότι τα ουσιαστικά κυριαρχούν στα πρώτα στάδια 
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λεξιλογίου των παιδιών και στις 7 γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Ιαπωνικά, 

Εβραϊκά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ελληνικά ) που μελετήθηκαν. Ειδικότερα στην ίδια 

έρευνα αναφέρεται ότι η κυριαρχία αυτή των ουσιαστικών σε σχέση με τα ρήματα, τα 

επίθετα και τις άκλιτες λέξεις λαμβάνει χώρα από τις 50 έως τις 100 λέξεις και από τις 101 

έως τις 200 λέξεις. 

 Κατά την πρώιμη περίοδο της λεξιλογικής ανάπτυξης, τα ουσιαστικά αποτελούν τη 

μεγαλύτερη κατηγορία λέξεων και κατακτώνται νωρίτερα από τα ρήματα. Το φαινόμενο 

αυτό έχει ερμηνευθεί στη βάση δεδομένων από τη γνωστική ανάπτυξη, που υποδεικνύουν 

ότι η διαδικασία δόμησης εννοιών των αντικειμένων είναι πιο εύκολη σε σύγκριση με τη 

διαδικασία δόμησης εννοιών της δράσης και της μεταβολής κατάστασης, δεδομένου ότι 

αυτές ενέχουν τη διάσταση χρόνου και εκφράζουν όχι απλές έννοιες αλλά σχέσεις μεταξύ 

εννοιών. Επιπλέον, η δόμηση εννοιών της δράσης και της μεταβολής της κατάστασης 

απαιτεί την κατανόηση πιο περίπλοκων συνθηκών διυποκειμενικής αλληλεπίδρασης 

(Tomasello, 1992, αναφορά σε Παπαηλιού, 2005).  

 Ωστόσο, άλλες μελέτες στα Κορεάτικα και στα Κινέζικα, διαπιστώνουν ότι τα 

ουσιαστικά εμφανίζονται χρονικά πιο μετά από τα ρήματα. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται 

στις γνωστικές δεξιότητες, αλλά στη συχνότητα εμφάνισης ή στη θέση των λέξεων στην 

πρόταση στις γλώσσες αυτές. Για παράδειγμα, στα Κορεάτικα, η σειρά των λέξεων στην 

πρόταση είναι Υποκείμενο – Αντικείμενο – Ρήμα, ενώ συχνά το Υποκείμενο και το 

Αντικείμενο παραλείπονται. Αυτό σημαίνει ότι το ρήμα είναι σε προεξέχουσα θέση πολλές 

φορές ακόμα και το μοναδικό συστατικό της πρότασης (Gopnik & Choi, 1990.1995. Tardif, 

1996, στο Παπαηλιού, 2005). 

 Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούμε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη 

Φινλανδία με δείγμα 35 παιδιών (Stolt et al, 2008). Εξετάστηκε το δεκτικό λεξιλόγιο στις 
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ηλικίες 0;9, 1;0 και 1;3 και το εκφραστικό στις ηλικίες 0;9, 1;0, 1;3, 1;6 και 2;0. Σύμφωνα με 

τα δεδομένα αυτής της έρευνας, οι ενέργειες των λέξεων αναπτύσσονται νωρίτερα στο 

δεκτικό λεξιλόγιο απ’ ότι στο εκφραστικό, ενώ η κατηγορία των κοινών ουσιαστικών ήταν 

υψηλότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες (Χαχούδη, 2012).  
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ΜΕΡΟΣ Β :ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2. Μεθοδολογία Έρευνας 

 

2.1 Ορισμός του Προβλήματος 

 Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, όπως αυτή παρουσιάστηκε στις παραπάνω 

σελίδες, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διεξαγωγής παρόμοιων ερευνών καθώς και η 

στάθμιση εργαλείων γλωσσικής αξιολόγησης στην πρώιμη προσχολική ηλικία σε ελληνικό 

πληθυσμό, λόγω της έλλειψης βιβλιογραφίας στα ελληνικά δεδομένα. 

 

2.2 Σκοπός της Έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

 Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην εξέταση της σημασιολογικής ποικιλομορφίας 

των παιδιών πρώιμης προσχολικής ηλικίας, ως προς το δεκτικό και εκφραστικό τους 

λεξιλόγιο καθώς και στην συσχέτιση ανάμεσα σε ορισμένους δημογραφικούς παράγοντες 

και στην ανάδυση συγκεκριμένων σημασιολογικών χαρακτηριστικών. Σκοπός της έρευνας 

είναι να διερευνήσει το σημασιολογικό περιεχόμενο του λεξιλογίου κατανόησης και 

έκφρασης παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 1,5 έως 4 ετών μέσω μίας λίστας γονεϊκής 

καταγραφής του λεξιλογίου τους.  

 Συγκεκριμένα, αναμένεται να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες 

που επιδρούν στην ανάπτυξη του πρώτου λεξιλογίου των παιδιών. Πιο αναλυτικά, 

αναμένεται να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της χρονολογικής ηλικίας 

στην ανάπτυξη του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου και στην ανάδυση συγκεκριμένων 

σημασιολογικών κατηγοριών.Επίσης, εξετάζεται η διερεύνηση της συσχέτισης του φύλου 
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των παιδιών με την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την εμφάνιση των σημασιολογικών 

κατηγοριών. Τέλος, επιχειρείται να εξεταστεί η ενδεχόμενη συσχέτιση του επιπέδου 

εκπαίδευσης των γονέων με την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και την ανάδυση 

συγκεκριμένων σημασιολογικών κατηγοριών στο πρώτο τους λεξιλόγιο. 

 

2.3 Δείγμα Έρευνας 

 Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής, συνολικά μοιράστηκαν 100 ερωτηματολόγια, εκ 

των οποίων επιστράφηκαν συμπληρωμένα μόνο τα 68. Από το σύνολο αυτό που προέκυψε, 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 60, αφού πρώτα εξαιρέθηκαν τα ερωτηματολόγια με ελλιπείς 

πληροφορίες. Σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων στο ερωτηματολόγιο υγείας, που 

διανεμήθηκε μαζί με τη λίστα CYLEX, όλα τα παιδιά του δείγματος είχαν φυσιολογική 

ψυχοκινητική, γνωστική, νοητική και γλωσσική ανάπτυξη. Επιπλέον, όλα τα παιδιά είχαν ως 

μητρική γλώσσα την ελληνική, ενώ μόνο 3 από αυτά ήταν δίγλωσσα, χρησιμοποιώντας ως 

πρώτη γλώσσα τα ελληνικά. 

 Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι τα 33 από τα 60 παιδιά, δηλαδή το 55% του 

δείγματος ήταν αγόρια και τα 27, δηλαδή 45% του δείγματος ήταν κορίτσια. Το εύρος της 

ηλικίας του δείγματος της έρευνας αυτής κυμαίνεται από 1,8 έως 4 έτη. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των παιδιών ήταν ηλικίας μεταξύ 3 και 3.5 ετών (ν=28, 46.7%), ενώ το 21.7% (ν=13) 

ήταν ηλικίας 2.5 έως 3 ετών, το 16.7% (ν=10) ήταν ηλικίας 2 έως 2,5 ετών, το 10% (ν=6) ήταν 

ηλικίας 1.5 έως 2 ετών και το 5% (ν=3) ήταν ηλικίας 3,5 έως 4 ετών.  
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Πίνακας 1.  Στοιχεία για το φύλο και τη ηλικία (ανά εξάμηνο)  
 
 

 ν % 

Φύλο Αγόρι 33 55.0% 

Κορίτσι 27 45.0% 

Ηλικία 1;6-2 6 10.0% 

2;1-2;5 10 16.7% 

2;6-2;11 13 21.7% 

3-3;5 28 46.7% 

3;6-3;11 3 5.0% 

 

Η ηλικιακή κατανομή παρουσιάζεται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 1. Η μέση ηλικία 

των παιδιών ήταν 33.85 μήνες (ΤΑ=6.213). 

  

 

   

 

 

 

  
  

  

   Διάγραμμα 1. Ηλικιακή κατανομή παιδιών 
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 Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η κατανομή της ηλικίας (σε μήνες), κατά την οποία 

τα παιδιά του δείγματος πρόφεραν την πρώτη τους λέξη. Από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ότι κατά μέσο όρο τα παιδιά είπαν την πρώτη τους λέξη σε ηλικία 13.06 μηνών (ΤΑ=4.05). 

Δηλαδή περίπου λίγο μετά το πρώτο έτος ζωής. 

  

 

  

  

  

  

  

Διάγραμμα 2. Κατανομή ηλικίας (σε μήνες) για το πότε είπαν την πρώτη τους λέξη 

 

 Στη συνέχεια και στον Πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσματα αναφορικά με 

άλλα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά του δείγματος. 

Από τα  αποτελέσματα προκύπτει ότι μόλις 1 παιδί (1.7%) είχε προβλήματα λόγου 

και ομιλίας, 2 παιδιά (3.3%)  παρακολουθούνταν από ειδικό (λογοθεραπευτή ή/και 

εργοθεραπευτή) και 1 παιδί μόνο (1.7%) είχε προβλήματα λόγου/ επικοινωνίας στην 

οικογένεια. 
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Πίνακας 2.  Στοιχεία για πιθανά προβλήματα 

 

Όχι Ναι Δεν αναφέρθηκε 

ν % ν % ν % 

Προβλήματα Όρασης 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Προβλήματα Ακοής 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Εκκριτική Ωτίτιδα 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Κινητικά Προβλήματα 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Κάποια Αναπηρία 60 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Προβλήματα Λόγου και 

Ομιλίας 
58 96.7% 1 1.7% 1 1.7% 

Παρακολούθηση από 

ειδικό 
58 96.7% 2 3.3% 0 0.0% 

Προβλήματα Λόγου/ 

Επικοινωνίας στην 

Οικογένεια 

59 98.3% 1 1.7% 0 0.0% 

 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των μητέρων των 60 παιδιών. Η μέση 

ηλικία τους ήταν 37.07 έτη (ΤΑ=4.42) με εύρος ηλικιών από τα 27 έως τα 47 έτη. 
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Διάγραμμα 3. Ηλικιακή κατανομή μητέρων 

 

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των πατέρων των 60 παιδιών. Η μέση 

ηλικία τους ήταν τα 39.4 έτη (ΤΑ=4.65) με εύρος ηλικιών από τα 30 έως τα 50 έτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Διάγραμμα 4. Ηλικιακή κατανομή πατέρων 

Επιπλέον, στον Πίνακα 3 δίνονται τα στοιχεία αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων των παιδιών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 53.3% (ν=32) των μητέρων 

ήταν απόφοιτες ΑΕΙ, το 23.3% (ν=14) ήταν απόφοιτες Λυκείου, το 8.3% (ν=5) ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού, το 8.3%(ν=5) ήταν απόφοιτες ΤΕΙ και το 6.7% (ν=4) ήταν απόφοιτες ΙΕΚ. 

Αντίστοιχα,  το 40% (ν=24) των πατερών ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ, το 48.3% (ν=29) ήταν 

απόφοιτοι Λυκείου, το 1.7% (ν=1) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 5% (ν=3) ήταν απόφοιτοι 

ΤΕΙ και το 5% (ν=3) ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ.  
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Πίνακας 3.  Αποτελέσματα για το εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων 

 

 ν % 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Μητέρας 

Λύκειο 14 23.3% 

ΙΕΚ 4 6.7% 

ΑΕΙ 32 53.3% 

ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό 5 8.3% 

ΤΕΙ 5 8.3% 

 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Πατέρα 

Λύκειο 29 48.3% 

ΙΕΚ 3 5.0% 

ΑΕΙ 24 40.0% 

ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό 1 1.7% 

ΤΕΙ 3 5.0% 

 

 Τέλος, ως προς τον τόπο διαμονής των οικογενειών, διευκρινίζεται ότι το σύνολο του 

δείγματος κατοικεί σε αστικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης και απασχολούνται σε 

ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. 

 

2.4 Εργαλείο Έρευνας 

 Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του λεξιλογίου των παιδιών στην 

παρούσα έρευνα είναι η λίστα γονεϊκής καταγραφής λεξιλογίου (CYLEX) (Petinou, 

Hadzigeorgiou & Minaidou, 1999). Το συγκεκριμένο εργαλείο βρίσκεται υπό στάθμιση και 

βασίζεται στο εργαλείο MacArthur – Bates Communicative Development Inventory (CDI, 

Fenson et al., 1992). Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες για τη μέτρηση του 
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λεξιλογίου των παιδιών, όπως και για την διάκριση των παιδιών με φυσιολογική γλωσσική 

εξέλιξη και αργοπορία στο λόγο, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στην Κύπρο. 

 Αποτελείται από 611 λέξεις, οι οποίες κατατάσσονται σε 18 σημασιολογικές 

κατηγορίες που συχνά συναντώνται στα πρώτα λεξιλόγια των παιδιών αξιολογώντας το 

προσληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο με βάση τις αναφορές των γονέων για τις λέξεις που 

κατακτούνται από τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών και 6 μηνών. Οι 12 από αυτές τις 

κατηγορίες περιλαμβάνουν ουσιαστικά όπως «Ονόματα Ζώων», «Φαγητά και Ποτά», 

«Αντικείμενα Σπιτιού», «Μέρη Σώματος», «Εξωτερικοί Χώροι», «Προσωπικά Αντικείμενα», 

«Δωμάτια», «Άνθρωποι», «Οχήματα», «Ρούχα» και «Παιχνίδια». Τις υπόλοιπες κατηγορίες 

αποτελούν Ηχομιμητικές Λέξεις, Ήχους Ζώων, Ενέργειες Λέξεων (Ρήματα), Έννοιες 

(ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα), Ιδιότητες Αντικειμένων (επίθετα) και Άλλες Λέξεις 

(αντωνυμίες, επιρρήματα, συνδέσμους) (Parizi, Chachudi, Okalidou & Petinou, 2013). 

 Η λίστα CYLEX (Petinou, Hadzigeorgiou & Minaidou, 1999) βαθμολογείται σύμφωνα 

με δύο πεδία λεξιλογίου, το δεκτικό («ΚΑΤΑΝΟΕΙ») και το εκφραστικό («ΛΕΕΙ»), έτσι ώστε 

κάθε λέξη να μπορεί να επιλεγεί ως προς την κατανόηση ή την έκφραση ή και τα δύο. H τιμή 

επίδοσης σε κάθε πεδίο αλλά και συνολικά αντιστοιχεί στο άθροισμα των θετικών 

απαντήσεων (Parizi, Chachudi, Okalidou & Petinou, 2013). 

 Σημειώνεται επίσης ότι για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και δεδομένης της 

ηλικίας των παιδιών που επιλέχθηκαν ως δείγμα (παιδιά που είχαν ξεπεράσει το 1,6 έτος 

της ηλικίας τους), δε λήφθηκαν υπόψη οι κατηγορίες «Μωρουδίστικες Λέξεις» και «Ήχοι 

Ζώων. Οι κατηγορίες αυτές δεν αποτελούν λέξεις του λεξιλογίου των ενηλίκων και 

χρησιμοποιούνται προτού παραχθούν οι πρώτες πραγματικές λέξεις. Στην παρούσα έρευνα, 

επιχειρείται η ανάλυση των λέξεων των παιδιών που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, 

επομένως δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες. 
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 Στην τελευταία σελίδα κάθε ερωτηματολογίου, ζητείται από τους γονείς να 

συμπληρώσουν ονόματα προσώπων, αριθμούς καθώς και επιπλέον λέξεις που κατανοεί ή/ 

και λέει το παιδί τους, αλλά δεν υπήρχαν στη λίστα που προηγήθηκε. Τα πεδία αυτά 

βαθμολογούνται όπως και οι παραπάνω κατηγορίες. Επιπλέον, οι γονείς καλούνται να 

απαντήσουν εάν το παιδί τους είναι σε θέση να συνδυάσει δύο ή και περισσότερες λέξεις, 

σημειώνοντας ένα x στο αντίστοιχο κουτάκι ΝΑΙ/ ΟΧΙ, όπως επίσης και να καταγράψουν 

ανάλογα παραδείγματα. Τέλος, υπογραμμίζεται στην παρούσα έρευνα ότι δεν 

αξιολογήθηκε ούτε αυτό το πεδίο του ερωτηματολογίου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

2.5 Αξιοπιστία Εργαλείου 

 Για λόγους αξιολόγησης της αξιοπιστίας της έρευνας, 9 από τους 60 γονείς παιδιών 

(15% του δείγματος) κλήθηκαν να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο, δύο 

εβδομάδες μετά την πρώτη χορήγησή του, για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των 

απαντήσεων (test – retest reliability). Η αξιοπιστία του εργαλείου αξιολογήθηκε με χρήση 

του συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής μέτρησης. 

Σημαντική ισχυρή συσχέτιση είναι ένδειξης αξιοπιστίας του εργαλείου καθώς αυτό 

συνεπάγεται σύγκλιση της αξιολόγησης μεταξύ των 2 μετρήσεων.  

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και προκύπτει ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής 

μέτρησης στην αξιολόγηση της έκφρασης; r=0.963, p<0.001. Παρόμοια, προκύπτει ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αρχικής και της επαναληπτικής 

μέτρησης στην αξιολόγησης της κατανόησης; r=0.768, p<0.05. Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν σημαντική σύγκλιση στις δύο αξιολογήσεις τόσο στην έκφραση όσο και στην 
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κατανόηση. Τέλος, από τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach προέκυψε σημαντικά υψηλή 

αξιοπιστία τόσο για την έκφραση (α=0.948) όσο και για την κατανόηση (α=0.936). 

 

Πίνακας 4.  Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης 
(test-retest) 

 Pearson 

Έκφραση 

Pearson Correlation .963** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 9 

Κατανόηση 

Pearson Correlation .768* 

Sig. (2-tailed) .016 

N 9 

   

 

**Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά́ σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p<. 001 

*Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά́ σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας p<. 05 

 

2.6 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

 

 Προτού ξεκινήσει η έρευνα, προσεγγίστηκαν αρκετοί ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί 

σταθμοί του νομού Θεσσαλονίκης καθώς και οικογένειες από το άμεσο οικογενειακό και 

φιλικό περιβάλλον. Τελικά, η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε τρεις 

βρεφονηπιακούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, έπειτα από 

προσωπική συνεννόηση με τις διευθύντριες αυτών. 

 Η πρώτη προσέγγιση για τη συμμετοχή στην έρευνα έγινε μέσω τηλεφωνικής 
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συνομιλίας με τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών, όπου παρέχονταν πληροφορίες για 

τον σκοπό της έρευνας. Κατόπιν ανταπόκρισής τους στο αίτημα συμμετοχής στην έρευνα, 

προγραμματιζόταν συνάντηση με τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών κατ’ ιδίαν. Κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι διευθύντριες και οι νηπιαγωγοί ενημερώνονταν για 

τη διαδικασία διανομής των ερωτηματολογίων και του εντύπου συγκατάθεσης, καθώς και 

για τη διαδικασία συλλογής τους στο τέλος. Η διαδικασία διανομής των ερωτηματολογίων 

ξεκίνησε στις 01/03/2018 και ολοκληρώθηκε στις 15/05/2018, με ποσοστό επιστροφής λίγο 

πάνω από το 65%. 

 Τα έντυπα που παραλάμβαναν οι υπεύθυνοι των παιδικών σταθμών, εκτός από το 

ερωτηματολόγιο CYLEX, ήταν μία δισέλιδη ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς, η οποία 

εξηγούσε τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και παρείχε οδηγίες συμπλήρωσης προς 

τους γονείς, συνοδευόμενη από το έντυπο συγκατάθεσης στην έρευνα αυτή. Επιπλέον, 

μοιράστηκε και ένα έντυπο στο οποίο καλούνταν οι γονείς να συμπληρώσουν τα 

δημογραφικά στοιχεία των ίδιων των γονέων (ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, βαθμίδα 

εκπαίδευσης, επάγγελμα) όπως και των παιδιών (ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, γλώσσα ή 

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο σπίτι, τόπος διαμονής) καθώς και ένα ιατρικό ιστορικό 

για τη διερεύνηση πιθανών διαταραχών ή αναπηριών (προβλήματα όρασης, ακοής ή 

ομιλίας, κινητικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλη αναπηρία). 
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ΜΕΡΟΣ Γ :  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Ηλικία και κατανόηση 

 

 Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την 

κατανόηση ως προς την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Για το σκοπό αυτό υπολογίσθηκαν οι 

Μέσος Όρος (ΜΟ) και οι Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) σε κάθε μία από τις 16 ενότητες. Για την 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων έγινε αναγωγή στο 100. Για την σύγκριση της 

σημαντικότητας της παρατηρούμενης διαφοροποίησης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντας (one-way ANOVA). 

 

Πίνακας 5.  Μέσος Όρος  (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) της κατανόησης ανά ηλικιακή 

ομάδα και ανά κατηγορία 

 

 

Ηλικία 

1.6-2 2;1-2;5 2;6-2;11 3-3;5 3;6-3;11 

Ζώα ΜΟ 58.1 64.6 70.0 91.3 93.5 

TA  38.8 28.6 35.5 20.1 5.1 

Φαγητά ΜΟ 50.9 67.5 68.2 81.7 84.2 

TA  31.1 17.0 25.6 17.4 5.3 

Μέρησώματος ΜΟ 68.1 87.1 75.6 87.6 90.3 

TA  34.3 5.0 26.4 17.6 2.4 
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Κινήσεις ΜΟ 69.9 85.1 71.3 89.7 95.0 

TA  35.8 11.1 31.2 19.5 2.7 

ΕξωτερικοίΧώροι 

(Περιβαλλοντικά) 

ΜΟ 49.7 58.1 59.4 76.6 84.3 

TA  31.1 24.1 33.8 22.7 8.7 

Αντικείμενα 

Σπιτιού 

ΜΟ 57.3 66.7 61.9 79.1 81.9 

TA  30.4 18.8 29.8 18.0 8.3 

Χώροι Σπιτιού ΜΟ 47.6 54.3 58.8 76.8 69.0 

TA  33.1 23.4 31.0 23.3 14.9 

Προσωπικά 

Αντικείμενα 

ΜΟ 52.2 76.5 72.2 86.0 92.8 

TA  32.1 16.8 29.3 20.0 9.1 

Άνθρωποι ΜΟ 43.3 58.5 58.7 74.6 85.8 

TA  20.2 23.3 28.5 21.0 7.2 

Οχήματα - Μέσα 

Μεταφοράς 

ΜΟ 52.1 65.6 69.7 82.1 97.9 

TA  41.2 29.4 27.2 26.4 3.6 

Ρούχα / 

ΕίδηΡουχισμού 

ΜΟ 41.4 60.7 66.0 78.4 83.9 

TA  25.7 25.2 32.9 20.8 8.7 

Έννοιες ΜΟ 41.8 70.2 54.7 85.2 90.6 

TA  23.4 21.7 36.1 24.6 3.8 

Επίθετα - Ιδιότητες ΜΟ 40.3 60.8 59.0 82.7 97.2 

TA  43.0 31.4 40.7 28.0 4.8 

Εργαλεία ΜΟ 32.1 42.9 40.1 53.8 71.4 

TA  38.5 37.0 33.2 34.6 18.9 

Παιχνίδια ΜΟ 38.9 58.0 64.1 79.2 86.7 
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TA  19.9 21.2 27.9 19.8 6.7 

ΆλλεςΛέξεις ΜΟ 67.7 91.3 78.8 87.9 100.0 

TA  35.2 9.9 32.1 27.7 .0 

 

 Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι στην ηλικιακή ομάδα «1;6-2» η κατηγορία στην 

οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη κατανόηση ήταν οι «Κινήσεις» (ΜΟ=69.9, ΤΑ=35.8), 

ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=68.1, ΤΑ=34.3) και 

«Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=67.7, ΤΑ=35.2). Σε λίγο μικρότερο βαθμό τα παιδιά στην ηλικιακή 

ομάδα «1;6-2» κατανοούν λέξεις της κατηγορίας «Ζώα» (ΜΟ=58.1, ΤΑ=38.8), στην 

κατηγορία «Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=57.3, ΤΑ=30.4), «Προσωπικά Αντικείμενα» 

(ΜΟ=52.2, ΤΑ=32.1), «Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» (ΜΟ=52.1, ΤΑ=41.2), «Φαγητά» 

(ΜΟ=50.9, ΤΑ=31.1), «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=49.7, ΤΑ=31.1), «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=47.6, 

ΤΑ=33.1) και «Άνθρωποι» (ΜΟ=43.3, ΤΑ=20.2). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό κατανοούν λέξεις 

στις κατηγορίες «Έννοιες» (ΜΟ=41.8, ΤΑ=23.4), «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=41.4, 

ΤΑ=25.7), «Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=40.3, ΤΑ=43), «Παιχνίδια» (ΜΟ=38.9, ΤΑ=19.9) και 

«Εργαλεία» (ΜΟ=32.1, ΤΑ=38.5). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα 

«1;6-2» δίνονται στο Διάγραμμα 5. 
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Διάγραμμα 5. Αποτελέσματα κατανόησης για την ηλικιακή ομάδα 1;6-2. 

 Επιπλέον, από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι στην ηλικιακή ομάδα «2;1-2;5» η 

σημασιολογική κατηγορία στην οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη κατανόηση ήταν οι 

«Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=91.3, ΤΑ=9.9) και ακολουθούν με μικρή διαφορά οι κατηγορίες «Μέρη 

Σώματος» (ΜΟ=87.1, ΤΑ=5) και «Κινήσεις» (ΜΟ=85.1, ΤΑ=11.1). Ελάχιστα πιο κάτω στην 

κατανόηση παρατηρούνται οι κατηγορίες «Προσωπικά Αντικείμενα» (ΜΟ=76.5, ΤΑ=16.8), 

«Έννοιες» (ΜΟ=70.2, ΤΑ=21.7), «Φαγητά» (ΜΟ=67.5, ΤΑ=17), «Αντικείμενα Σπιτιού» 

(ΜΟ=66.7, ΤΑ=18.8), «Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» (ΜΟ=65.6, ΤΑ=29.4) και «Ζώα» 

(ΜΟ=64.6, ΤΑ=28.6). Στη συνέχεια, βρίσκονται οι κατηγορίες «Επίθετα/ Ιδιότητες» 

(ΜΟ=60.8, ΤΑ=31.4), «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=60.7, ΤΑ=25.2), «Άνθρωποι» (ΜΟ=58.5, 

ΤΑ=23.3), «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=58.1, ΤΑ=24.1), «Παιχνίδια» (ΜΟ=58, ΤΑ=21.2) και 

«Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=54.3, ΤΑ=23.4). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό κατανοούν λέξεις στην 
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κατηγορία «Εργαλεία» (ΜΟ=42.9, ΤΑ=37). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την 

ηλικιακή ομάδα «2;1-2;5» δίνονται στο Διάγραμμα 6.  

 

 Διάγραμμα 6. Αποτελέσματα κατανόησης για την ηλικιακή ομάδα 2;1-2;15 

 

Από την ανάλυση για την ηλικιακή ομάδα «2;6-2;11» η κατηγορία που τα παιδιά έχουν την 

υψηλότερη κατανόηση ήταν οι Άλλες Λέξεις (ΜΤ=78.8, ΤΑ=32.1) και ακολουθούν με μικρή 

διαφορά οι κατηγορίες Μέρη Σώματος (ΜΤ=75.6, ΤΑ=26.4), Προσωπικά Αντικείμενα 

(ΜΤ=72.2, ΤΑ=29.3) και Κινήσεις (ΜΤ=71.3, ΤΑ=31.2). Ελάχιστα πιο κάτω στην κατανόηση 

παρατηρούνται οι κατηγορίες Ζώα (ΜΤ=70, ΤΑ=35.5), Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς 

(ΜΤ=69.7, ΤΑ=27.2), Φαγητά (ΜΤ=68.2, ΤΑ=25.6), Ρούχα/ Είδη ρουχισμού (ΜΤ=66, ΤΑ=32.9) 

και τα Παιχνίδια  (ΜΤ=64.1, ΤΑ=27.9). Οι κατηγορίες που έπονται είναι Αντικείμενα Σπιτιού 
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(ΜΤ=61.9, ΤΑ=29.8), Εξωτερικοί Χώροι (ΜΤ=59.4, ΤΑ=33.8), Επίθετα/ Ιδιότητες (ΜΤ=59, 

ΤΑ=40.7), Χώροι Σπιτιού (ΜΤ=58.8, ΤΑ=31) και Άνθρωποι (ΜΤ=58.7, ΤΑ=28.5). Τέλος, σε 

μικρότερο βαθμό κατανοούν λέξεις στην κατηγορία Εργαλεία (ΜΤ=40.1, ΤΑ=33.2) και 

Έννοιες (ΜΤ=54.7, ΤΑ=36.1). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «2;6-

2;11» δίνονται στο Διάγραμμα 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1. Αποτελέσματα κατανόησης για την ηλικιακή ομάδα 2;6-2;11 
 

 Από την ανάλυση για την ηλικιακή ομάδα «3-3;5» η κατηγορία που τα παιδιά έχουν 

την υψηλότερη κατανόηση ήταν τα «Ζώα» (ΜΟ=91.3, ΤΑ=20.1) και οι «Κινήσεις» (ΜΟ=89.7, 

ΤΑ=19.7), ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά οι κατηγορίες «Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=87.9, 

ΤΑ=27.7), «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=87.6, ΤΑ=17.6), «Προσωπικά Αντικείμενα» (ΜΟ=86, ΤΑ=20) 

και «Έννοιες» (ΜΟ=85.2, ΤΑ=24.6). Ελάχιστα πιο κάτω στην κατανόηση παρατηρούνται οι 
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κατηγορίες «Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=82.7, ΤΑ=28), «Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» 

(ΜΟ=82.1, ΤΑ=26.4), «Φαγητά» (ΜΟ=81.7, ΤΑ=17.4), «Παιχνίδια» (ΜΟ=79.2, ΤΑ=19.8) και 

«Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=79.1, ΤΑ=18). Οι κατηγορίες που έπονται είναι «Ρούχα/ Είδη 

ρουχισμού» (ΜΟ=78.4, ΤΑ=20.8), «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=76.8, ΤΑ=23.3, «Εξωτερικοί Χώροι» 

(ΜΟ=76.6, ΤΑ=22.7), και «Άνθρωποι» (ΜΟ=74.6, ΤΑ=21). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό 

κατανοούν λέξεις της κατηγορίας «Εργαλεία» (ΜΟ=53.8, ΤΑ=34.6). Διαγραμματικά τα 

αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «3-3;5» δίνονται στο Διάγραμμα 8.  

 

 Διάγραμμα 8. Αποτελέσματα κατανόησης για την ηλικιακή ομάδα 3-3;5 

 

 Τέλος, από την ανάλυση για την ηλικιακή ομάδα «3;6-3;11» η κατηγορία στην οποία 
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τα παιδιά έχουν την υψηλότερη κατανόηση ήταν στις κατηγορίες «Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=100, 

ΤΑ=0), «Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» (ΜΟ=97.9, ΤΑ=3.6) και «Επίθετα/ Ιδιότητες» 

(ΜΟ=97.2, ΤΑ=4.8). Ακολουθούν με μικρή διαφορά οι κατηγορίες «Κινήσεις» (ΜΟ=95, 

ΤΑ=2.7), «Ζώα» (ΜΟ=93.5, ΤΑ=5.1), «Προσωπικά Αντικείμενα» (ΜΟ=92.8, ΤΑ=9.1), 

«Έννοιες» (ΜΟ=90.6, ΤΑ=3.8) και «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=90.3, ΤΑ=2.4). Ελάχιστα πιο κάτω 

στην κατανόηση παρατηρούνται οι κατηγορίες «Παιχνίδια» (ΜΟ=86.7, ΤΑ=6.7), 

«Άνθρωποι» (ΜΟ=85.8, ΤΑ=7.2), «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=84.3, ΤΑ=8.7), «Φαγητά» 

(ΜΟ=84.2, ΤΑ=5.3), «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=83.9, ΤΑ=8.7) και «Αντικείμενα Σπιτιού» 

(ΜΟ=81.9, ΤΑ=8.3). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό κατανοούν λέξεις της κατηγορίας 

«Εργαλεία» (ΜΟ=71.4, ΤΑ=18.9) και «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=69, ΤΑ=14.9). Διαγραμματικά τα 

αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «3;6-3;11» δίνονται στο Διάγραμμα 9. 

 

 Διάγραμμα 9. Αποτελέσματα κατανόησης για την ηλικιακή ομάδα 3;5-3;11 
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Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων στις κατηγορίες «Ζώα» ; F(4, 55)=3.560, p=0.012<0.05, «Φαγητά» ; F(4, 55)=3.516, 

p=0.013<0.05; «Χώροι σπιτιού» ; F(4, 55)=3.003, p=0.026<0.05, «Προσωπικά Αντικείμενα» ; 

F(4, 55)=3.620, p=0.011<0.05, «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού»; F(4, 55)=3.472, p=0.013<0.05, 

«Έννοιες» ; F(4, 55)=5.395, p=0.001<0.05, «Επίθετα/ Ιδιότητες»; F(4, 55)=3.363, 

p=0.016<0.05 και «Παιχνίδια» ; F(4, 55)=5.697, p=0.001<0.05. Τα αποτελέσματα για τις 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10.  

 

 
       Διάγραμμα 10. Σημαντικές διαφορές στην κατανόηση μεταξύ ηλικιακών ομάδων  



62 
 

3.2 Ηλικία και Έκφραση  

 

  Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με την έκφραση 

ως προς την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Για το σκοπό αυτό υπολογίσθηκαν ο Μέσος Όρος  

(ΜΟ) και οι Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) σε κάθε μια από τις 16 σημασιολογικές κατηγορίες. Για 

την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων έγινε αναγωγή στο 100. Για την σύγκριση της 

σημαντικότητας της παρατηρούμενης διαφοροποίησης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA).  

 

Πίνακας 6.  Μέσος Όρος  (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) της έκφρασης ανά ηλικιακή 
ομάδα και ανά κατηγορία 
 

 

Ηλικία 

1.6-2 2;1-2;5 2;6-2;11 3-3;5 3;6-3;11 

 Ζώα ΜΟ 49.2 50.2 67.7 90.2 66.7 

TA  43.8 38.8 35.4 19.8 51.4 

Φαγητά ΜΟ 45.3 60.5 69.1 82.0 56.1 

TA  34.0 28.2 24.6 14.7 44.8 

Μέρη σώματος ΜΟ 43.1 67.5 72.4 86.9 61.1 

TA  39.5 34.5 26.8 17.6 49.4 

Κινήσεις ΜΟ 39.5 60.9 69.6 88.9 58.2 

TA  38.3 39.1 29.5 18.9 48.5 

Εξωτερικοί Χώροι 

(Περιβαλλοντικά) 

ΜΟ 28.3 43.2 59.8 76.8 57.9 

TA  34.4 35.1 32.1 20.9 44.6 

Αντικείμενα 

Σπιτιού 

ΜΟ 31.9 47.9 58.6 76.7 50.9 

TA  34.5 34.1 30.1 18.7 43.1 

Χώροι Σπιτιού ΜΟ 26.2 35.7 51.6 73.5 35.7 
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TA  38.0 35.8 33.1 26.1 32.7 

Προσωπικά 

Αντικείμενα 

ΜΟ 33.3 54.8 69.2 83.7 59.4 

TA  32.3 35.9 27.8 19.9 51.5 

Άνθρωποι ΜΟ 30.8 45.8 61.0 72.8 54.2 

TA  23.1 30.7 26.3 19.5 40.6 

Οχήματα - Μέσα 

Μεταφοράς 

ΜΟ 42.7 45.0 60.6 83.7 64.6 

TA  47.5 40.5 33.3 23.3 56.0 

Ρούχα / Είδη 

Ρουχισμού 

ΜΟ 33.3 44.1 65.0 75.5 55.2 

TA  31.9 36.6 31.8 22.1 48.3 

Έννοιες ΜΟ 28.6 48.7 53.0 86.5 61.6 

TA  26.2 38.3 38.2 23.3 47.8 

Επίθετα - 

Ιδιότητες 

ΜΟ 13.9 42.5 49.4 77.1 52.8 

TA  15.5 39.2 35.1 28.7 50.2 

Εργαλεία ΜΟ 22.6 35.0 33.5 54.8 52.4 

TA  37.1 42.4 32.8 33.6 45.9 

Παιχνίδια ΜΟ 26.1 42.7 61.3 76.3 55.6 

TA  19.5 32.8 31.6 21.1 48.6 

Άλλες Λέξεις ΜΟ 56.3 73.1 84.6 90.0 64.6 

TA  31.9 29.8 23.5 21.5 56.0 

 

 Από τα δεδομένα του Πίνακα 6 προκύπτει ότι στην ηλικιακή ομάδα «1;6-2», η 

κατηγορία στην οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη έκφραση ήταν οι «Άλλες Λέξεις» 

(ΜΟ=56.3, ΤΑ=31.9), ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Ζώα» (ΜΟ=49.2, 

ΤΑ=43.8), «Φαγητά» (ΜΟ=45.3, ΤΑ=34), «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=43.1, ΤΑ=39.5) και 

«Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» (ΜΟ=42.7 ΤΑ=47.5). Σε λίγο μικρότερο βαθμό τα παιδιά της 

ηλικιακής ομάδας «1;6-2» εκφράζουν λέξεις της κατηγορίας «Κινήσεις» (ΜΟ=39.5, ΤΑ=38.3), 

«Προσωπικά Αντικείμενα» (ΜΟ=33.3, ΤΑ=32.3), «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=33.3, 
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ΤΑ=31.9), «Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=32.3, ΤΑ=30.8) και «Άνθρωποι» (ΜΟ=30.8, ΤΑ=23.1). 

Στη συνέχεια, έπονται οι κατηγορίες «Έννοιες» (ΜΟ=28.6, ΤΑ=26.2), «Εξωτερικοί Χώροι» 

(ΜΟ=28.3, ΤΑ=34.4), «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=26.2, ΤΑ=38) και «Παιχνίδια» (ΜΟ=26.1, 

ΤΑ=19.5). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό εκφράζουν λέξεις των κατηγοριών «Επίθετα/ 

Ιδιότητες» (ΜΟ=13.9, ΤΑ=15.5) και «Εργαλεία» (ΜΟ=22.6, ΤΑ=37.1). Διαγραμματικά τα 

αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «1;6-2» δίνονται στο Διάγραμμα 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11. Αποτελέσματα έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα 1;6-2 

 

 Από τον Πίνακα 6 προκύπτει ότι στην ηλικιακή ομάδα «2;1-2;5», η κατηγορία στην 

οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη έκφραση ήταν οι «Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=73.1, ΤΑ=29.8), 

ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=67.5, ΤΑ=34.5), 

«Κινήσεις» (ΜΟ=60.9, ΤΑ=39.1) και Φαγητά» (ΜΟ=60.5, ΤΑ=28.2). Σε μικρότερο βαθμό, τα 
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παιδιά στην ηλικιακή ομάδα «2;1-2;5» εκφράζουν λέξεις της κατηγορίας «Προσωπικά 

Αντικείμενα» (ΜΟ=54.8, ΤΑ=35.9), «Ζώα» (ΜΟ=50.2, ΤΑ=38.8), «Έννοιες» (ΜΟ=48.7, 

ΤΑ=38.3), «Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=47.9, ΤΑ=34.1), «Άνθρωποι» (ΜΟ=45.8, ΤΑ=30.7), 

«Οχήματα-Μέσα Μεταφοράς» (ΜΟ=45, ΤΑ=40.5) και «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=44.1, 

ΤΑ=36.6). Στη συνέχεια, έπονται οι κατηγορίες «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=43.2, ΤΑ=35.1), 

«Παιχνίδια» (ΜΟ=42.7, ΤΑ=32.8) και «Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=42.5, ΤΑ=39.2). Τέλος, σε 

μικρότερο βαθμό εκφράζουν λέξεις στις κατηγορίες «Εργαλεία» (ΜΟ=35, ΤΑ=42.4) και 

«Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=35.7, ΤΑ=35.8). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή 

ομάδα «2;1-2;5» δίνονται στο Διάγραμμα 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 12. Αποτελέσματα έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα 2;1-2;5 

 

 Από την ανάλυση παρατηρήθηκε ότι στην ηλικιακή ομάδα «2;6-2;11», η κατηγορία 

στην οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη έκφραση ήταν οι «Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=84.6, 
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ΤΑ=23.5), ενώ με μία σημαντική διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Μέρη Σώματος» 

(ΜΟ=72.4, ΤΑ=26.8) και «Κινήσεις» (ΜΟ=69.6, ΤΑ=29.5). Σε μικρότερο βαθμό τα παιδιά της 

ηλικιακής ομάδας «2;6-2;11» εκφράζουν λέξεις της κατηγορίας «Προσωπικά Αντικείμενα» 

(ΜΟ=69.2, ΤΑ=27.8), «Φαγητά» (ΜΟ=69.1, ΤΑ=24.6) και «Ζώα» (ΜΟ=67.7, ΤΑ=35.4). Στη 

συνέχεια, έπονται οι κατηγορίες «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» (ΜΟ=65, ΤΑ=31.8), «Παιχνίδια» 

(ΜΟ=61.3, ΤΑ=31.6),  «Άνθρωποι» (ΜΟ=60.6, ΤΑ=23.6), «Οχήματα» (ΜΟ=60.6, ΤΑ=33.3), 

«Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=59.8, ΤΑ=32.1) και «Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=58.6, ΤΑ=30.1). Οι 

επόμενες κατηγορίες με αρκετά μικρότερη έκφραση είναι οι «Έννοιες» (ΜΟ=53, ΤΑ=38.2), 

«Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=51.6, ΤΑ=33.1). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό εκφράζουν λέξεις των 

κατηγοριών «Εργαλεία» (ΜΟ=33.5, ΤΑ=32.8) και «Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=49.4, ΤΑ=35.1). 

Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «2;6-2;11» δίνονται στο 

Διάγραμμα 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 13. Αποτελέσματα έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα 2;6-2;11 
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 Επιπρόσθετα, από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι στην ηλικιακή ομάδα «3-3;5» η 

κατηγορία στην οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη έκφραση ήταν τα «Ζώα» (ΜΟ=90.2, 

ΤΑ=19.8), οι «Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=90, ΤΑ=21.5) και οι «Κινήσεις» (ΜΟ=88.9 ΤΑ=18.9). 

Επιπλέον, με μια μικρή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Μέρη Σώματος» (ΜΟ=86.9, 

ΤΑ=17.6), «Έννοιες» (ΜΟ=86.5, ΤΑ=23.3), «Οχήματα» (ΜΟ=83.7, ΤΑ=23.3) και «Προσωπικά 

Αντικείμενα» (ΜΟ=83.7, ΤΑ=19.9).  Σε λίγο μικρότερο βαθμό τα παιδιά που ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα «3-3;5» εκφράζουν λέξεις της κατηγορίας «Φαγητά» (ΜΟ=82, ΤΑ=14.7), 

«Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=77.1, ΤΑ=28.7), «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=76.8, ΤΑ=20.9), 

«Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=76.7, ΤΑ=50.9), «Παιχνίδια» (ΜΟ=76.3, ΤΑ=21.1), «Ρούχα/ Είδη 

ρουχισμού» (ΜΟ=75.5, ΤΑ=22.1), «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=73.5, ΤΑ=26.1) και  «Άνθρωποι» 

(ΜΟ=72.8, ΤΑ=19.5). Τέλος, σε μικρότερο βαθμό εκφράζουν λέξεις της κατηγορίας 

«Εργαλεία» (ΜΟ=54.8, ΤΑ=33.6). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα 

«3-3;5» απεικονίζονται στο Διάγραμμα 14. 
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Διάγραμμα 14. Αποτελέσματα έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα 3-3;5 

 

Τέλος, από την ανάλυση προέκυψε ότι στην ηλικιακή ομάδα «3-3;5» η κατηγορία στην 

οποία τα παιδιά έχουν την υψηλότερη έκφραση ήταν τα «Ζώα» (ΜΟ=66.7, ΤΑ=51.4), οι 

«Άλλες Λέξεις» (ΜΟ=64.6, ΤΑ=56) και τα «Οχήματα» (ΜΟ=64.6, ΤΑ=56). Επίσης, με μια 

μικρή διαφορά ακολουθούν οι κατηγορίες «Έννοιες» (ΜΟ=61.6, ΤΑ=47.8), «Μέρη Σώματος» 

(ΜΟ=61.1, ΤΑ=49.4), «Προσωπικά Αντικείμενα» (ΜΟ=59.4, ΤΑ=51.5) και «Κινήσεις» 

(ΜΟ=58.2, ΤΑ=48.5). Σε λίγο μικρότερο βαθμό τα παιδιά που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

«3;6-3;11» εκφράζουν λέξεις από την κατηγορία «Εξωτερικοί Χώροι» (ΜΟ=57.9, ΤΑ=44.6), 

«Φαγητά» (ΜΟ=56.1, ΤΑ=44.8), «Παιχνίδια» (ΜΟ=55.6, ΤΑ=48.6), «Ρούχα/ Είδη ρουχισμού» 

(ΜΟ=55.2, ΤΑ=42.8), «Άνθρωποι» (ΜΟ=54.2, ΤΑ=40.6), «Επίθετα/ Ιδιότητες» (ΜΟ=52.8, 

ΤΑ=50.2), «Εργαλεία» (ΜΟ=52.4, ΤΑ=45.9) και «Αντικείμενα Σπιτιού» (ΜΟ=50.9, ΤΑ=43.1). 

Τέλος, σε μικρότερο βαθμό εκφράζουν λέξεις στις κατηγορίες «Χώροι Σπιτιού» (ΜΟ=35.7, 

ΤΑ=32.7). Διαγραμματικά τα αποτελέσματα για την ηλικιακή ομάδα «3;6-3;11» δίνονται στο 

Διάγραμμα 15.  
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Διάγραμμα 15. Αποτελέσματα έκφρασης για την ηλικιακή ομάδα 3;6-3;11 

 

 Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων ως προς την έκφραση σε όλες τις κατηγορίες. Αναλυτικά παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά στις κατηγορίες Ζώα; F(4, 55)=4.421, p=0.004<0.05, Φαγητά; F(4, 55)=4.181, 

p=0.005<0.05; Μέρη Σώματος; F(4, 55)=3.853, p=0.008<0.05,  Κινήσεις; F(4, 55)=4.805, 

p=0.002<0.05, Εξωτερικοί Χώροι; F(4, 55)=5.057, p=0.002<0.05, Αντικείμενα σπιτιού; F(4, 

55)=4.759, p=0.002<0.05, Χώροι σπιτιού; F(4, 55)=5.108, p=0.001<0.05, Προσωπικά 

Αντικείμενα; F(4, 55)=5.215, p=0.001<0.05, Άνθρωποι; F(4, 55)=4.908, p=0.002<0.05, 

Οχήματα; F(4, 55)=3.821, p=0.008<0.05, Ρούχα/ Είδη ρουχισμού; F(4, 55)=3.917, 

p=0.007<0.05, Έννοιες; F(4, 55)=6.553, p=0.000<0.05, Επίθετα/ Ιδιότητες; F(4, 55)=6.107, 

p=0.000<0.05 και Παιχνίδια; F(4, 55)=5.902, p=0.001<0.05 και Άλλες Λέξεις; F(4, 55)=2.685, 

p=0.041<0.05,. Τα αποτελέσματα δίνονται και διαγραμματικά στο Διάγραμμα 16.  

Διάγραμμα 16. Σημαντικές διαφορές στην έκφραση μεταξύ ηλικιακών ομάδων  
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3.3 Φύλο και κατανόηση 

 

  Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της κατανόησης ως προς το 

φύλο των παιδιών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης. Στον 

Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα (Μέσος Όρος και Τυπικές 

Αποκλίσεις) ανάλογα με το φύλο των παιδιών. Από την ανάλυση διακύμανσης προέκυψε 

σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών μόνο στην κατανόηση λέξεων στην 

κατηγορία «Προσωπικά Αντικείμενα»; F(1,58)=4.623, p=0.036<0.05. Σε όλες τις υπόλοιπες 

κατηγορίες δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών καθώς το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (p-value) ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή 

α=0.05 (Παράρτημα Πίνακας Α). 

 

Πίνακας 1.  Μέσος Όρος  (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) της κατανόησης ανά φύλο και 

ανά κατηγορία 

 

 

Φύλο 

Αγόρι Κορίτσι 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

 Ζώα 75.2 31.2 83.6 27.3 

Φαγητά 70.8 23.9 76.7 20.4 

Μέρη σώματος 82.1 22.6 84.4 19.0 

Κινήσεις 80.0 26.5 87.1 20.3 

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

63.4 30.4 72.5 23.1 

Αντικείμενα Σπιτιού 67.3 25.6 76.2 19.4 

Χώροι Σπιτιού 64.3 28.2 67.7 26.8 
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Προσωπικά Αντικείμενα 73.1 25.7 86.2 20.0 

 Άνθρωποι 63.9 26.9 68.2 22.2 

Οχήματα - Μέσα Μεταφοράς 76.5 31.5 72.0 27.3 

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού 64.7 28.9 75.1 23.3 

Έννοιες 69.5 31.1 75.1 29.6 

Επίθετα - Ιδιότητες 68.9 34.6 72.2 36.8 

Εργαλεία 50.9 33.3 43.9 36.7 

Παιχνίδια 66.7 26.1 71.2 23.8 

Άλλες Λέξεις 84.5 29.1 85.9 25.3 

 

Τα αποτελέσματα για τη σημαντική διαφορά δίνονται στο διάγραμμα 16. Παρατηρούμε ότι 

τα κορίτσια (ΜΟ=86.2, ΤΑ= 20) κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό λέξεις που κατατάσσονται 

στην κατηγορία «Προσωπικά Αντικείμενα» σε σύγκριση με τα αγόρια (ΜΟ=73.1, ΤΑ=25.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7. Αποτελέσματα κατανόησης στην κατηγορία Προσωπικά Αντικείμενα ως 

προς το φύλο 
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3.4 Φύλο και έκφραση 

 

  Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της έκφρασης ως προς το 

φύλο των παιδιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης. Στον 

Πίνακα 8 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα (Μέσος Όρος  και Τυπικές Αποκλίσεις) 

ανάλογα με το φύλο των παιδιών. Από την ανάλυση διακύμανσης δεν προέκυψε σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Σε όλες τις κατηγορίες δε διαπιστώθηκε σημαντική 

διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών καθώς το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας 

(p-value) ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή α=0.05 (Παράρτημα Πίνακας Β). 

 

Πίνακας 2.  Μέσος Όρος  (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) της έκφρασης ανά φύλο και 

ανά κατηγορία 

 

Φύλο 

Αγόρι Κορίτσι 

ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

 Ζώα 68.4 37.7 79.5 30.5 

Φαγητά 67.0 28.0 75.1 22.3 

Μέρη σώματος 71.1 32.8 79.5 25.0 

Κινήσεις 70.7 34.4 77.1 30.0 

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

59.1 34.0 65.0 30.5 

Αντικείμενα Σπιτιού 58.3 31.9 67.0 28.2 

Χώροι Σπιτιού 52.8 36.5 59.5 33.2 

Προσωπικά Αντικείμενα 62.8 33.4 77.6 27.2 

 Άνθρωποι 58.2 28.9 63.5 26.0 
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Οχήματα - Μέσα Μεταφοράς 65.9 39.5 68.8 32.2 

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού 57.7 34.1 69.0 28.7 

Έννοιες 62.0 36.6 70.7 36.6 

Επίθετα - Ιδιότητες 55.1 36.7 61.1 38.5 

Εργαλεία 46.1 36.8 40.5 36.9 

Παιχνίδια 58.6 32.8 64.8 29.5 

Άλλες Λέξεις 79.2 29.3 84.0 26.4 

 

 

3.5  Μορφωτικό επίπεδο γονέων και κατανόηση 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της κατανόησης του πρώτου 

λεξιλογίου ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης. Στον Πίνακα 9 δίνονται τα περιγραφικά 

αποτελέσματα (Μέσος Όρος  και Τυπικές Αποκλίσεις) ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

του πατέρα. Από την ανάλυση διακύμανσης δεν προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ 

παιδιών με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα. Αναλυτικότερα, σε όλες τις 

κατηγορίες δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα 

καθώς το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (p-value) ήταν μεγαλύτερο από την 

οριακή τιμή α=0.05 (Παράρτημα Πίνακας Γ). 

 
Πίνακας 3.  Αποτελέσματα κατανόησης ως προς το μορφωτικό επίπεδο πατέρα και ανά 
κατηγορία 
 

 

 

Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα 

Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ ΑΕΙ / Μετ. ΤΕΙ 
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 Ζώα ΜΟ 81.0 75.6 75.7 85.4 87.8 

TA  30.1 32.3 31.9 . 4.9 

Φαγητά ΜΟ 76.0 79.5 69.6 66.7 75.4 

TA  22.2 17.3 25.0 . 6.3 

Μέρη σώματος ΜΟ 85.8 88.9 78.8 75.0 88.9 

TA  17.9 6.4 26.2 . 4.8 

Κινήσεις ΜΟ 87.0 89.7 77.1 80.9 89.4 

TA  20.9 11.7 29.5 . 2.8 

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

ΜΟ 73.5 74.2 60.8 58.5 59.1 

TA  25.5 30.3 30.8 . 12.3 

Αντικείμενα 
Σπιτιού 

ΜΟ 76.3 78.4 64.6 49.1 76.0 

TA  19.9 18.3 27.6 . 8.3 

Χώροι Σπιτιού ΜΟ 71.4 71.4 60.7 50.0 52.4 

TA  26.5 37.8 28.6 . 18.0 

Προσωπικά 
Αντικείμενα 

ΜΟ 83.7 85.5 73.6 60.9 76.8 

TA  21.8 13.3 28.0 . 18.1 

 Άνθρωποι ΜΟ 70.2 62.5 63.1 65.0 50.0 

TA  23.9 27.5 27.4 . 9.0 

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

ΜΟ 81.9 72.9 68.0 62.5 60.4 

TA  25.2 36.6 34.1 . 19.1 

Ρούχα / Είδη 
Ρουχισμού 

ΜΟ 75.0 72.4 64.1 34.5 65.5 

TA  24.7 29.5 29.7 . 12.4 

Έννοιες ΜΟ 77.9 79.2 69.7 64.2 28.9 

TA  28.1 28.2 31.5 . 20.0 

Επίθετα - Ιδιότητες ΜΟ 73.9 66.7 69.4 50.0 55.6 

TA  37.5 30.0 34.1 . 45.9 

Εργαλεία ΜΟ 52.0 45.2 44.3 21.4 45.2 

TA  36.4 50.7 31.5 . 48.6 

Παιχνίδια ΜΟ 71.4 74.4 66.5 70.0 54.4 

TA  23.6 32.7 27.7 . 15.4 
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Άλλες Λέξεις ΜΟ 86.0 95.8 82.3 100.0 83.3 

TA  27.9 7.2 29.9 . 15.7 

 

 Στον Πίνακα 10 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα (Μέσος Όρος και Τυπικές 

Αποκλίσεις) ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. Από την ανάλυση 

διακύμανσης δεν προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ παιδιών με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας. Αναλυτικότερα, σε όλες τις κατηγορίες δεν διαπιστώθηκε 

σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας καθώς το παρατηρούμενο 

επίπεδο σημαντικότητας (p-value) ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή α=0.05 

(Παράρτημα Πίνακας Δ). 

 

Πίνακας 4.  Αποτελέσματα κατανόησης ως προς το μορφωτικό επίπεδο μητέρας και ανά 
κατηγορία 

 

 

Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας 

Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ ΑΕΙ / Μετ. ΤΕΙ 

Ζώα ΜΟ 64.1 90.2 84.9 70.2 82.9 

TA  38.9 14.8 22.8 40.2 29.1 

Φαγητά ΜΟ 66.3 79.4 76.2 67.0 77.5 

TA  26.8 15.8 19.0 38.4 15.9 

Μέρη σώματος ΜΟ 79.5 91.7 85.0 72.5 85.0 

TA  24.5 3.4 17.1 40.7 17.3 

Κινήσεις ΜΟ 79.6 91.5 85.0 72.1 86.2 
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TA  27.1 10.2 21.6 40.8 21.1 

Εξωτερικοί 

Χώροι 

(Περιβαλλοντικά) 

ΜΟ 65.0 74.1 67.8 63.0 71.7 

TA  31.0 25.8 26.6 36.9 23.5 

Αντικείμενα 

Σπιτιού 

ΜΟ 67.5 75.0 72.6 64.9 76.8 

TA  26.3 22.9 21.4 37.0 16.5 

Χώροι Σπιτιού ΜΟ 64.3 71.4 65.4 61.4 72.9 

TA  33.4 21.0 24.6 38.3 29.6 

Προσωπικά 

Αντικείμενα 

ΜΟ 74.5 83.7 80.4 68.7 88.7 

TA  27.3 21.4 21.9 39.5 10.5 

Άνθρωποι ΜΟ 60.9 71.9 67.1 62.5 70.5 

TA  26.8 22.5 23.9 32.0 27.1 

Οχήματα - Μέσα 

Μεταφοράς 

ΜΟ 66.5 85.9 76.6 68.8 80.0 

TA  32.6 18.0 28.1 42.2 27.7 

Ρούχα / Είδη 

Ρουχισμού 

ΜΟ 65.3 75.0 69.8 64.8 77.9 

TA  30.0 23.6 26.1 39.1 15.9 

Έννοιες ΜΟ 67.7 88.7 70.9 76.2 74.0 

TA  31.1 16.9 30.2 42.8 30.4 

Επίθετα - 

Ιδιότητες 

ΜΟ 55.4 81.3 74.5 75.0 73.3 

TA  42.1 37.5 31.0 42.5 36.0 

Εργαλεία ΜΟ 40.8 62.5 48.4 45.7 52.9 

TA  34.8 43.0 34.6 35.2 39.6 

Παιχνίδια ΜΟ 60.7 69.2 71.9 64.7 74.7 
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TA  27.9 22.0 22.7 36.9 24.6 

ΆλλεςΛέξεις ΜΟ 76.8 96.9 87.9 80.0 86.3 

TA  31.5 6.3 25.4 41.3 21.8 

 

3.6 Μορφωτικό επίπεδο γονέων και έκφραση 

  Στην τελευταία ενότητα διερευνήθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της έκφρασης ως 

προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

διακύμανσης. Στον Πίνακα 11 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα (Μέσος Όρος  και 

Τυπικές Αποκλίσεις) ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. Από την ανάλυση 

διακύμανσης δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην έκφραση μεταξύ παιδιών με 

διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα. Αναλυτικότερα, σε όλες τις κατηγορίες δεν 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα καθώς το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (p-value) ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή 

α=0.05 (Παράρτημα Πίνακας Ε). 

Πίνακας 5.  Αποτελέσματα έκφρασης ως προς το μορφωτικό επίπεδο πατέρα και ανά κα-
τηγορία 

 

 

Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα 

Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ ΑΕΙ / Μετ. ΤΕΙ 

Ζώα ΜΟ 75.3 65.0 71.8 85.4 72.4 

TA  33.4 36.7 38.2 . 41.7 

Φαγητά ΜΟ 72.5 77.8 67.5 66.7 72.5 

TA  25.5 20.3 29.1 . 5.6 

Μέρησώματος ΜΟ 76.1 79.2 72.2 75.0 79.2 

TA  29.9 22.0 32.7 . 19.1 
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Κινήσεις ΜΟ 74.8 69.9 73.0 76.6 67.7 

TA  32.5 45.8 33.7 . 29.9 

Εξωτερικοί Χώροι 

(Περιβαλλοντικά) 

ΜΟ 63.6 67.3 61.1 58.5 44.7 

TA  32.6 42.2 32.9 . 34.0 

Αντικείμενα 

Σπιτιού 

ΜΟ 63.2 68.4 62.0 45.6 53.2 

TA  31.2 35.2 31.0 . 31.9 

Χώροι Σπιτιού ΜΟ 57.6 61.9 55.7 50.0 35.7 

TA  36.1 54.1 34.1 . 25.8 

Προσωπικά 

Αντικείμενα 

ΜΟ 71.7 71.0 67.8 60.9 63.8 

TA  32.5 36.2 32.9 . 16.5 

Άνθρωποι ΜΟ 60.3 58.3 62.2 65.0 51.7 

TA  28.6 33.9 28.8 . 7.6 

Οχήματα - Μέσα 

Μεταφοράς 

ΜΟ 70.0 68.8 66.4 62.5 45.8 

TA  36.9 43.8 36.7 . 34.4 

Ρούχα / 

ΕίδηΡουχισμού 

ΜΟ 63.1 65.5 63.8 34.5 57.5 

TA  34.3 40.7 31.8 . 10.5 

Έννοιες ΜΟ 65.4 67.3 70.3 77.4 30.8 

TA  36.4 48.7 36.8 . 27.5 

Επίθετα - Ιδιότητες ΜΟ 53.7 55.6 66.0 50.0 36.1 

TA  39.5 45.9 36.2 . 19.2 

Εργαλεία ΜΟ 49.8 45.2 40.8 21.4 11.9 

TA  39.7 50.7 32.7 . 14.9 

Παιχνίδια ΜΟ 59.8 67.8 64.7 70.0 41.1 

TA  31.0 44.3 32.4 . 20.4 

ΆλλεςΛέξεις ΜΟ 81.0 91.7 79.4 100.0 83.3 

TA  28.7 14.4 30.4 . 15.7 

 Τέλος, στον Πίνακα 12 δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα (Μέσος Όρος  και 

Τυπικές Αποκλίσεις) ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. Από την ανάλυση 

διακύμανσης δεν προέκυψε σημαντική διαφορά στην έκφραση μεταξύ παιδιών με 

διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας. Αναλυτικότερα, σε όλες τις κατηγορίες δεν 



79 
 

διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο μητέρας καθώς το 

παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (p-value) ήταν μεγαλύτερο από την οριακή τιμή 

α=0.05 (Παράρτημα Πίνακας ΣΤ). 

 

Πίνακας 12.  Αποτελέσματα έκφρασης ως προς το μορφωτικό επίπεδο μητέρας και ανά 

κατηγορία 

 

 

Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας 

Λύκειο ΙΕΚ ΑΕΙ ΑΕΙ / Μετ. ΤΕΙ 

 Ζώα ΜΟ 67.8 72.0 77.1 55.1 84.9 

TA  33.5 48.1 32.9 47.9 31.2 

Φαγητά ΜΟ 71.2 65.4 73.0 51.2 77.5 

TA  21.3 40.5 23.2 45.2 15.9 

Μέρη σώματος ΜΟ 78.6 67.7 75.5 55.8 85.0 

TA  23.1 45.4 28.4 49.2 17.6 

Κινήσεις ΜΟ 72.9 69.7 75.4 54.3 86.0 

TA  26.9 47.0 32.1 48.9 19.7 

Εξωτερικοί 

Χώροι 

(Περιβαλλοντικ

ά) 

ΜΟ 60.1 59.9 62.9 48.3 73.6 

TA  30.6 44.9 32.6 42.0 21.7 

Αντικείμενα 

Σπιτιού 

ΜΟ 60.8 62.3 63.0 50.5 72.3 

TA  26.3 43.5 30.7 45.0 17.1 
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Χώροι Σπιτιού ΜΟ 55.1 55.4 56.5 50.0 60.0 

TA  34.5 48.9 34.6 47.4 27.0 

Προσωπικά 

Αντικείμενα 

ΜΟ 68.0 68.5 70.5 52.2 85.2 

TA  28.2 46.2 30.5 48.5 9.5 

 Άνθρωποι ΜΟ 52.5 61.3 64.5 49.0 69.0 

TA  26.5 42.5 25.9 37.8 17.9 

Οχήματα - 

Μέσα 

Μεταφοράς 

ΜΟ 62.5 68.8 68.8 56.3 80.0 

TA  36.1 47.3 34.9 51.5 27.7 

Ρούχα / Είδη 

Ρουχισμού 

ΜΟ 58.9 62.9 64.8 49.7 73.8 

TA  30.0 44.7 31.6 47.8 15.7 

Έννοιες ΜΟ 58.0 68.9 68.9 60.0 72.8 

TA  34.2 47.3 37.1 51.5 22.7 

Επίθετα - 

Ιδιότητες 

ΜΟ 36.9 66.7 65.6 55.0 61.7 

TA  33.8 47.1 35.2 50.6 30.4 

Εργαλεία ΜΟ 42.9 51.8 43.3 32.9 51.4 

TA  37.3 55.7 35.6 36.3 38.6 

Παιχνίδια ΜΟ 56.2 51.7 64.9 51.3 71.3 

TA  26.1 38.6 31.7 47.5 22.4 

Άλλες Λέξεις ΜΟ 79.9 71.9 86.1 58.8 85.0 

TA  24.7 48.3 22.1 51.1 21.0 
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4. Συμπεράσματα – Συζήτηση  

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου σε 

ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης πρώιμης προσχολικής ηλικίας καθώς και να εξετάσει τους 

παράγοντες εκείνους που επιδρούν στην ανάπτυξη τόσο του δεκτικού όσο και του 

εκφραστικού λεξιλογίου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, γονείς 60 παιδιών (33 αγόρια 

και 27 κορίτσια) τυπικής ανάπτυξης και ηλικίας 1,5 έως 4 ετών συμπλήρωσαν τη λεξιλογική 

λίστα γονικής καταγραφής CYLEX, σημειώνοντας ποιες από τις αναφερόμενες λέξεις 

κατανοεί ή λέει το παιδί τους. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν σχετικά με τη συσχέτισή 

τους ως προς την ανάπτυξη του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου είναι η ηλικία, το φύλο 

και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

 Αναλύοντας τα παραπάνω δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι το πρώτο 

λεξιλόγιο των παιδιών, τόσο το δεκτικό όσο και το εκφραστικό, αυξάνεται με ένα σταθερό 

ρυθμό ανάπτυξης, καθώς αυξάνεται και η χρονολογική ηλικία των παιδιών. Το συνολικό 

λεξιλόγιο των παιδιών εξελίσσεται και παρουσιάζει αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Σε 

προηγούμενες έρευνες (Benedict, 1979; Caselli et al., 1995; Dromi, 1987; Fenson et al., 

1994; Rescorla, Alley & Book, 2001) αναφέρθηκε ότι το πρώτο λεξιλόγιο των παιδιών 

περιέχει λέξεις από διάφορες σημασιολογικές κατηγορίες και όχι μόνο από μία, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα. 

 Αρχικά, στην ηλικιακή ομάδα «1;6-2;0» παρατηρείται ότι οι σημασιολογικές 

κατηγορίες τις οποίες τα παιδιά κατανοούν περισσότερο είναι οι «Κινήσεις», οι «Άλλες 

Λέξεις» και τα «Μέρη Σώματος». Ως προς το εκφραστικό λεξιλόγιο της ομάδας αυτής, 

παρατηρούμε ότι οι «Άλλες Λέξεις» δεν βρίσκονται απλά σε μια υψηλή θέση όπως στο 

δεκτικό λεξιλόγιο, αλλά στην πρώτη θέση. Ακόμη, φαίνεται ότι η κατηγορία «Φαγητά», 
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αποτελώντας την τρίτη κατά σειρά κατηγορία, κατατάσσεται υψηλότερα στο εκφραστικό 

λεξιλόγιο της ηλικιακής αυτής ομάδας απ’ ότι στο δεκτικό λεξιλόγιο. Κάτι αντίστοιχο 

συμβαίνει και με την κατηγορία «Ζώα», ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με την κατηγορία 

«Κινήσεις». Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες «Παιχνίδια» και «Εργαλεία» 

βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις τόσο στο δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών της παραπάνω 

ηλικιακής ομάδας, όσο και στο εκφραστικό. 

 Περνώντας στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία «2;1-2;5», παρατηρούμε ως προς το 

δεκτικό επίπεδο των παιδιών τη μεγαλύτερη ανοδική πορεία στις σημασιολογικές 

κατηγορίες «Άλλες Λέξεις», «Μέρη Σώματος» και «Κινήσεις». Επίσης ανοδική πορεία σε 

σύγκριση με την προηγούμενη ηλικιακή ομάδα παρουσιάζει και η κατηγορία «Φαγητά», 

ενώ η κατηγορία «Ζώα» παρότι σημειώνει κάποια αύξηση, βρίσκεται πλέον στη μέση των 

κατηγοριών διαγραμματικά. Αναφορικά με το εκφραστικό επίπεδο της ηλικίας αυτής, 

αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Άλλες Λέξεις», «Μέρη Σώματος» και «Κινήσεις», οι 

οποίες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις όπως και στο δεκτικό λεξιλόγιο. Επιπλέον, η 

κατηγορία «Επίθετα – Ιδιότητες» παρουσιάζει μία αρκετά μεγάλη αύξηση στην έκφραση 

των παιδιών, η οποία την κατατάσσει δύο θέσεις πιο ψηλά στο διάγραμμα αυτής της 

ηλικίας.  

 Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν σε κάποια σημεία με 

προηγούμενη έρευνα των Rescorla et al (2001). Στην έρευνα αυτή σημειώνεται ότι το 80% 

των παιδιών ηλικίας 2;0 έως 2;2 που ερεύνησαν, περιέχουν στο λεξιλόγιό τους «ονόματα 

ζώων» (σκύλος, γάτα, πουλί), «φαγητά» (χυμός, μπανάνα, μπισκότο, μήλο), «παιχνίδια» 

(μπάλα, βιβλίο), «είδη ρουχισμού» (παπούτσια, κάλτσες), «αντικείμενα σπιτιού» (κουτάλι, 

κρεβάτι, κούπα, κλειδί), «άνθρωποι» (μαμά, μπαμπάς, μωρό) και «άλλες λέξεις» (όχι, γεια, 

ναι, ευχαριστώ, παρακαλώ) (Rescorla et al., 2001). 
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 Συνεχίζοντας με την ηλικιακή ομάδα «2;6-2;11», στην κορυφή του λεξιλογίου 

κατανόησης βρίσκονται σταθερά οι «Άλλες Λέξεις» και τα «Μέρη Σώματος», ενώ τρίτη για 

πρώτη φορά βρίσκεται η κατηγορία «Προσωπικά Αντικείμενα». Διαγραμματικά η κατηγορία 

«Παιχνίδια» ανεβαίνει, ενώ οι «Έννοιες» βρίσκονται πλέον στην προτελευταία θέση. 

Ποσοστιαία, στην πλειοψηφία των κατηγοριών δεν παρατηρείται κάποια αύξηση, ενώ σε 

όποιες κατηγορίες παρατηρείται, αυτή είναι ελάχιστη. Όσον αφορά το εκφραστικό επίπεδο 

αυτής της ηλικίας, στις πρώτες τρεις θέσεις βρίσκονται όπως και στην ηλικιακή ομάδα «2;1-

2;5», οι κατηγορίες «Άλλες Λέξεις», «Μέρη Σώματος» και «Κινήσεις», ενώ με ελάχιστη 

διαφορά ακολουθούν τα «Προσωπικά Αντικείμενα» και τα «Φαγητά». Σε αυτήν την ηλικιακή 

ομάδα, ποσοστιαία υπάρχει μία ραγδαία αύξηση σε όλες τις κατηγορίες, εκτός από την 

κατηγορία «Εργαλεία». 

 Επιπρόσθετα, σχετικά με το δεκτικό λεξιλόγιο της ηλικιακής ομάδας «3 – 3;5», 

παρατηρούμε ότι στην κορυφή εκτινάσσεται για πρώτη φορά η κατηγορία «Ζώα», ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν οι «Κινήσεις». Για άλλη μία φορά, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι 

«Άλλες Λέξεις» και τα «Μέρη Σώματος», ενώ για πρώτη φορά οι «Έννοιες» ανεβαίνουν στην 

κατάταξη των σημασιολογικών κατηγοριών του δεκτικού λεξιλογίου. Όσον αφορά το 

εκφραστικό λεξιλόγιο, στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ η κατηγορία «Ζώα», ενώ με 

ελάχιστη διαφορά ακολουθούν οι «Άλλες Λέξεις», «Κινήσεις» και «Μέρη Σώματος». 

Σταθερά στην τελευταία θέση βρίσκεται, τόσο στο δεκτικό όσο και στο εκφραστικό 

λεξιλόγιο, βρίσκεται η κατηγορία «Εργαλεία», ενώ εντύπωση προκαλεί η πτώση της 

κατηγορίας «Άνθρωποι» στην προτελευταία θέση και στην κατανόηση και στην έκφραση.  

 Αυτό που διαγράφεται από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι, η κατηγορία 

«Άλλες Λέξεις» είναι αυτή που παραμένει με διαφορά πρώτη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 

τόσο στο δεκτικό όσο και στο εκφραστικό λεξιλόγιο. Η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε 
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σε αυτήν την παρατήρηση είναι ότι, βρίσκεται σε τόσο υψηλή κατάταξη επειδή συνιστάται 

από λέξεις (π.χ. ναι, όχι, τι) που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους γονείς και έχουν 

προστεθεί στο λεξιλόγιο των παιδιών από τη βρεφική ακόμα ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η κατηγορία, η οποία παραμένει σταθερά τελευταία όσον αφορά το δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών όλων των ηλικιακών ομάδων είναι τα «Εργαλεία», το οποίο συμφωνεί με το 

εύρημα ότι τα παιδιά δεν κατακτούν τις λέξεις που δεν σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον 

και τα ενδιαφέροντά τους (Παπαηλιού, 2005).  

 Σύμφωνα με έρευνα της Hart (2004), η παραγωγή διαφορετικών λέξεων από τα 

παιδιά είναι περισσότερο πιθανό να σχετίζεται με την προσοχή του παιδιού, το ακροατήριο, 

το οποίο έχει απέναντί του και την επιθυμία που θέλει να εκφραστεί για κάτι, παρά με την 

ίδια τη γνώση. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι όσο πιο πολύ μιλάει ο γονιός στο παιδί του 

τόσο πιο αυξημένο θα είναι το εκφραστικό του λεξιλόγιο (Χαχούδη, 2012). 

 Ξεκινώντας με τον πρώτο δημογραφικό παράγοντα, όσον αφορά τη μεταβλητή φύλο 

και τη συσχέτισή της με την κατανόηση του λεξιλογίου, στην παρούσα έρευνα 

παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση στη σημασιολογική 

κατηγορία «Προσωπικά Αντικείμενα», ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες δε σημειώθηκε 

καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της έρευνας αυτής, βιβλιογραφικά έχει καταγραφεί 

ότι το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των σημασιολογικών κατηγοριών. Η 

επικράτηση των αρσενικών στις κατηγορίες των «Εργαλείων» και των «Οχημάτων» γίνεται 

φανερή και στην έρευνα των Barbarotto, Laiaconab, Capitanic (2008), οι οποίοι εξέτασαν την 

ανάπτυξη των σημασιολογικών κατηγοριών των «Ζώων», «Λαχανικών», «Φρούτων», 

«Εργαλείων», «Οχημάτων» και «Επίπλων» σε σχέση με το φύλο σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 

ετών (Χαχούδη, 2012). 
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 Σχετικά με το εκφραστικό λεξιλόγιο και το φύλο των παιδιών δε σημειώθηκε καμία 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. Τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας έρχονται εν μέρει σε αντίθεση με το πλήθος ερευνών που αναδεικνύουν ότι τα 

κορίτσια υπερτερούν σε σύγκριση με τα αγόρια τόσο στις λέξεις που κατανοούν όσο και στις 

λέξεις που εκφράζουν (π.χ. Bauer et al., 2002. Feldman et al., 2000. Fenson et al., 2008. 

Huttenlocher et al., 1991. Kern, 2007. Rescorla& Alley, 2001. Szagun et al., 2006). 

 Συνεχίζοντας, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, στην παρούσα 

έρευνα δε φάνηκε να σχετίζεται με την ανάπτυξη του δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου 

των παιδιών. Στο σύνολο του δείγματος, διαγράφεται ότι η εκπαίδευση των γονέων δεν 

επηρεάζει ούτε την κατανόηση ούτε την παραγωγή του λεξιλογίου των παιδιών. Πιο 

συγκεκριμένα, έπειτα από ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε καμία σημαντική 

διαφορά τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση μεταξύ παιδιών με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα. Παρομοίως, δεν καταγράφηκε καμία στατιστικώς σημαντική 

διαφορά στην κατανόηση και στην έκφραση παιδιών με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

μητέρας.  

 Τα συγκεκριμένα ευρήματα της έρευνας αυτής έρχονται σε αντίφαση με πολλές 

έρευνες, οι οποίες χρησιμοποιώντας ως δεδομένο ότι γονείς υψηλότερου μορφωτικού 

επιπέδου χρησιμοποιούν πιο εμπλουτισμένο και περίπλοκο λεξιλόγιο σε σύγκριση με τους 

γονείς χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, αναφέρουν ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει 

σημαντικά την έκφραση των παιδιών και όχι την κατανόηση των λέξεων (Arriaga et al., 1998. 

Pan et al, 2005. Tzouriadou & Manavopoulos, 1995). 

   Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, το οποίο δε θα πρέπει 

να περάσει ασχολίαστο, είναι η «έκρηξη» της έκφρασης που σημειώνεται στο λεξιλόγιο των 

παιδιών της ηλικιακής ομάδας 3-3;5 ετών. Ιδιαίτερα στο διάγραμμα 16, είναι ολοφάνερη η 
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αύξηση των επιδόσεων των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας στην έκφραση όλων των 

σημασιολογικών κατηγοριών, γεγονός που δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής τόσο έντονα 

σε άλλη ερευνητική προσπάθεια. 

 Ένα επιπλέον εύρημα της έρευνας που αξίζει να σημειωθεί είναι η υψηλή θέση που 

καταλαμβάνει η κατηγορία «Κινήσεις» (ενέργειες λέξεων), τόσο στο δεκτικό όσο και στο 

εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών.  Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες στις οποίες αναφέρεται ότι τα ρήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη αναλογία λέξεων 

που κατανοούν τα παιδιά που ομιλούν την ελληνική γλώσσα σε σχέση με αυτά που ομιλούν 

την αγγλική και αποτελούν τα πρώτα στοιχεία προτάσεων που ακούνε τα παιδιά στα 

ελληνικά (Mackridge, 1985; Stephany, 1997). 

 Το παραπάνω μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ελληνικά, σε σύγκριση με τα 

αγγλικά, αποτελούν μία γλώσσα με πολύπλοκή μορφολογία και η κλίση των ουσιαστικών 

επηρεάζεται από τους αριθμούς (ενικό και πληθυντικό), τα γένη (αρσενικό, θηλυκό, 

ουδέτερο) και τις πτώσεις (ονομαστική, γενική, αιτιατική και κλητική). Επίσης,  τα ελληνικά 

διαθέτουν μία μεγάλη ποικιλία υποκοριστικών, τα οποία συχνά εμφανίζονται στο λόγο που 

χρησιμοποιούν οι ενήλικες όταν απευθύνονται στα παιδιά (Thomadaki & Stephany, 2007). 

 Μία διαφορετική προσέγγιση προτείνει ο Goldfield (2000) για τη χρήση των 

ρημάτων στο πρώτο λεξιλόγιο των παιδιών. Ισχυρίζεται ότι το γεγονός αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο ότι συχνά οι μητέρες ζητούν από το παιδί τους να κάνει μία ενέργεια, παρά 

να την προφέρει. Ακόμη, οι μητέρες συνήθως παροτρύνουν τα παιδιά τους να πουν ένα 

ουσιαστικό, παρά ένα ρήμα. Με άλλα λόγια, οι ενέργειες έχουν κεντρικό νόημα στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου. Κάτι τέτοιο είναι φανερό από το γεγονός ότι η λέξη ενέργεια στην 

κατανόηση χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εκκίνηση των ενεργειών, ενώ στην 

παραγωγή, συνοδεύεται από τις ενέργειες των παιδιών (Χαχούδη, 2012).  
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 Σε γενικές γραμμές, σε έρευνά τους οι Papaeliou & Rescorla (2011) υπογραμμίζουν 

ότι τα ελληνόπουλα παρουσιάζουν μία αργοπορία στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, σε 

σύγκριση με τα παιδιά που μιλούν την αγγλική γλώσσα, πιθανότατα λόγω της περίπλοκης 

μορφολογίας της ελληνικής γλώσσας και της διαφορετικής μορφοσυνταντικής δομής της 

ελληνικής γλώσσας σε σχέση με την αγγλική (Papaeliou & Rescorla, 2011). Από τα 

αποτελέσματα της ίδιας έρευνας προκύπτει ότι τα ελληνόπουλα ηλικίας 1;6 έως 1;11 ετών 

παρουσιάζουν μικρότερο λεξιλόγιο σε σχέση με τα παιδιά των ΗΠΑ, ωστόσο η διαφορά 

αυτή μειώνεται μετά την ηλικία των 2 ετών.  

 Τέλος, κάτι ακόμα που αξίζει να σημειωθεί για τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας είναι η ελάττωση χρήσης των περισσότερων σημασιολογικών κατηγοριών σε 

επίπεδο έκφρασης που χαρακτηρίζει την ηλικιακή ομάδα 3;6 – 3;11. Η ελάττωση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή αρχίζουν να χρησιμοποιούν 

μεγαλύτερες σε εκφωνήματα προτάσεις και η έμφαση πλέον δίνεται στη γραμματική σε 

σχέση με τη σημασιολογία. Επίσης τα παιδιά αυτής της ηλικίας, είναι πολύ πιθανό να έχουν 

εισάγει νέες λέξεις στο λεξιλόγιό τους, οι οποίες δε βρίσκονται στο ερωτηματολόγιο CYLEX 

και χρησιμοποιούνται πλέον περισσότερο. Τέλος, ας μην λησμονούμε το γεγονός ότι η 

παρατήρηση αυτή γίνεται για παιδιά ηλικίας 3;6 – 3;11 ετών και η λίστα CYLEX που τους 

χορηγήθηκε απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 3,5 ετών, επομένως μία τέτοια ελάττωση 

χρήσης κάποιων κατηγοριών είναι πολύ αναμενόμενη. 

  Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται μία σύγκριση της παρούσας έρευνας με 

προηγούμενη ελληνική έρευνα που συγκέντρωσε δεδομένα μέσω του εργαλείου CYLEX. Η 

έρευνα της Χαχούδη (2012) σε μία προσπάθεια προσαρμογής του ερωτηματολογίου CYLEX 

στα ελληνικά δεδομένα, μελέτησε την ανάπτυξη σημασιολογικών κατηγοριών στο πρώτο 

λεξιλόγιο ελληνόπουλων ηλικίας 6 μηνών έως 3,6 ετών τυπικής ανάπτυξης σε σχέση με την 
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ηλικία και το φύλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφηκαν σημαντικές 

διαφορές τόσο στην κατανόηση όσο και στην έκφραση των περισσότερων σημασιολογικών 

κατηγοριών, με τα κορίτσια να υπερτερούν και στα δύο είδη λεξιλογίου. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ότι συναντώνται σημαντικές διαφορές στις 14 από τις 16 κατηγορίες του 

εκφραστικού λεξιλογίου και μόνο στις  από τις 16 του δεκτικού λεξιλογίου (Χαχούδη, 2012). 

Αντιθέτως, στην παρούσα έρευνα, σημειώθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, 

μόνο όσον αφορά τα επίπεδα κατανόησης της κατηγορίας «Προσωπικά Αντικείμενα», ενώ 

σχετικά με τα επίπεδα έκφρασης όλων των σημασιολογικών κατηγοριών δεν παρουσιάστηκε 

καμία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Τέλος, ένα κοινό εύρημα ανάμεσα στις 

δύο έρευνες είναι η υψηλή θέση της κατηγορίας «Ενέργειες» στο δεκτικό λεξιλόγιο των 

παιδιών, παρότι στην παρούσα έρευνα η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει υψηλή θέση και σε 

εκφραστικό επίπεδο.  
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5. Περιορισμοί της έρευνας 

 

 Έχοντας αναλύσει και παρουσιάσει τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρούσα 

έρευνα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και μερικοί περιορισμοί της έρευνας. Ο πρώτος 

παράγοντας που περιορίζει τη γενίκευση των συμπερασμάτων είναι η χρήση των 

ερωτηματολογίων γονικής καταγραφής ως εργαλείο αξιολόγησης του συνολικού λεξιλογίου 

των παιδιών. Παρότι τα ερωτηματολόγια γονέων χρησιμοποιούνται σε μία πληθώρα 

ερευνών παγκοσμίως, αυτά δε στερούνται μειονεκτημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον 

κίνδυνο υποκειμενικότητας των πληροφοριών που παρέχουν οι γονείς (Feldman, etal., 2000· 

Fenson, etal. 2000· Tomasello & Mervis, 1994). 

 Βασική προϋπόθεση για τη χρήση ενός τέτοιου εργαλείου, συνεπώς, είναι να 

αποδειχθεί πως οι γονείς απαντώντας στις ερωτήσεις του μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες 

πληροφορίες δίχως να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν τις δεξιότητες των παιδιών τους. 

Παρότι έχει αποδειχθεί ότι τα ερωτηματολόγια γονικής καταγραφής είναι ένα αξιόπιστο 

εργαλείο έρευνας του λεξιλογίου των παιδιών, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η 

πιθανή υποκειμενικότητα που μπορεί να ελλοχεύουν οι απαντήσεις των γονέων. 

 Επιπλέον, έναν ακόμη περιορισμό έρευνας συνιστά ο μικρός αριθμός δείγματος, ο 

οποίος οφείλεται κυρίως στη χαμηλή ανταπόκριση των γονέων να συμμετάσχουν στην 

έρευνα συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια. Σε παλαιότερες αντίστοιχες έρευνες ο 

αριθμός του δείγματος ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος έως και δεκαπλάσιος και έτσι τα 

αποτελέσματα των ερευνών αυτών οδηγούσαν σε μια ασφαλέστερη γενίκευση σε σχέση με 

την παρούσα. Ο μικρός αριθμός δείγματος της παρούσας έρευνας μας οδηγεί σε μία 

επιφυλακτικότητα για τη γενίκευση των συμπερασμάτων.  Τέλος, είναι γεγονός ότι το 

συνολικό δείγμα συλλέχθηκε από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και δεν κάλυψε 
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όλο το γεωγραφικό πεδίο του Νομού Θεσσαλονίκης ή άλλες περιοχές της εγγύτερης 

περιφέρειας, με αποτέλεσμα το δείγμα να αντιπροσωπεύει αυστηρά την αστική περιοχή 

μίας μόνο πόλης, της Θεσσαλονίκης και να μην παρουσιάζει καθόλου δείγμα από αγροτικές 

περιοχές. Συνεπώς, δεν υπήρχε μεγάλη διασπορά του δείγματος, ενώ με αυτόν τον τρόπο 

δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση του τόπου διαμονής των παιδιών 

με την ανάδυση του πρώτου λεξιλογίου. Μελλοντικά προτείνεται η συλλογή ενός 

μεγαλύτερου δείγματος, το οποίο θα απαρτίζεται τόσο από αστικές όσο και από αγροτικές 

περιοχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Πίνακας Α. Αποτελέσματα ANOVA για την κατανόηση ως προς το φύλο 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

 Ζώα κατανόηση Between Groups 1050.137 1 1050.13
7 

1.207 .276 

Within Groups 50457.300 58 869.953   

Total 51507.436 59    

Φαγητά κατανόηση Between Groups 509.903 1 509.903 1.017 .317 

Within Groups 29083.613 58 501.442   

Total 29593.516 59    

Μέρη σώματος Between Groups 81.512 1 81.512 .183 .670 

Within Groups 25766.578 58 444.251   

Total 25848.090 59    

Κινήσεις Between Groups 749.210 1 749.210 1.307 .258 

Within Groups 33252.809 58 573.324   

Total 34002.018 59    

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

Between Groups 1253.137 1 1253.13
7 

1.675 .201 

Within Groups 43384.576 58 748.010   

Total 44637.712 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 1162.753 1 1162.75
3 

2.189 .144 

Within Groups 30803.801 58 531.100   

Total 31966.554 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 175.642 1 175.642 .230 .633 

Within Groups 44221.466 58 762.439   

Total 44397.109 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 2520.797 1 2520.79
7 

4.623 .036 

Within Groups 31625.391 58 545.265   

Total 34146.188 59    

 Άνθρωποι Between Groups 274.749 1 274.749 .442 .509 
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Within Groups 36073.064 58 621.949   

Total 36347.813 59    

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

Between Groups 303.984 1 303.984 .345 .559 

Within Groups 51046.928 58 880.119   

Total 51350.911 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 1610.655 1 1610.65
5 

2.293 .135 

Within Groups 40745.865 58 702.515   

Total 42356.520 59    

Έννοιες Between Groups 453.628 1 453.628 .489 .487 

Within Groups 53751.901 58 926.757   

Total 54205.530 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 160.038 1 160.038 .126 .724 

Within Groups 73510.101 58 1267.41
6 

  

Total 73670.139 59    

Εργαλεία Between Groups 717.386 1 717.386 .590 .446 

Within Groups 70557.273 58 1216.50
5 

  

Total 71274.660 59    

Παιχνίδια Between Groups 309.856 1 309.856 .492 .486 

Within Groups 36514.403 58 629.559   

Total 36824.259 59    

Άλλες Λέξεις Between Groups 29.520 1 29.520 .039 .844 

Within Groups 43727.641 58 753.925   

Total 43757.161 59    

 
 

Πίνακας Β. Αποτελέσματα ANOVA για την έκφραση ως προς το φύλο 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

 Ζώα Between Groups 1814.412 1 1814.412 1.51
2 

.224 

Within Groups 69615.689 58 1200.270   



100 
 

Total 71430.101 59    

Φαγητά Between Groups 981.072 1 981.072 1.49
3 

.227 

Within Groups 38113.214 58 657.124   

Total 39094.285 59    

Μέρη σώματος Between Groups 1045.186 1 1045.186 1.19
7 

.278 

Within Groups 50655.046 58 873.363   

Total 51700.231 59    

Κινήσεις Between Groups 609.106 1 609.106 .576 .451 

Within Groups 61331.742 58 1057.444   

Total 61940.848 59    

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

Between Groups 521.705 1 521.705 .494 .485 

Within Groups 61230.461 58 1055.698   

Total 61752.166 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 1130.381 1 1130.381 1.22
9 

.272 

Within Groups 53325.913 58 919.412   

Total 54456.294 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 668.599 1 668.599 .545 .464 

Within Groups 71218.306 58 1227.902   

Total 71886.905 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 3239.964 1 3239.964 3.42
8 

.069 

Within Groups 54812.651 58 945.046   

Total 58052.615 59    

 Άνθρωποι Between Groups 422.934 1 422.934 .552 .460 

Within Groups 44406.650 58 765.632   

Total 44829.583 59    

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

Between Groups 119.851 1 119.851 .090 .765 

Within Groups 76882.102 58 1325.553   

Total 77001.953 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 1891.255 1 1891.255 1.86
8 

.177 

Within Groups 58722.300 58 1012.453   
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Total 60613.555 59    

Έννοιες Between Groups 1134.746 1 1134.746 .847 .361 

Within Groups 77689.509 58 1339.474   

Total 78824.255 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 545.455 1 545.455 .387 .536 

Within Groups 81797.138 58 1410.295   

Total 82342.593 59    

Εργαλεία Between Groups 470.315 1 470.315 .347 .558 

Within Groups 78682.746 58 1356.599   

Total 79153.061 59    

Παιχνίδια Between Groups 576.178 1 576.178 .586 .447 

Within Groups 57052.525 58 983.664   

Total 57628.704 59    

Άλλες Λέξεις Between Groups 350.911 1 350.911 .446 .507 

Within Groups 45625.000 58 786.638   

Total 45975.911 59    

 

Πίνακας Γ. Αποτελέσματα ANOVA για την κατανόηση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 
πατέρα 

ANOVA 

 Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Ζώα κατανόηση Between Groups 682.231 4 170.558 .185 .945 

Within Groups 50825.205 55 924.095   

Total 51507.436 59    

Φαγητά κατανόηση Between Groups 721.396 4 180.349 .344 .847 

Within Groups 28872.120 55 524.948   

Total 29593.516 59    

Μέρη σώματος Between Groups 914.043 4 228.511 .504 .733 

Within Groups 24934.048 55 453.346   

Total 25848.090 59    

Κινήσεις Between Groups 1553.597 4 388.399 .658 .624 

Within Groups 32448.422 55 589.971   
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Total 34002.018 59    

Εξωτερικοί Χώροι 

(Περιβαλλοντικά) 
Between Groups 2517.045 4 629.261 .822 .517 

Within Groups 42120.667 55 765.830   

Total 44637.712 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 2517.776 4 629.444 1.176 .332 

Within Groups 29448.778 55 535.432   

Total 31966.554 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 2424.320 4 606.080 .794 .534 

Within Groups 41972.789 55 763.142   

Total 44397.109 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 1812.029 4 453.007 .771 .549 

Within Groups 32334.159 55 587.894   

Total 34146.188 59    

 Άνθρωποι Between Groups 1508.050 4 377.012 .595 .668 

Within Groups 34839.763 55 633.450   

Total 36347.813 59    

Οχήματα - Μέσα 

Μεταφοράς 
Between Groups 3356.849 4 839.212 .962 .436 

Within Groups 47994.062 55 872.619   

Total 51350.911 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 2889.889 4 722.472 1.007 .412 

Within Groups 39466.631 55 717.575   

Total 42356.520 59    

Έννοιες Between Groups 6940.642 4 1735.161 2.019 .104 

Within Groups 47264.887 55 859.362   

Total 54205.530 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 1486.231 4 371.558 .283 .888 

Within Groups 72183.908 55 1312.435   

Total 73670.139 59    

Εργαλεία Between Groups 1525.437 4 381.359 .301 .876 

Within Groups 69749.223 55 1268.168   

Total 71274.660 59    

Παιχνίδια Between Groups 1031.746 4 257.937 .396 .810 



103 
 

Within Groups 35792.513 55 650.773   

Total 36824.259 59    

Άλλες Λέξεις Between Groups 789.309 4 197.327 .253 .907 

Within Groups 42967.852 55 781.234   

Total 43757.161 59    

 

Πίνακας Δ. Αποτελέσματα ANOVA για την κατανόηση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 
μητέρας 

ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

 Ζώα κατανόηση Between Groups 5186.602 4 1296.651 1.54
0 

.204 

Within Groups 46320.834 55 842.197   

Total 51507.436 59    

Φαγητά κατανόηση Between Groups 1392.278 4 348.070 .679 .610 

Within Groups 28201.238 55 512.750   

Total 29593.516 59    

Μέρη σώματος Between Groups 1177.130 4 294.282 .656 .625 

Within Groups 24670.960 55 448.563   

Total 25848.090 59    

Κινήσεις Between Groups 1214.294 4 303.574 .509 .729 

Within Groups 32787.724 55 596.140   

Total 34002.018 59    

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

Between Groups 453.826 4 113.457 .141 .966 

Within Groups 44183.886 55 803.343   

Total 44637.712 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 662.922 4 165.730 .291 .882 

Within Groups 31303.632 55 569.157   

Total 31966.554 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 508.397 4 127.099 .159 .958 

Within Groups 43888.712 55 797.977   

Total 44397.109 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 1434.197 4 358.549 .603 .662 
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Within Groups 32711.990 55 594.763   

Total 34146.188 59    

 Άνθρωποι Between Groups 704.169 4 176.042 .272 .895 

Within Groups 35643.644 55 648.066   

Total 36347.813 59    

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

Between Groups 1867.932 4 466.983 .519 .722 

Within Groups 49482.980 55 899.691   

Total 51350.911 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 838.344 4 209.586 .278 .891 

Within Groups 41518.176 55 754.876   

Total 42356.520 59    

Έννοιες Between Groups 1526.323 4 381.581 .398 .809 

Within Groups 52679.207 55 957.804   

Total 54205.530 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 4320.188 4 1080.047 .857 .496 

Within Groups 69349.950 55 1260.908   

Total 73670.139 59    

Εργαλεία Between Groups 1709.563 4 427.391 .338 .851 

Within Groups 69565.097 55 1264.820   

Total 71274.660 59    

Παιχνίδια Between Groups 1475.569 4 368.892 .574 .683 

Within Groups 35348.690 55 642.703   

Total 36824.259 59    

Άλλες Λέξεις Between Groups 1908.250 4 477.062 .627 .645 

Within Groups 41848.912 55 760.889   

Total 43757.161 59    

 

 

Πίνακας Ε. Αποτελέσματα ANOVA για την έκφραση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 
πατέρα 

ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
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 Ζώα Between Groups 515.527 4 128.882 .100 .982 

Within Groups 70914.574 55 1289.356   

Total 71430.101 59    

Φαγητά Between Groups 517.805 4 129.451 .185 .945 

Within Groups 38576.481 55 701.391   

Total 39094.285 59    

Μέρη σώματος Between Groups 326.509 4 81.627 .087 .986 

Within Groups 51373.723 55 934.068   

Total 51700.231 59    

Κινήσεις Between Groups 205.653 4 51.413 .046 .996 

Within Groups 61735.195 55 1122.458   

Total 61940.848 59    

Εξωτερικοί Χώροι 
(Περιβαλλοντικά) 

Between Groups 1085.860 4 271.465 .246 .911 

Within Groups 60666.306 55 1103.024   

Total 61752.166 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 664.464 4 166.116 .170 .953 

Within Groups 53791.830 55 978.033   

Total 54456.294 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 1453.891 4 363.473 .284 .887 

Within Groups 70433.014 55 1280.600   

Total 71886.905 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 388.947 4 97.237 .093 .984 

Within Groups 57663.668 55 1048.430   

Total 58052.615 59    

 Άνθρωποι Between Groups 338.033 4 84.508 .104 .980 

Within Groups 44491.550 55 808.937   

Total 44829.583 59    

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

Between Groups 1648.426 4 412.107 .301 .876 

Within Groups 75353.527 55 1370.064   

Total 77001.953 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 936.105 4 234.026 .216 .929 

Within Groups 59677.450 55 1085.045   

Total 60613.555 59    
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Έννοιες Between Groups 4298.143 4 1074.536 .793 .535 

Within Groups 74526.113 55 1355.020   

Total 78824.255 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 3569.045 4 892.261 .623 .648 

Within Groups 78773.547 55 1432.246   

Total 82342.593 59    

Εργαλεία Between Groups 4803.205 4 1200.801 .888 .477 

Within Groups 74349.856 55 1351.816   

Total 79153.061 59    

Παιχνίδια Between Groups 1772.829 4 443.207 .436 .782 

Within Groups 55855.875 55 1015.561   

Total 57628.704 59    

Άλλες Λέξεις Between Groups 770.553 4 192.638 .234 .918 

Within Groups 45205.359 55 821.916   

Total 45975.911 59    

 
 

Πίνακας ΣΤ. Αποτελέσματα ANOVA για την έκφραση ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 
μητέρας 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Ζώα Between Groups 3227.501 4 806.875 .651 .629 

Within Groups 68202.601 55 1240.047   

Total 71430.101 59    

Φαγητά Between Groups 2420.606 4 605.151 .908 .466 

Within Groups 36673.680 55 666.794   

Total 39094.285 59    

Μέρη σώματος Between Groups 2735.574 4 683.893 .768 .551 

Within Groups 48964.658 55 890.267   

Total 51700.231 59    

Κινήσεις Between Groups 2806.851 4 701.713 .653 .627 

Within Groups 59133.997 55 1075.164   

Total 61940.848 59    

Εξωτερικοί Χώροι Between Groups 1699.182 4 424.796 .389 .816 
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(Περιβαλλοντικά) Within Groups 60052.983 55 1091.872   

Total 61752.166 59    

Αντικείμενα Σπιτιού Between Groups 1240.876 4 310.219 .321 .863 

Within Groups 53215.418 55 967.553   

Total 54456.294 59    

Χώροι Σπιτιού Between Groups 278.441 4 69.610 .053 .995 

Within Groups 71608.464 55 1301.972   

Total 71886.905 59    

Προσωπικά Αντικείμενα Between Groups 2804.353 4 701.088 .698 .597 

Within Groups 55248.262 55 1004.514   

Total 58052.615 59    

 Άνθρωποι Between Groups 2440.365 4 610.091 .792 .536 

Within Groups 42389.219 55 770.713   

Total 44829.583 59    

Οχήματα - Μέσα 
Μεταφοράς 

Between Groups 1814.453 4 453.613 .332 .855 

Within Groups 75187.500 55 1367.045   

Total 77001.953 59    

Ρούχα / Είδη Ρουχισμού Between Groups 1807.999 4 452.000 .423 .792 

Within Groups 58805.557 55 1069.192   

Total 60613.555 59    

Έννοιες Between Groups 1615.793 4 403.948 .288 .885 

Within Groups 77208.463 55 1403.790   

Total 78824.255 59    

Επίθετα - Ιδιότητες Between Groups 8500.331 4 2125.083 1.58
3 

.192 

Within Groups 73842.262 55 1342.587   

Total 82342.593 59    

Εργαλεία Between Groups 1161.990 4 290.497 .205 .935 

Within Groups 77991.071 55 1418.019   

Total 79153.061 59    

Παιχνίδια Between Groups 2150.003 4 537.501 .533 .712 

Within Groups 55478.700 55 1008.704   

Total 57628.704 59    
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Άλλες Λέξεις Between Groups 3740.525 4 935.131 1.21
8 

.314 

Within Groups 42235.386 55 767.916   

Total 45975.911 59    

 


