
υμπεράςματα
 Τα γενικά ποςοςτά  ορκϊν απαντιςεων ςτα ερωτιματα  – μονόγλωςςα 90,62%, 

δίγλωςςα 79,62% και Ε.Γ.Δ. 48,75%- δείχνουν πωσ τα ταυτόχρονα δίγλωςςα παιδιά 
ζχουν ελαφρϊσ χαμθλότερεσ επιδόςεισ από τα μονόγλωςςα και αρκετά πιο υψθλζσ 
από τα παιδιά με Α.Γ.Δ.

 Υπάρχουν  περιοχζσ  τθσ μορφολογίασ  που και ςτισ 3 ομάδεσ παιδιϊν εμφανίηουν 
πολφ καλζσ επιδόςεισ όπωσ: κλίςθ ριματοσ ςτο γ’ πρόςωπο, χριςθ αόριςτου και 
μετατροπι ςτον πλθκυντικό αρικμό ουςιαςτικϊν με πιο ςυχνζσ καταλιξεισ.

 Αντίςτοιχα υπάρχουν περιοχζσ , που δυςκολεφουν ιδιαίτερα και τισ 3 ομάδεσ  
παιδιϊν , όπωσ θ χριςθ του πλθκυντικοφ αρικμοφ  ουςιαςτικϊν ςτθν γενικι πτϊςθ( 
γενικι κτθτικι), γεγονόσ που πικανά δείχνει ότι αυτι θ γραμματικι μορφι δεν ζχει 
ακόμθ κατακτθκεί ςτθν προςχολικι θλικία.

 Στα παιδιά με Α.Γ.Δ. τα ελλείμματα φαίνεται πωσ κατανζμονται  ςχεδόν ςε όλεσ τισ 
γραμματικζσ μορφζσ τθσ γλϊςςασ, Οι μεγαλφτερεσ  δυςκολίεσ παρουςιάηονται ςτθ 
χριςθ τθσ γενικισ πτϊςθσ των ουςιαςτικϊν ςτον πλθκυντικό αρικμό, ςτισ κτθτικζσ και 
προςωπικζσ αντωνυμίεσ, ςτθ  χριςθ των προκζςεων «με» και «ςε», των τοπικϊν 
επιρρθμάτων και ςτθ χριςθ του μζλλοντα.

 Στα ταυτόχρονα δίγλωςςα παιδιά παρατθρείται αςυμμετρία ,  δθλαδι μθ 
ομοιόμορφθ κατανομι των λακϊν  ςτισ γραμματικζσ μορφζσ που εξετάςτθκαν. Οι 
περιοχζσ που εντοπίςτθκαν περιςςότερα λάκθ ςυγκριτικά με τα μονόγλωςςα παιδιά 
είναι : θ χριςθ του πλθκυντικοφ αρικμοφ ςε  κθλυκά με κατάλθξθ – οφ και ουδζτερα 
ςε – οσ  , θ αντικατάςταςθ από όλα ςχεδόν τα παιδιά,  τθσ πρόκεςθσ  «ςε» από τθν 
πρόκεςθ «από» και οι δυνατοί τφποι των  κτθτικϊν  αντωνυμιϊν . Γίνεται φανερό πωσ 
ςτα δίγλωςςα παιδιά οι παραπάνω μορφζσ δεν ζχουν ακόμα κατακτθκεί πλιρωσ 
αντίκετα από τα μονόγλωςςα παιδιά τθσ ίδιασ θλικίασ. 

 Τζλοσ, ςυγκρίνοντασ τισ επιδόςεισ των  δίγλωςςων παιδιϊν και εκείνων με Α.Γ.Δ.                                                      
μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ ενϊ ςτα   παιδιά με Α.Γ.Δ. υπάρχουν δυςκολίεσ ςτο                                               
μεγαλφτερο μζροσ  των γραμματικϊν  μορφϊν,  ςτα δίγλωςςα παιδιά οι δυςκολίεσ                                                 
περιορίηονται  ςτισ περιςςότερο ςφνκετεσ  και απαιτθτικζσ γραμματικζσ μορφζσ.                                                
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Χωρίσ αμφιβολία θ διγλωςςία και θ πολυγλωςςία αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι
τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ . Κακϊσ πολλά δίγλωςςα παιδιά
προςζρχονται για αξιολόγθςθ λόγου και ομιλίασ ,ςυχνά εμφανίηονται προβλιματα
ςτθ διαφορικι διάγνωςθ μεταξφ των ιδιαίτερων γλωςςικϊν χαρακτθριςτικϊν που
προκφπτουν πικανά ςτθ βάςθ τθσ διγλωςςίασ και εκείνων ςτθ βάςθ φπαρξθσ
Αναπτυξιακισ Γλωςςικισ Διαταραχισ (Α.Γ.Δ.). Είναι αρκετοί οι ερευνθτζσ (Baker,
Γαλαντόμοσ, Τςοκαλίδου κ.α.) που αμφιςβθτοφν πλζον τθν –διαδεδομζνθ
παλαιότερα- άποψθ που κεωροφςε τθν διγλωςςία ωσ επιβαρυντικό παράγοντα για
τθν γλωςςικι εξζλιξθ του παιδιοφ. Η Σταυρακάκθ (2019:43) ςθμειϊνει πωσ για να
αποςαφθνιςτεί θ ςχζςθ μεταξφ διαταραχισ ςτθ γλϊςςα και δίγλωςςθσ γλωςςικισ
ανάπτυξθσ χρειάηεται ακόμθ δουλειά. Σκοπό τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελεί θ
ςυνειςφορά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ των γλωςςικϊν εκδθλϊςεων
αυτϊν των δφο καταςτάςεων .

Στόχοι τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ μορφολογίασ τθσ
γλϊςςασ ,ςτον τομζα τθσ παραγωγισ, μονόγλωςςων παιδιϊν Τ.Α , δίγλωςςων
παιδιϊν Τ.Α. και παιδιϊν με Αναπτυξιακι Γλωςςικι Διαταραχι και ο εντοπιςμόσ
διαφορϊν και ομοιοτιτων μεταξφ τουσ.
Υπόκεςθ τθσ εργαςίασ είναι πωσ οι διεργαςίεσ τθσ μορφολογίασ τθσ γλϊςςασ ςτα
ταυτόχρονα δίγλωςςα παιδιά, ςτθν προςχολικι θλικία, εμφανίηουν ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά ςε ςφγκριςθ με τα μονόγλωςςα και τα παιδιά με Α.Γ.Δ. ςτθν ίδια
θλικία.
Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτελείται από 30 παιδιά που κατανζμονται ςε 3 ιςόποςεσ
ομάδεσ. Η ομάδα ελζγχου αποτελείται από 10 μονόγλωςςα παιδιά με Μ.Ο. θλικίασ
5,5. Η πρϊτθ πειραματικι ομάδα περιλαμβάνει 10 ταυτόχρονα δίγλωςςα παιδιά , με
Μ.Ο. θλικίασ 5,9. Τα παιδιά προζρχονται από μικτοφσ γάμουσ, με ζνα από τουσ δφο
γονείσ ελλθνόφωνο και ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα. Η δεφτερθ πειραματικι ομάδα
αποτελείται από 10 παιδιά με Α.Γ.Δ.( με διάγνωςθ F.80.1 ςφμφωνα με το I.C.D. ) και
Μ.Ο. θλικίασ 5,10.
Τα ζργα ςτα οποία υποβλικθκαν αφοροφν ςτισ εξισ γραμματικζσ δεξιότθτεσ: χριςθ
καταλιξεων ουςιαςτικϊν ςτον πλθκυντικό αρικμό, χριςθ τθσ γενικισ κτθτικισ
ουςιαςτικϊν ςε ενικό και πλθκυντικό, των κτθτικϊν και προςωπικϊν αντωνυμιϊν,
του γ’ προςϊπου του ριματοσ και ςτουσ 2 αρικμοφσ , των χρόνων μζλλοντα και
αόριςτου και τζλοσ χριςθ των προκζςεων «από» και «ςε» ςε ςυνδυαςμό με

επιρριματα που δθλϊνουν τόπο. Τα ερωτιματα με τθν βοικεια εικόνων, είναι 32 και
χρθςιμοποιοφνται ςχετικά τμιματα από τισ δοκιμαςίεσ CELF (Clinical Evaluation of
Language Fundamentals),CELF-preschool και Derbyshire Language Scheme. Η
αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Γίνεται φανερό πωσ τα ταυτόχρονα δίγλωςςα παιδιά που αξιολογικθκαν εμφανίηουν
τα δικά τουσ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτθ χριςθ των γραμματικϊν μορφϊν τθσ
γλϊςςασ , κακϊσ απζχουν τόςο από εκείνα των μονόγλωςςων όςο –πολφ
περιςςότερο-και από εκείνα των παιδιϊν με Α.Γ.Δ. Παρόμοια είναι θ άποψθ που
εκφράηουν οι Vender,Guasti,Garraffa και Sorace (2014) ςε ζρευνα τουσ, κακϊσ
υποςτθρίηουν πωσ τα δίγλωςςα παιδιά ςτθν προςχολικι θλικία , παρ’ ότι κάνουν
αρκετά λάκθ ,αυτά διαφζρουν τόςο ποςοτικά , όςο και ποιοτικά από εκείνα των
παιδιϊν με Α. Γ. Δ. Σθμειϊνουν επίςθσ πωσ ενϊ ςτα δίγλωςςα παιδιά θ κατάκτθςθ
των βαςικϊν γραμματικϊν μορφϊν ακόμθ εξελίςςεται , αλλά ςε λίγο καιρό
ολοκλθρϊνεται, τα παιδιά με Α. Γ. Δ. ςυνεχίηουν να εμφανίηουν παρόμοιεσ δυςκολίεσ
και ςτθν θλικία των 7 ετϊν . Ζρευνεσ ςτο τομζα τθσ ςθμαςιολογίασ επίςθσ δείχνουν
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτθν γλωςςικι ανάπτυξθ των δίγλωςςων παιδιϊν (Τριάρχθ
– Hermann,2000).
Πρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ παροφςα ζρευνα αφορά ςε ταυτόχρονα δίγλωςςα
παιδιά. Είναι πολφ πικανό θ εικόνα να είναι αρκετά διαφορετικι ςε παιδιά με
διαδοχικι διγλωςςία. Σφμφωνα με τθν Daskalova (2003) οι ςχετικά υψθλζσ επιδόςεισ
των ταυτόχρονα δίγλωςςων παιδιϊν δεν παρατθροφνται ςε διαδοχικά δίγλωςςα
παιδιά ι ςε παιδιά μειονοτιτων π.χ. ρομά. Στθν ίδια κατεφκυνςθ θ Σταυρακάκθ
(2019) ςθμειϊνει πωσ ενϊ ςε παιδιά με Α.Γ.Δ. που εκτίκενται ταυτόχρονα ςε 2
γλϊςςεσ, θ διγλωςςία δεν δθμιουργεί επιπλζον δυςκολίεσ , δεν μποροφμε να
ιςχυριςτοφμε το ίδιο για παιδιά με Α.Γ.Δ. που εκτίκενται διαδοχικά ςτθ διγλωςςία.

Ακολουκεί πίνακασ με τα ποςοςτά επιτυχίασ ανά ομάδα παιδιϊν. Τα 32 ζργα ςτα
οποία υποβλικθκαν τα παιδιά , ζχουν ομαδοποιθκεί ςε 8 ομάδεσ ερωτθμάτων
ςφμφωνα με τθ γραμματικι κατθγορία που εξετάηουν.
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Βιβλιογραφία

Δοκιμαζία Μονόγλωζζα Δίγλωζζα Παιδιά με 
Α.Γ.Δ.

Πληθσνηικός  οσζιαζηικών 98,33% 85% 66,67%

Γενική κηηηική 
οσζιαζηικών

70% 60% 20%

Κηηηικές ανηωνσμίες 86,67% 73,33% 26,67%

Προζωπικές ανηωνσμίες 96,67% 80% 43,33%

Γ’ πρόζωπο ρήμαηος 100% 100% 100%

Χρήζη αόριζηοσ 100% 100% 83,33%

Χρήζη  μέλλονηα 100% 100% 50%

Χρήζη προθέζεων «από» 
και «ζε» ζε ζσνδσαζμό με  
ηοπικά επιρρήμαηα.

88,75% 71,25% 33,75%
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