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Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη των γλωσσικών ακαδηµαϊκών και 
µεταγλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών σχολικής ηλικίας µε νευροαπτυξιακές 
διαταραχές. Στόχος της έρευνας είναι, µέσω της χορήγησης ενός αξιολογητικού 
εργαλείου «Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας – ΠΛΑΣΗ» σε 
µη τυπικό πληθυσµό, να µελετήσει το προφίλ των παιδιών µε αναπτυξιακές 
διαταραχές και να σχολιάσει τις δυσκολίες τους και τα ελλείµµατα τους όσον αφορά 
τις γλωσσικές ακαδηµαϊκές και µεταγλωσσικές τους δεξιότητες. 

Στην έρευνα συνολικά συµµετείχαν 30 παιδιά σχολικής ηλικίας από Β΄ 
Δηµοτικού έως Β΄ Γυµνασίου και οι ηλικίες τους ήταν από 7,7 εώς 15,5 ετών. Από 
αυτά, 3 παιδιά µε διάγνωση Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισµό, 7 παιδιά µε 
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, 7 παιδιά µε Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία 
Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης – Δυσλεξία, 6 παιδιά µε Διαταραχή 
Ελλειµµατικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και 7 παιδιά µε χαµηλό νοητικό τους 
δυναµικό. 

Απαραίτητη προυπόθεση ήταν, όλοι οι συµµετέχοντες, να έχουν εξεταστεί µε 
την ελληνική κλίµακα νοηµοσύνης WISC-III και το διάστηµα της εξέτασης τους να 
µην υπερβαίνει τα 2 έτη. Η δειγµατοληψία που εφαρµόσθηκε ήταν µη - τυχαία και 
συγκεκριµένα ευκολίας (ή βολής), καθώς το δείγµα λήφθηκε από συγκεκριµένες 
δοµές. Λόγω του µικρού µεγέθους δείγµατος καθώς και της µη - αντιστοίχισης των 
παιδιών σε ηλικιακές οµάδες (non - matched sample), η στατιστική ανάλυση που 
εφαρµόσθηκε ήταν απλή περιγραφική ανάλυση και συγκεκριµένα για κάθε 
µεταβλητή, υπολογίσθηκαν ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση.  



Για ορισµένες από τις δοκιµασίες του ΠΛΑΣΗ επιλέχθηκε ο τρόπος 
βαθµολόγησης να είναι όµοιος µε των Miller, J., Andriacchi, K., DiVall-Rayan, Lein, 
P. (2003) Narrative Scoring Scheme. Οι δοκιµασίες του ΠΛΑΣΗ που έγινε 
προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα και βαθµολογήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο είναι η 
Διήγηση Ιστορίας Εικόνων, η Διήγηση Ιστορίας που άκουσε, η Κατανόηση Ιστορίας 
που Διάβασε/κειµένου Ανάγνωσης και η Αυθόρµητη Γραφή καθώς αποτελεί τρόπο 
γραπτής αφήγησης. (Βογινδρούκας, Χελάς 2014). Τα αποτελέσµατα που θα 
παρουσιαστούν αφορούν στις επιδόσεις των παιδιών µε νευροαναπτυξιακές 
διαταραχές στις παραπάνω δραστηριότητες και το αν υπάρχουν δυσκολίες ή όχι  στην 
περάτωση τους .  
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The aim of this study is to study the lingual academical and post-lingual skills 
of school children with neurodevelopmental disorders. The aim of the research is, 
through the provision of an evaluation tool "School Age Speech Assesment Protocol - 
PLASI" in a non-typical population, to study the profile of children with 
developmental disorders and to comment on their difficulties and deficits in terms of 
their post-lingual skills. 

The research involved a total of 30 school-age children from second grade to 
eighth grade and their ages ranged from 7.7 to 15.5 years. Of these, 3 children were 
diagnosed with Diffuse Developmental Disorder - Autism, 7 children with 
Developmental Language Disorder, 7 children with Special Learning Difficulty 
Reading and Writing - Dyslexia, 6 children with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder and hyperactivity and 7 children with low mental potential. 

A prerequisite was that all participants had been examined with the Greek 
WISC-III intelligence scale and that their examination period should not exceed 2 
years. The sampling applied was non-random and of particular convenience (or shot), 
as the sample was taken from specific structures. Due to the small sample size as well 
as the non - matched sample of children (non - matched sample), the statistical 
analysis used was a simple descriptive analysis and for each variable, the average and 
standard deviation were calculated.  

For some of the PLASI tests the scoring method was chosen to be similar to 
that of Miller, J., Andriacchi, K., DiVall-Rayan, Lein, P. (2003) Narrative Scoring 
Scheme. The tests of PLASI that were adapted in the Greek language and graded in 
the same way are the Image Storytelling, the listening Storytelling, the Understanding 



of the Story that he read / text Reading and the Spontaneous Writing as it is a way of 
written narration. (Vogindroukas, Chelas 2014). The results that will be presented 
relate to the performance of children with neurodevelopmental disorders in the above 
activities and whether there are difficulties or not in their completion.  
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