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Η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι περίπου το 30% των παιδιών παρουσιάζουν δυσκολίες σε
τοµείς ανάπτυξης του Λόγου και της Οµιλίας. Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει τον επιπολασµό των
δυσκολιών, µε τα αγόρια να συναντούν συχνότερα δυσκολίες συγκριτικά µε τα κορίτσια. Η
Γεωγραφική περιοχή στην οποία διαµένουν δεν παρατηρείται να επηρεάζει σηµαντικά τα
αποτελέσµατα, καθώς στις δυσκολίες Λόγου & Οµιλίας, Επικοινωνιακές – Κοινωνικές, Ροής,
Γνωστικού τοµέα, η συχνότητα εµφάνισης ήταν στατιστικά µη σηµαντική.
Για την εξέλιξη της παρούσας έρευνας, θα ήταν σκόπιµο να διερευνηθούν οι υποτοµείς που
αξιολογήθηκαν τα παιδιά, µε σκοπό να γίνει καλύτερη καταγραφή των δυσκολιών και
οµαδοποίηση ως προς τη συµπτωµατολογία που παρουσιάζουν. Στο δείγµα θα ήταν θετικό να
συµπεριληφθούν παιδιά και από άλλα Γεωγραφικά διαµερίσµατα και να προστεθούν ηλικιακές
οµάδες που να αφορούν την πρώιµη παιδική ηλικία και την πρώτη σχολική.

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αφορούσε και σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών ανα
Γεωγραφική περιοχή, στην οποία διαµένουν. Από τα αποτελέσµατα παρατηρήθηκε ότι τα
παιδιά που διαµένουν στα Δυτικά προάστεια έχουν µε µεγαλύτερη συχνότητα τυπική επίδοση
στις δοκιµασίες συγκριτικά µε τα παιδιά που διαµένουν στα Νότια προάστεια. Ωστόσο,
παρατηρήθηκε πως τα παιδιά στα Νότια προάστεια δυσκολεύτηκαν σε µία δραστηριότητα,
γεγονός που υποδηλώνει πιθανή δυσκολία σε τοµείς Λόγου & Οµιλίας. Στις οµάδες των
Γνωστικών, Κοινωνικών & Επικοινωνιακών δυσκολιών, καθώς και δυσκολιών ροής, τα
ποσοστά εµφάνισης είναι παρόµοια και για τις 2 οµάδες παιδιών.

Από την ανάλυση των δεδοµένων σχετικά µε το φύλλο και τον επιπολασµό των δυσκολιών,
όπως ταξινοµήθηκαν, παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια και στις δύο ηλικιακές οµάδες (3,9-4,6 &
4,7-5,2) παρουσιάζουν µε µεγαλύτερη συχνότητα, τυπική επίδοση στις δοκιµασίες συγκριτικά µε
τα αγόρια. Οι διαφοροποιήσεις φαίνεται να ελαχιστοποιούνται σε δυσκολίες Γνωστικού,
Κοινωνικού – Επικοινωνιακού τοµέα και Ροής, όπου η συχνότητα είναι παρόµοια.

Από το σύνολο του δείγµατος διαφαίνεται πως το 42% των παιδιών απέδωσε τυπικά σε όλες τις
δοκιµασίες. Σε ποσοστό 25,7%, φάνηκε να δυσκολεύονται σε µία τουλάχιστον δραστηριότητα,
γεγονός που υποδηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για παρακολούθηση της
αναπτυξιακής πορείας και επαναξιολόγηση σε 3 µήνες. Το 23,4% του εξεταζόµενου πληθυσµού
απέτυχε σε πάνω από δύο δοκιµασίες, µε εµφανείς δυσκολίες Λόγου & Οµιλίας. Μικρότερη
συχνότητα εµφάνισης, παρατηρήθηκαν σε δυσκολίες ροής, γνωστικού τοµέα, Κοινωνικών –
Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, µε ποσοστά 1,7%, 2,8% και 1,25% αντίστοιχα. Τέλος, το 2,35% του
δείγµατος δε συνεργάστηκε µε τους ερευνητές λόγω αυξηµένου επιπέδου συστολής.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης οι ερευνητές κατέγραφαν τον κωδικό κάθε παιδιού, την
ηµεροµηνία γέννησης, το φύλλο και τον τόπο διαµονής τους. Έπειτα από τη συλλογή των
αποτελεσµάτων της κάθε αξιολόγησης, δηµιουργήθηκαν 6 οµάδες µε σκοπό την ταξινόµηση των
αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, η οµάδα µηδέν (0) αφορούσε παιδιά, τα οποία λόγω αυξηµένου
επιπέδου συστολής, δεν συνεργάστηκαν. Η οµάδα ένα (1) αφορούσε παιδιά που απέδωσαν
τυπικά στο σύνολο των δοκιµασιών. Η οµάδα δύο (2) αφορούσε παιδιά που δυσκολεύτηκαν σε
µία τουλάχιστον δοκιµασία ίσως να αντιµετωπίζουν δυσκολίες Λόγου & Οµιλίας. Η οµάδα τρία
(3) αφορούσε παιδιά που απέτυχαν σε πάνω από 2 δοκιµασίες και εντοπίζονται Δυσκολίες
Λόγου & Οµιλίας. Η οµάδα τέσσερα (4) αφορούσε παιδιά µε δυσκολίες ροής. Η οµάδα πέντε (5)
αφορούσε παιδιά µε Γνωστικές δυσκολίες και συνοδές Γλωσσικές δυσκολίες. Τέλος, η οµάδα
έξι (6) αφορούσε Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δυσκολίες. Αφού λοιπόν το δείγµα
οµαδοποιήθηκε ανά φύλο, ανά ηλικία και Γεωγραφική περιοχή στην οποία διαµένουν, έγινε
ανάλυση ώστε να διερευνηθεί η συχνότητα εµφάνισης της κάθε δυσκολίας και να
πραγµατοποιηθούν οι σχετικές συγκρίσεις ως προς τις διαφορές που µπορεί να εντοπίζονται.

Τα παιδιά στο σύνολό τους εξετάστηκαν στους παιδικούς σταθµούς που φοιτούσαν. Οι
ερευνητές προσέγγιζαν τα παιδιά στην κεντρική αίθουσα διδασκαλίας και φρόντιζαν µε οµαλά
τρόπο να τα κατευθύνουν προς το χώρο αξιολόγησης. Η συνολική διάρκεια αξιολόγησης ήταν
15 έως 20 λεπτά. Συγκεκριµένα τα 10 λεπτά αφιερώνονταν στη δοκιµασία Αν.Οµι.Λο και τα
υπόλοιπα 10 στο Πρόγλωσσικό πρωτόκολλο της ΔΓΑΕ. Ο χώρος αξιολόγησης αφορούσε τµήµα
των παιδικών σταθµών στο οποίο τα ερεθίσµατα θα έπρεπε να είναι περιορισµένα, µε σκοπό να
αντληθεί από τους ερευνητές πιο αξιόπιστη εικόνα των παιδιών, µε λιγότερες παρεµβολές.

Για τις ανάγκες εκπόνησης της συγκεκριµένης έρευνας χρησιµοποιήθηκαν η ανιχνευτική 
δοκιµασία Αν.Οµι.Λο. 4 «Ανίχνευση διαταραχών Οµιλίας & Λόγου» (Π.Σ.Λ.), καθώς και το 
Προγλωσσικό Πρωτόκολλο της δοκιµασίας Γλωσσική Αντίληψη & Έκφραση (Βογινδρούκας, 
2007). Στο Αν.Οµι.ΛΟ εξεταζόταν η ικανότητα των παιδιών να κατονοµάζουν λέξεις από οπτικό 
ερέθισµα, να επαναλαµβάνουν πραγµατικές λέξεις και Ψευδολέξεις, να απαντούν σε ερωτήσεις 
από εικόνα και να επαναλαµβάνουν προτάσεις. Στην Δοκιµασία Γλωσσικής Αντίληψης και 
Έκφρασης συµπληρώθηκαν πρωτόκολλα παρατήρησης από τους ερευνητές που εκτιµούσαν το 
παιγνίδι των παιδιών. Συγκεκριµένα καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά µε τοµείς Γνωστικής, 
Κοινωνικής, Επικοινωνιακής και Γλωσσικής ανάπτυξης. 

Έπειτα από σχετική έγκριση των τµηµάτων προσχολικής αγωγής των δήµων αναφοράς,
καταγράφηκε το δείγµα προς αξιολόγηση. Υπογράφηκαν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις από τους
γονείς, που επέτρεπαν στους ερευνητές να προβούν σε ανιχνευτικές δοκιµασίες.

Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 471 παιδιά, που φοιτούσαν σε παιδικούς
σταθµούς δηµόσιων παιδικών σταθµών στις περιοχές του Νότιου τοµέα και Δυτικού τοµέα
Αθηνών. Οι ηλικίες τους κυµαίνονταν από 3,9 έως 5,2 ετών. Το δείγµα χωρίστηκε σε οµάδες
ηλικίας 3,9 -4,6 (Ο1) και 4,7 -5,2 χρ(Ο2). Η Ο1 αποτελούταν από 273 παιδιά, µε τα 133 να είναι
αγόρια και τα υπόλοιπα 140 να είναι κορίτσια. Η Ο2 αποτελούταν απο 198 παιδιά, εκ των
οποίων τα 93 ήταν αγόρια και τα 105 κορίτσια. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών έχει ήδη
αποκλειστεί λόγω απουσίας των παιδιών κατά την ηµέρα αξιολόγησης.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει κατά πόσο τα παιδιά που φοιτούν σε 
δηµόσιους παιδικούς σταθµούς αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε αναπτυξιακά στάδια που 
αφορούν το Λόγο & την Οµιλία, καθώς και τί ποσοστό από αυτά θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών. Γίνεται διερεύνηση δυσκολιών, καθώς η 
απουσία σταθµισµένων διαγνωστικών εργαλείων στα Ελληνικά, δεν επιτρέπει την αντικειµενική 
υπόδειξη Διαταραχών. Για τις ανάγκες της έρευνας, εξετάζεται το εύρος του λεξιλογίου, η 
ευκρίνεια στην οµιλία, η παρουσία δυσκολιών ροής και το παιγνίδι ως µέσο γνωστικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. 

Οι διαταραχές της επικοινωνίας στην παιδική ηλικία αφορούν στην απόκλιση
της ανάπτυξης των επιπέδων της γλώσσας συνολικά ή σε κάποιο από αυτά,
καθώς επίσης και σε διαταραχές της ομιλίας. Οι κυριότερες αναπτυξιακές
γλωσσικές διαταραχές είναι: α) η διαταραχή́ λογού αντιληπτικού και
εκφραστικού τύπου ή ειδική γλωσσική διαταραχή́ αντιληπτικού και
εκφραστικού τύπου, όπου υπάρχει απόκλιση της γλωσσικής ανάπτυξης από
τη χρονολογική ηλικία τόσο στην εκφραστική ικανότητα όσο και στην
κατανόηση, β) η διαταραχή́ λογού εκφραστικού τύπου ή ειδική γλωσσική
διαταραχή́ εκφραστικού τύπου, όπου ενώ η κατανόηση του προφορικού λογού
είναι αντίστοιχη της χρονολογικής ηλικίας η κωδικοποίηση των ιδεών και η
έκφρασή τους είναι περιορισμένη και γ) η φωνολογική διαταραχή,́ που
επηρεάζει την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της μητρικής
γλώσσας με αποτέλεσμα διαταραγμένη αρθρωτική ικανότητα.
Η αναπτυξιακή διαταραχή́ λογού και των δύο τύπων αφορά μόνο σε παιδιά με
φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης και χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην
ανάπτυξη της γλώσσας χωρίς την παρουσία εμφανών οργανικών βλαβών στο
κεντρικό νευρικό σύστημα ή αισθητηριακών αναπηριών.
Η συχνότητα της φωνολογικής διαταραχής ανέρχεται σε 2-3% (APA 1994, σελ.62),
και επηρεάζει την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της μητρικής
γλώσσας. Όσον αφορά στις διαταραχές της ομιλίας, οι συχνότερες είναι η
διαταραχή́ ροής της ομιλίας (τραυλισμός) και η διαταραχή́ άρθρωσης
(Γιαννοπούλου και συν. 1985).
Η διαταραχή́ άρθρωσης χαρακτηρίζεται από συνεχές και συστηματικό σφάλμα
στην εκτέλεση των κινήσεων που απαιτεί η προφορά ενός ή περισσοτέρων
φωνημάτων όταν η ακουστική αντίληψη και διαφοροποίηση τους έχει
ολοκληρωθεί (Γιαννοπούλου και συν.1985). Μελέτες σε φυσιολογικά
αναπτυσσόμενα παιδιά έδειξαν ότι οι καλές γλωσσικές δεξιότητες είναι δείκτης
πρόγνωσης της σχολικής απόδοσης αργότερα (Share, 1995)
Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, το 60% των παιδιών με
δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας στην ηλικία των 5 ετών παρουσίασαν
προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και μαθηματικών στην ηλικία
των 9–11 ετών (Μαρκοβίτης, Τζουριάδου 1991).
Στην ελλιπή κατανόηση του γραπτού κειμένου, δυσκολία που συναντάται
συχνά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, συμβάλλουν το χαμηλό λεξιλόγιο
και η περιορισμένη ικανότητα συντακτικής ανάλυσης.
Σύµφωνα µε τις Nation & Snowling (1998), το 10% των παιδιών με μαθησιακή
διαταραχή́ αντιμετωπίζουν τέτοιου τύπου δυσκολίες, οι οποίες δεν
αναγνωρίζονται αφού δεν συνυπάρχει δυσκολία στην αναγνωστική ικανότητα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι η σχέση του προφορικού λογού με τον
γραπτό είναι άμεση και η ανάπτυξη του δεύτερου στηρίζεται στον πρώτο, αφού
η γλώσσα είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να αποκτούμε γνώσεις για τον
κόσμο, να τις ταξινομούμε και να τις συνδυάζουμε, με στόχο την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών στον προφορικό ή/ και στο
γραπτό λόγο είναι σημαντική και απαραίτητη αφού επηρεάζει την μετέπειτα
ψυχική υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με έρευνες, το 50% των παιδιών με
δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας εμφανίζουν συναισθηματικά
προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς τρεις φορές περισσότερο σε
σχέση με το γενικό πληθυσμό (Goodyer, 2000). Οι συχνότερες συμπεριφορές
που συνυπάρχουν με τις γλωσσικές διαταραχές είναι οι εκρήξεις θυμού, η
ανησυχία, η κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη ενδιαφέροντος για
συνομηλίκους. Οι γλωσσικές διαταραχές και οι συνέπειές τους ακολουθούν το
παιδί σε όλη τη ζωή του αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, με αποτέλεσμα
προβλήματα ψυχικής υγείας και στην ενήλικη ζωή, όπως, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, αντικοινωνικές συμπεριφορές και ψυχοσωματικά προβλήµατα
(Fergusson & Lynskey, 1997).


