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Ειςαγωγι 
Η προςωπικι αφιγθςθ αποτελεί ζνα είδοσ αφθγθματικοφ λόγου  που αντλεί το περιεχόμενό του από τθ ηωι του αφθγθτι (Peterson & McCabe, 1983). Σα 
παιδιά με γλωςςικζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ κεωρείται ότι παρουςιάηουν λιγότερο ποιοτικζσ αφθγιςεισ ςε ςχζςθ με τουσ τυπικοφσ ςυνομθλίκουσ τουσ 
(Applebee, 1978). Πλευρζσ αξιολόγθςθσ τθσ αφιγθςθσ είναι θ μικροδομι που αφορά τθ μορφι, θ μακροδομι που αφορά το περιεχόμενο και θ λειτουργία 
τθσ Αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνει ςχολιαςμοφσ του αφθγθτι. 

κοπόσ 
κοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ ςφγκριςθ των επιδόςεων των παιδιϊν με 
γλωςςικζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα τρία αυτά επίπεδα και θ κατανόθςθ 
τθσ επίδραςθσ τθσ θλικίασ και τθσ ςχολικισ επίδοςθσ ςτο μάκθμα τθσ 
Γλϊςςασ ςτισ αφθγιςεισ των παιδιϊν με δυςκολίεσ. 

Μεκoδολογία 
υγκρίκθκαν οι προςωπικζσ αφθγιςεισ 20 παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ και 
9 παιδιϊν με δυςκολίεσ όπωσ τισ παριγαγαν απαντϊντασ ςε μια 
δομθμζνθ ςυνζντευξθ ζξι ερωτιςεων. Σα δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία και 
οι ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ αντλικθκαν μζςω ερωτθματολογίου. Σα 
εργαλεία αυτά δθμιουργικθκαν από το Child Language Committee του 
International Association of Logopedics and Phoniatrics. Η αξιολόγθςθ των 
αφθγιςεων ζγινε με: τθν κλίμακα παραγωγικότθτασ από το Index of 
Narrative Microstructure (INMS) των Justice et al. (2006) για τθ μικροδομι 
(αρικμόσ μονάδων λόγου, αρικμόσ λζξεων, αρικμόσ διαφορετικϊν 
λζξεων), το Monitoring  Indicator of Scholarly (MISL) των Gillam et al. 
(2017) για τθ μακροδομι (αρικμόσ επειςοδίων και ςυςτατικϊν τουσ) και 
μια προςαρμογι των Evaluations από τουσ Peterson και McCabe (1983) 
για τθ λειτουργία τθσ Αξιολόγθςθσ (αξιολογθτικζσ λζξεισ/φράςεισ).  

Αποτελζςματα 
Σα παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ είχαν υψθλότερεσ επιδόςεισ από τα παιδιά με δυςκολίεσ αλλά θ διαφορά ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι μόνο για τθ μικροδομι 
και τθ μακροδομι τθσ ιςτορίασ ςτθν οποία το παιδί ζνιωςε Προβλθματιςμζνο/Μπερδεμζνο. Σα μεγαλφτερα παιδιά με δυςκολίεσ παριγαγαν ποιοτικότερεσ 
αφθγιςεισ, ενϊ ςθμαντικι ιταν θ επίδοςθ ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ιδιαίτερα για τθν παραγωγικότθτα τθσ μικροδομισ. 

υμπεράςματα 
Σα παιδιά με γλωςςικζσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν παρουςιάηουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από τα τυπικά παιδιά ςτισ προςωπικζσ τουσ αφθγιςεισ. 
Πικανϊσ οι επιδόςεισ τουσ ςχετίηονται με τθν επίδοςι τουσ ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ. Ζτςι χριςιμθ κα ιταν θ ςυμπερίλθψθ των προςωπικϊν αφθγιςεων 
ςτθ κεραπευτικι/εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Περιοριςμοί/Προτάςεισ 
Σο δείγμα τθσ ζρευνασ ιταν μικρό οπότε προτείνεται θ επανάλθψι τθσ με μεγαλφτερο δείγμα. Δεν ελζγχκθκαν μζςω δομθμζνων δοκιμαςιϊν οι γλωςςικζσ 
και γνωςτικζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν και θ ομάδα των παιδιϊν με δυςκολίεσ παρουςίαηε ανομοιογζνεια. Ζτςι, προτείνεται ο διαχωριςμόσ τουσ και θ χριςθ 
δομθμζνων δοκιμαςιϊν. 
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• Πεσ μου μια ιςτορία για κάποια φορά που ζνιωςεσ 
ευτυχιςμζνοσ/θ. 1 

• Πεσ μου μια ιςτορία για κάποια φορά που ζνιωςεσ 
προβλθματιςμζνοσ/θ- ι  μπερδεμζνοσ/θ. Πικανόν για κάποια 
φορά που ζγιναν πολλά πράγματα μαηί και δεν ιξερεσ τι να 
κάνεισ. 

2 

• Πεσ μου για κάποια φορά που ζνιωςεσ πραγματικά 
πειραγμζνοσ/θ ι  κυμωμζνοσ/θ. 3 

• Πεσ μου μια ιςτορία  για κάποια ςτιγμι που ζνιωςεσ 
περιφανοσ/θ για τον εαυτό ςου. 4 

• Πεσ μου για κάποια φορά που είχεσ κάποιο πρόβλθμα 
και ζπρεπε να το λφςεισ. Πεσ μου τι ζγινε και τι ζκανεσ 
για να το λφςεισ. 

5 

• Πεσ μου μια ιςτορία για κάποια φορά που ςυνζβθ κάτι 
ςε ςζνα και που ιταν πολφ ςθμαντικό. 6 

Eρωτιςεισ Πρωτοκόλλου που χορθγικθκε ςτα παιδιά : 
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