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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη του λόγου στην προσχολική ηλικία. Στην 

συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις των αναπτυξιολόγων σχετικά με τον 

τρόπο ανάπτυξης του λόγου αλλά και οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και οι 

διαταραχές ομιλίας. Επιπλέον, γίνεται λόγος για το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

και συγκεκριμένα για την ενότητα Παιδί και Γλώσσα με αναφορά στους στόχους και τις 

επιδιώξεις των προγραμμάτων. Ακόμη, παρατίθενται 10 δραστηριότητες που βασίζονται 

στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που αφορούν την ομιλία, την ανάγνωση και τη 

γραφή. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της 

ενδοσκόπησης. 

 

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη λόγου, αναπτυξιολόγος, προσχολική ηλικία, Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. 

 

Abstract 

This essay is negotiating the way the speech develops in the preschool age. It presents the 

opinions of different developmental researchers regarding the way the speech develops as 

well the developmental linguistic disorders and the speech disorders. Furthermore, the essay 

shows the kindergarten’s curriculum and more specifically the unit “Child and language” 

which refers to the aims and purposes of the curricula. In the essay they are listed 10 

activities which are based on the aims of the curriculum regarding the speech, reading and 

writing. Lastly, the essay reaches the conclusions that have been emerged through process of 

introspection. 

 

Key words: speech development, developmental researcher, preschool age, Cross Curricular 

Thematic Framework. 
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Εισαγωγή 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας μας για τις απόψεις των αναπτυξιολόγων για το λόγο σκοπεύουμε 

να αναπτύξουμε αρχικά τον ορισμό της ειδικότητας του αναπτυξιολόγου ούτως ώστε να 

κατανοήσουμε το γνωστικό του αντικείμενο και τη σημασία που αυτό έχει στην παρούσα 

εργασία. Στη συνέχεια, σκοπεύουμε να μιλήσουμε για την διαδικασία του αναπτυξιολογικού 

ελέγχου ούτως ώστε να διατυπωθούν οι διαδικασίες θεραπείας καθώς και οι διαταραχές που 

καλείται να θεραπεύσει ένας αναπτυξιολόγος. Για να εισέλθουμε ομαλά στο κυρίως θέμα μας 

θα αναφερθούμε στους δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης όπως τους διαμορφώνουν οι 

αναπτυξιολόγοι. Εδώ εξετάζονται όλα τα στάδια που σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους 

διέρχεται ένα άτομο από τη γέννησή του μέχρι και την ολοκλήρωση της φωνολογικής 

κατάστασης, δηλαδή γύρω στην ηλικία των οκτώ ετών. Ακολουθεί η φωνητική περίοδος που 

σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους είναι η περίοδος κατά την οποία αναπτύσσονται οι ήχοι 

και οι φθόγγοι στον άνθρωπο. Ακόμα, θα αναφερθούμε στην αντιπαράθεση που υπάρχει 

μεταξύ των αναπτυξιολόγων για το συσχετισμό της νοητικής με τη γλωσσική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, θα αναφερθούμε στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές που καλείται ένας 

αναπτυξιολόγος να αντιμετωπίσει και στην πορεία θα μελετήσουμε τις αναπτυξιακές 

διαταραχές της ομιλίας. Επίσης, αναλύουμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του 

νηπιαγωγείου και παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

μαθησιακή περιοχή, του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, Παιδί και Γλώσσα. Στο τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν. 
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1. Ειδικότητα του αναπτυξιολόγου 
 

Η αναπτυξιακή παιδιατρική δημιουργήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το Αμερικάνικο 

Συμβούλιο Παιδιατρικής δηλαδή το 1935 περίπου. Στην αρχή δημιουργήθηκε το τμήμα 

Αύξησης και Ανάπτυξης του παιδιού ούτως ώστε να παρέχεται μια γενική εικόνα για την 

υγιή ή όχι ανάπτυξή του τόσο σε οργανικό όσο και σε ψυχοκινητικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο 

κρίθηκε απαραίτητο καθώς έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος τομέας ο οποίος δεν θα 

ασχολούταν μόνο με την στατική έκφανση της υγείας του παιδιού. (Μαζαράκη, 2014) 

Οι πρώτες χώρες στις οποίες αναπτύχθηκε η έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής 

παιδιατρικής ήταν η Αμερική, η Αγγλία και η Γαλλία. Στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλά 

ακόμα ευρωπαϊκά κράτη. Πλέον η ειδικότητα του αναπτυξιακού παιδίατρου συναντάται σε 

όλα τα κράτη. Κατά τη σύγχρονη εποχή, τόσο οι παιδίατροι όσο και οι γονείς των παιδιών 

είναι πολύ ενημερωμένοι για την πιθανότητα να παρουσιάσει κάποιο παιδί αναπτυξιακές 

διαταραχές, καθώς πλέον συναντάται μεγάλος αριθμός παιδιών που έχουν διαταραχές κατά 

την ανάπτυξή τους. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης και 

της σωστής καθοδήγησης ούτως ώστε να προαχθεί η καλή υγεία των παιδιών τους. 

(Μαζαράκη, 2014) 

Ο ρόλος της αναπτυξιακής παιδιατρικής και συγκεκριμένα ο ρόλος του 

αναπτυξιολόγου, είναι να ασχολείται με το παιδί ως ολότητα καθώς και με τα υπάρχοντα 

ψυχοκινητικά προβλήματα που το ίδιο αντιμετωπίζει , πάντοτε στο πλαίσιο της οικογένειας 

και του περιβάλλοντός του. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος της 

αναπτυξιακής παιδιατρικής είναι να προάγει μια καλή ποιότητα ζωής για το κάθε παιδί και 

να διευκολύνει την  καθημερινότητά του στο επίπεδο της ευεξίας και της λειτουργικότητας. 

(Μαζαράκη, 2014) 

Κύριο ρόλο στο εγχείρημα του αναπτυξιολόγου παίζει η προσέγγιση και στήριξη όχι 

μόνο του παιδιού που έχει ανάγκη φροντίδας αλλά και του συνόλου της οικογένειας. Κάτι 

τέτοιο πάντοτε πραγματοποιείται και με την αγαστή συνεργασία του αναπτυξιολόγου με μια 

ομάδα άλλων έμπειρων ειδικών ούτως ώστε η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση να 

έχει αποτέλεσμα. (Μαζαράκη, 2014) 

Ο αναπτυξιολόγος συνήθως συνεργάζεται με τις εξής υπόλοιπες ειδικότητες: 

 Ψυχολόγους  
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 Λογοθεραπευτές 

 Εργοθεραπευτές 

 Ειδικούς παιδαγωγούς 

 Μουσικοθεραπευτές 

 Φυσιοθεραπευτές 

 Παιδοψυχιάτρους  

 Παιδονευρολόγους 

 Παιδοωτορυνολαρυγγολόγους  

 Παιδοφθαλμιάτρους 

Εκτός από την ειδικότητα του αναπτυξιολόγου- παιδιάτρου συναντούμε και την 

εξειδίκευση του αναπτυξιακού εργοθεραπευτή που εντάσσεται στην αναπτυξιακή 

εργοθεραπεία. (Μαζαράκη, 2014) 

 

2. Αναπτυξιολογικός έλεγχος 

 

Η διαδικασία του αναπτυξιακού ελέγχου στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση τυχόν 

κινητικών, κοινωνικών, ακουστικών , γλωσσικών , οπτικοκινητικών και κριτικών δεξιοτήτων 

του παιδιού. Μέσα από την αναπτυξιολογική εκτίμηση μπορούν να διαπιστωθούν και να 

αξιολογηθούν ευκαιρίες που δίνονται στο παιδί να αναπτυχθεί μέσα από το οικογενειακό και 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. (Γκόλτσιου, χ.η.) 

Συγκεκριμένα ένας αναπτυξιολόγος είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα 

σε παιδιά που μπορεί να αντιμετωπίζουν τις εξής διαταραχές:  

 Αναπτυξιακή καθυστέρηση 

 Μαθησιακές δυσκολίες 

 Γλωσσικές διαταραχές 

 Καθυστέρηση λόγου  

 Δυσλεξία 

 Διάσπαση προσοχής ή και υπερκινητικότητας 

 Διαταραχές συμπεριφοράς 

 Διαταραχές αυτιστικού τύπου 
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 Νοητική υστέρηση 

 Όταν πρόκειται για χαρισματικά παιδιά  

 Διαταραχές κινητικών δεξιοτήτων 

 Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών με χρόνια νευρολογικά νοσήματα 

 Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών με προωρότητα 

Ο αναπτυξιολόγος είναι υπεύθυνος για την ακριβή εξέταση όλων των παιδιών μιας 

οικογένειας ούτως ώστε να υπάρξει μια σφαιρική , ολοκληρωμένη διάγνωση σε οργανικό, 

ψυχολογικό και εξελικτικό επίπεδο. Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή 

λεπτομερούς αναπτυξιακού ιστορικού, καθώς και παιδιατρική και νευρολογική εξέταση, 

όπως και  αναπτυξιολογική εξέταση με τη βοήθεια ειδικών αναπτυξιακών δοκιμασιών, τα 

οποία βασίζονται στην ελεύθερη συνεργασία του παιδιού. (Γκόλτσιου, χ.η.) 

Για να επισκεφθεί μια οικογένεια έναν αναπτυξιολόγο πρέπει να παρουσιάζονται 

κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του παιδιού και θεωρούνται 

ανησυχητικά. Επίσης, θα πρέπει κανείς να επισκεφθεί αναπτυξιολόγο όταν υπάρχει κάποιο 

συγκεκριμένο διαγνωσμένο πρόβλημα ή αναπηρία ή όταν το παιδί ανήκει σε ομάδα υψηλού 

κινδύνου ή υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό ή κληρονομικότητα. (Γκόλτσιου, χ.η.) 

 

3. Οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης κατά τους 

αναπτυξιολόγους 
 

Σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους η επαφή μεταξύ των γονιών και του βρέφους πρέπει να 

γίνεται ακόμα και με το βλέμμα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Ήδη κατά τους δύο 

πρώτους μήνες της ζωής τους τα βρέφη αρχίζουν να ανταποκρίνονται στους ήχους του 

περιβάλλοντός τους και δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον και προσοχή για τα 

αντικείμενα και τους ανθρώπους που τα περιβάλουν. Η έκθεση στην τηλεόραση ή το 

ραδιόφωνο δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή την επαφή καθώς αποτελεί μια παθητική έκθεση 

που δεν βοηθά το μωρό στην περαιτέρω ανάπτυξη. Για να ξεκινήσει να επικοινωνεί ένα 

βρέφος θα πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή κυρίως με τους γονείς του. (Κυριακοπούλου, 

2018) 
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Το μωρό δεν μπορεί να επηρεαστεί από τις διαφορές του τόνου, της προφοράς, του 

ύφους και γενικότερα της οργάνωσης του λόγου των διαφορετικών ομιλητών. Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι το μωρό καλό είναι να εκτίθεται σε συναναστροφή με διάφορους ομιλητές 

ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στη γλωσσική του ανάπτυξη. Βέβαια, είναι σημαντικό το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα βρέφη να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Όπως 

είπαμε και παραπάνω, οι γονείς είναι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα γλωσσικά ερεθίσματα 

στο παιδί και βοηθούν στην γλωσσική του ανάπτυξη. (Κυριακοπούλου, 2018) 

Οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν την κατανόηση και την έκφραση 

του λόγου διαμορφώνεται σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού. Τα βρέφη όταν γεννηθούν είναι σε θέση να ακούνε τις ομιλίες των υπολοίπων 

ανθρώπων . Χαρακτηριστικό είναι πως με τον παραμικρό θόρυβο ένα βρέφος μπορεί να 

ξαφνιαστεί και να αρχίσει το κλάμα. Μάλιστα όταν ακούγονται δυνατοί ήχοι ξυπνάει αν 

κοιμάται. Αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί ακόμα και να σταματήσει μια δραστηριότητα 

που έχει ξεκινήσει αν ακούσει έναν νέο ήχο που θα του προξενήσει το ενδιαφέρον. 

(Κυριακοπούλου, 2018) 

Στην ηλικία από τη γέννησή του ως και τους τρείς μήνες το μωρό κοιτάζει προς το 

μέρος του ανθρώπου που του μιλάει και κάποιες φορές χαμογελάει. Σε αυτό το στάδιο 

αναγνωρίζει την κάθε φωνή που ακούει και είναι σε θέση να ηρεμήσει αν κλαίει. Όταν 

ακούσει μια άγνωστη φωνή το μωρό σταματά τη δραστηριότητα που πραγματοποιεί   για να 

δώσει προσοχή σε αυτήν. Πολλές φορές κατά τους τρείς πρώτους μήνες το μωρό χαμογελά 

τη θέα κάποιου και επαναλαμβάνει ίδιες συλλαβές αρκετά συχνά. Επιπλέον, το κλάμα του 

είναι διαφορετικό ανάλογα με την ανάγκη την οποία εκφράζει. (Κυριακοπούλου, 2018) 

Στις ηλικίες από 4- 6 μηνών το μωρό μπορεί να ανταποκριθεί στη λέξη όχι ακόμα και 

σε διαφορετικούς τόνους φωνής. Εδώ είναι που το μωρό ξεκινά να κοιτά γύρω του 

προκειμένου να εντοπίσει νέους ήχους που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Μάλιστα είναι σε 

θέση να παρατηρήσει ακόμα και παιχνίδια που παράγουν διάφορους ήχους. Πλέον είναι σε 

θέση να παρατηρήσει ακόμα και τη μουσική που ακούει και να στρέψει την προσοχή του σε 

αυτή. Τώρα πια το μωρό εκφράζεται μέσω ήχων ή κινήσεων για να συνεννοηθεί με τους 

γύρω του. Όταν παίζει με τους άλλους ή ακόμα και όταν είναι μόνο του παράγει διάφορους 

ήχους οι οποίοι είναι ακατάληπτοι. (Κυριακοπούλου, 2018)  

Από τους επτά μήνες και έπειτα το μωρό ξεκινά να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ενός 

ενήλικα και μπορεί να ακούσει με προσοχή κάποιον που του μιλάει. Πλέον είναι σε θέση να 



   
 

  9 
 

αναγνωρίζει τις λέξεις που χαρακτηρίζουν κάποια κοινά αντικείμενα της καθημερινότητας. 

Ακόμα, το μωρό σε αυτή την ηλικία στρέφεται και κοιτάζει κάποιον που το καλεί με το 

όνομά του ενώ ξεκινά να προφέρει ήχους που ανήκουν στις σύντομες και μακρές ομάδες. 

Προκειμένου να διατηρήσει την προσοχή των ενηλίκων χρησιμοποιεί ήχους που μιμούνται 

στην ομιλία χωρίς όμως να κλαίει πλέον. Έτσι, είναι σε θέση να μιμηθεί κάποιους ήχους 

ομιλίας και να χρησιμοποιεί μία ή δύο λέξεις τις οποίες ωστόσο δεν μπορεί να προφέρει 

καθαρά. (Justice & Pense, 2008) 

Μεταξύ του 1ου και του 2ου χρόνου της ζωής του το μωρό μπορεί να διακρίνει 

εικόνες σε έντυπη μορφή όταν του τις κατονομάζουν , ακόμα και να δείξει κάποια μέρη του 

σώματος αν το ρωτήσουν. Πλέον είναι σε θέση να ακολουθήσει κάποιες απλές εντολές και 

να καταλάβει κάποιες απλές ερωτήσεις. Σε αυτή την ηλικία μπορεί να παρακολουθήσει να 

διαδραματίζονται κάποιες απλές ιστορίες και να ακούσει παιδικά τραγούδια ακόμα και 

δίστιχα. Τώρα μπορεί να προφέρει ως και δυο λέξεις και να σχηματίσει κάποια ερώτηση με 

αυτές. Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς ήχους με σύμφωνα καθώς ξεκινά να 

προφέρει μια λέξη. (Justice & Pense, 2008) 

Από την ηλικία των 2 και ως την ηλικία των 3 ετών ξεκινά να κατανοεί τις διαφορές 

που έχουν αντίθετες έννοιες μεταξύ τους και πλέον μπορεί να παρατηρήσει περισσότερους 

ήχους. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί είναι σε θέση να ακολουθήσει δύο εντολές που θα του 

δοθούν ταυτόχρονα και να χρησιμοποιήσει δύο με τρείς λέξεις ούτως ώστε να μιλήσει και να 

κάνει ερωτήσεις. Πλέον η ομιλία του είναι πιο ξεκάθαρη και κατανοητή και χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένες λέξεις για κάθε πράγμα. (Justice & Pense, 2008) 

Όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 3-4 ετών είναι σε θέση να ακούσει έναν 

ενήλικα που το καλεί και να παρακολουθήσει την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ένταση 

που τα παρακολουθούν οι ενήλικες της οικογένειας. Καθώς μιλά για διάφορες 

δραστηριότητες της καθημερινότητάς του μπορεί να κατανοήσει και τις απλές ερωτήσεις. 

Τώρα πια μιλάει με ευκολία και δεν επαναλαμβάνει τις ίδιες συλλαβές και λέξεις. Πλέον και 

άνθρωποι που δεν βρίσκονται μέσα στην οικογένεια μπορούν να κατανοήσουν την ομιλία 

του παιδιού αφού τώρα χρησιμοποιεί μεγαλύτερες προτάσεις και περισσότερες λέξεις. 

(Justice & Pense, 2008) 

Κατά το 4ο και 5ο έτος της ηλικίας του το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει μια μικρή 

ιστορία και να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις, αφού καταλαβαίνει όσα ακούει στο σπίτι και 

το σχολείο. Τώρα η φωνή του παιδιού ακούγεται ξεκάθαρα και είναι σε θέση να 
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χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες προτάσεις ακολουθώντας συγκεκριμένη δομή στις ιστορίες που 

εκφράζει. Πλέον μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα με τα υπόλοιπα παιδιά και τους ενήλικες. 

(Justice & Pense, 2008)  

Ως τα επτά με οκτώ χρόνια έχει ολοκληρωθεί η φωνολογική κατάσταση, παρά το 

γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο κατακτώνται 

συγκεκριμένοι ήχοι από ένα παιδί, καθώς ο τρόπος παραγωγής του ήχου διαφέρει ανάλογα 

με τη θέση που έχει μέσα στη λέξη, το σύνδεσμο του ήχου με άλλους ήχους και το πόσο 

ορθά παράγεται από ένα παιδί. (Justice & Pense, 2008) 

Πάντως σε γενικές γραμμές η ομιλία των παιδιών γίνεται κατανοητή ως την ηλικία 

των τριών ετών και ως την ηλικία των έξι ετών τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν πως να 

παράγουν τους περισσότερους ήχους. Στην περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο οι γονείς 

θα πρέπει να απευθυνθούν σε αναπτυξιολόγο. (Justice & Pense, 2008) 

 

4. Φωνητική περίοδος 

 

Ο αναπτυξιολόγοι ονομάζουν την πρώτη περίοδο κατά την οποία αναπτύσσονται οι ήχοι και 

οι φθόγγοι στον άνθρωπο φωνητική περίοδο. Αυτή η περίοδος ξεκινά με τη γέννηση του 

ανθρώπου και φτάνει ως και την ηλικία των 18 μηνών. Αρχικά, ένα βρέφος ξεκινά να 

παράγει αντανακλαστικούς και μη αντανακλαστικούς ήχους. Οι πρώτοι, υποδηλώνουν μια 

ανεξάρτητη έκφραση από την πλευρά του βρέφους όταν κάτι του προκαλεί ένα οποιοδήποτε 

συναίσθημα. Οι δεύτεροι, αποτελούν παιχνίδια με τη φωνή. (Κατή, 2001) 

Οι δύο αυτές κατηγορίες ήχων εξέρχονται από το παιδί χωρίς να έχει προγραμματίσει 

κάτι τέτοιο και αποτελούν μια μικρή εισαγωγή για τους ήχους που θα αναπτύξει στη 

συνέχεια. Η επόμενη φάση της φωνητικής περιόδου χαρακτηρίζεται από τους 

αναπτυξιολόγους με το cooing και έπειτα το βάβισμα. Το cooing αφορά οπίσθιους ήχους και 

φωνήεντα όπως το ο και του ου. Στην περίοδο από τους έξι ως τους εννιά μήνες τα μωρά 

ξεκινούν να παράγουν επαναλαμβανόμενες συλλαβές οι οποίες μιμούνται την ομιλία. Το 

βάβισμα αποτελεί μια σειρά εκφοράς συμφώνου- φωνήεντος ή φωνήεντος -συμφώνου ή 

συμφώνου- φωνήεντος- συμφώνου. Τότε είναι που ξεκινά το μωρό  να εκφέρει απλές λέξεις 
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όπως μαμά και μπαμπά. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο δε σημαίνει πως καλεί κάποιον από τους δύο 

απλώς προσπαθεί να εκφέρει τις πρώτες λέξεις.  (Κατή, 2001) 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου της ζωής του το παιδί εκφέρει συλλαβές οι 

οποίες εμπεριέχουν σειρές από διαφορετικά σύμφωνα και φωνήεντα και έχουν συγκεκριμένο 

επιτονισμό. Κατά τους αναπτυξιολόγους, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος κατά την οποία 

το παιδί είναι έτοιμο να εκφέρει την πρώτη λέξη. (Κατή, 2001) 

Όσον αφορά τη γλωσσική συμπεριφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, οι 

αναπτυξιολόγοι υποστηρίζουν πως κατά τα δύο πρώτα χρόνια δεν υπάρχουν διαφορές. Άλλοι 

παράγοντες εκτός από το φύλο είναι εκείνοι που ρυθμίζουν τη γλωσσική συμπεριφορά του 

κάθε παιδιού όπως η κληρονομικότητα, ο ρυθμός ανάπτυξης του καθενός, αλλά και το 

περιβάλλον όπου αναπτύσσεται το κάθε παιδί. (Κατή, 2001) 

 

Ωστόσο, οι διαφορές που εντοπίζουν οι αναπτυξιολόγοι ανάμεσα στα δυο φύλα είναι 

οι εξής:  

 Οι δραστηριότητες των αγοριών κατά τα πρώτα έτη της παιδικής τους ηλικίας 

βασίζονται πιο πολύ στη δράση και όχι τόσο στην ομιλία.  

 Τα κορίτσια αξιοποιούν περισσότερο τη γλωσσική ανταλλαγή καθώς δέχονται 

περισσότερες ερωτήσεις, ενώ τα αγόρια δέχονται περισσότερες εντολές, για αυτό και 

υπερτονίζεται το πρακτικό κομμάτι σε αυτά. 

 Συνήθως οι μητέρες παράγουν μεγαλύτερες προτάσεις όταν απευθύνονται στα 

κορίτσια παρά όταν απευθύνονται στα αγόρια.  

Τα κορίτσια συνήθως αναλαμβάνουν περισσότερους ρόλους και καθώς κάτι τέτοιο 

απαιτεί περισσότερη ομιλία είναι σε θέση να τροποποιήσουν τον τρόπο που μιλούν ούτως 

ώστε να προσαρμοστούν στον εκάστοτε ρόλο. (Leaper C., 1998) 

Όσον αφορά, το ρόλο της κληρονομικότητας στην ανάπτυξη της γλωσσικής 

συμπεριφοράς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρεάζει πολλές φορές τη γλωσσική ανάπτυξη 

του λόγου και της ομιλίας κάποιο ιστορικό εντός της οικογένειας. Ωστόσο, αν και ο 

γενετικός παράγοντας αυτός είναι σημαντικός δεν είναι απαραιτήτως καθοριστικός. (Κατή, 

2001) 
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5. Σχέση μεταξύ νοητικής και γλωσσικής ανάπτυξης 
 

Οι αναπτυξιολόγοι έχουν αντιπαρατεθεί πολλές φορές για τη σύνδεση μεταξύ της γλωσσικής 

ανάπτυξης και της νοητικής ή γνωστικής ανάπτυξης. Υπάρχει μια άποψη η οποία 

υποστηρίζει ότι η νοητική ικανότητα του παιδιού  μπορεί να προσδιορίσει και τη γλωσσική 

ανάπτυξή του. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο καθώς το γεγονός της 

ξεκάθαρης ομιλίας ενός μωρού δεν μπορεί να υποδηλώσει πως το παιδί διαθέτει υψηλό 

δείκτη νοημοσύνης. Βέβαια, μέσα από μελέτες έχει υποστηριχτεί ότι η σχέση μεταξύ 

γλώσσας και νόησης είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά χρησιμοποιούν κυρίως 

τη γλώσσα προκειμένου να κατανοήσουν κάποιες γνωστικές έννοιες. Μάλιστα, σύμφωνα με 

κάποιους αναπτυξιολόγους, άτομα τα οποία διαθέτουν χαμηλή νοητική λειτουργία ενδέχεται 

να έχουν ανεπτυγμένες τις γλωσσικές τους ικανότητες. Άλλες φορές βέβαια συμβαίνει και το 

αντίθετο. Δηλαδή παιδιά με ανεπτυγμένες γνωστικές λειτουργίες διαθέτουν μειωμένες 

γλωσσικές ικανότητες. Ωστόσο, στην πρώτη περίπτωση υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα της 

θεραπευτικής παρέμβασης. (Lenneberg, 1967) 

Ωστόσο, οι αναπτυξιολόγοι υποδεικνύουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να 

χαρακτηριστούν ανησυχητικά και θα πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό. Αυτά 

είναι τα εξής: 

 Όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των τριών ετών, οι γονείς θα 

πρέπει να ανησυχήσουν αν το παιδί  χρησιμοποιεί μόνο μια ή δυο λέξεις την κάθε 

φορά ή δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν το ποιος και το τι. 

Επιπλέον, όταν η ομιλία του παιδιού δεν είναι κατανοητή πέρα από το οικογενειακό 

του περιβάλλον ή δεν μπορεί να κατανοήσει αυτά που ακούει σε συζητήσεις ή ακόμα 

και όταν συμμετέχει σε αυτές μόνο στην περίπτωση που του απευθύνουν το λόγο. 

Ανησυχητικό επίσης θεωρείται και το γεγονός να μην κατανοεί προφορικές εντολές 

οι οποίες δεν συνοδεύονται από χειρονομίες ή να επαναλαμβάνει τις προτάσεις των 

υπολοίπων αντί να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.  

 Όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των τεσσάρων ετών, θεωρείται 

ανησυχητικό το στοιχείο της ελλιπούς σύνταξης ή η ανικανότητα ανάπτυξης απλών 

ερωτήσεων. Ακόμα, το γεγονός των μπερδεμένων προτάσεων που γίνονται δύσκολα 

κατανοητές από τους υπόλοιπους ή το γεγονός ότι δε συνομιλεί με παιδιά ή ενήλικες 

χωρίς παρακίνηση είναι επίσης ανησυχητικά σημάδια. Επιπλέον, όταν το παιδί δεν 
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μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές εντολές ή να παρακολουθήσει ένα μικρό ποσοστό 

μιας ιστορίας και να απαντήσει στις ερωτήσεις που του γίνονται με βάση αυτήν οι 

γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό. (Lenneberg, 1967) 

Όσον αφορά τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των πέντε ετών, ανησυχητικό 

θεωρείται το παιδί να μην μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το χρόνο και το 

πως. Επιπλέον, όταν το παιδί μιλά μόνο με προτάσεις των τριών ή τεσσάρων λέξεων ή 

δυσκολεύεται στην άρθρωση οι γονείς θα πρέπει να ανησυχήσουν. Ακόμα, όταν δεν μπορεί 

να σχολιάσει ένα θέμα ή μια κατάσταση ή υπάρχει δυσκολία στο να παρακολουθήσει μια 

ιστορία χωρίς να αποσυντονιστεί θα πρέπει να επισκεφθεί κάποιον ειδικό (Lenneberg, 1967). 

 

6. Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 

 

Οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές είναι ένα πεδίο που σχετίζεται με τα παιδιά των 

οποίων η γλωσσική ανάπτυξη δεν έχει ακολουθήσει μια φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία 

αλλά έχει παρεκκλίνει αυτής. Πρόκειται για μια σοβαρή γλωσσική διαταραχή που δεν 

σχετίζεται με τη νοητική στέρηση ούτε με άλλες οργανικές αισθητηριακές βλάβες ή ψυχική 

διαταραχή ή νευρολογικές βλάβες. Κάποιες φορές βέβαια ενδέχεται να υπάρχει συνύπαρξη 

της γλωσσικής διαταραχής με κάποιες άλλες διαταραχές όπως είναι η διάσπαση της 

προσοχής, η υπερκινητικότητα, η δυσπραξία και άλλες. Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία και ως εξελικτική γλωσσική διαταραχή, γλωσσική 

καθυστέρηση ή εξελικτική δυσφορία.  

Ο ψυχογλωσσικός δείκτης αξιολόγησης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής που 

αποτελεί κριτήριο για τη διάγνωση είναι η επανάληψη προτάσεων. Αυτό σημαίνει πως όταν 

ένα παιδί δυσκολεύεται να επαναλάβει ψευδολέξεις ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη 

φωνολογική βραχυπρόθεσμη μνήμη.  

 

6.1. Ειδική διαταραχή γλωσσικής έκφρασης 
Όταν υπάρχει συγκεκριμένη διαταραχή παρουσιάζεται στο παιδί μεγάλη απόκλιση κατά την 

ανάπτυξή του όσον αφορά την προφορική έκφραση χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να 

συνεπάγεται και πρόβλημα κατανόησης του προφορικού λόγου. Ταυτόχρονα το παιδί έχει 
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πολύ φτωχό λεξιλόγιο με αποτέλεσμα οι φράσεις που χρησιμοποιεί να είναι πολύ σύντομες 

και τα ρήματα ασύνδετα. Συνήθως το παιδί με ειδική  διαταραχή γλωσσικής έκφρασης κάνει 

συχνά γραμματικά λάθη όπως η χρήση λανθασμένων άρθρων , λάθος χρήση του γένους ή 

των χρόνων των ρημάτων , ακόμα και των προθέσεων ή των καταλήξεων των ουσιαστικών. 

Το παιδί συχνά προβαίνει σε συντακτικές παραλήψεις ή χρησιμοποιεί λάθος τους 

συνδέσμους , τα άρθρα, τις προθέσεις, τις αντωνυμίες, ή μπερδεύεται στην σειρά με την 

οποία τοποθετεί τους όρους. Ένα ακόμα στοιχείο της ειδικής διαταραχής γλωσσικής 

έκφρασης είναι τα μορφολογικά λάθη. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι λάθη κατά τη 

συμφωνία του γένους, του προσώπου και του αριθμού, όπως και λάθη στους χρόνους, τις 

εγκλίσεις ή τις πτώσεις.  

Η σημασιολογία των λέξεων επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο καθώς έχει να κάνει 

με το νόημα που δίνει το παιδί στις λέξεις και φυσικά το νόημα που παίρνουν οι προτάσεις 

όταν συνδέονται οι λέξεις. Πολλές φορές το παιδί δυσκολεύεται να αφηγηθεί μια ιστορία ή 

ακόμα και να περιγράψει κάποιες εικόνες που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Αρκετά συχνά ένα 

παιδί μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο θέμα κατά τη συζήτηση ακόμα 

κι αν το γνωρίζει καλά.  

Ωστόσο, όταν συναντάται ειδική διαταραχή γλωσσικής έκφρασης δεν υπάρχει 

επιρροή στην κατανόηση του λόγου ούτε παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια του 

συμβολικού παιχνιδιού (http://www.logotherapeia-athens.com). 

 

6.2. Ειδική διαταραχή γλωσσικής αντίληψης 

 

Κατά την εμφάνιση της διαταραχής γλωσσικής αντίληψης το παιδί παρουσιάζει προβλήματα 

κατά την κατανόηση του λόγου. Επιπλέον, υπάρχει μειωμένη ικανότητα του παιδιού όσον 

αφορά τη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Εδώ παρουσιάζεται μια ανικανότητα του παιδιού να 

επεξεργαστεί τα ακουστικά ερεθίσματα του περιβάλλοντός του τα οποία έχουν γρήγορες 

εναλλαγές. (Bishop, Snowling, 2004)  

Το παιδί παρουσιάζει δυσκολία στο επίπεδο της φωνολογικής διάκρισης με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να παρουσιάζει και προβλήματα κατά την άρθρωση. Κατά την 

διαταραχή γλωσσικής αντίληψης το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει κάποιες συγκεκριμένες 

έννοιες ακόμα και μεμονωμένες λέξεις. Ταυτόχρονα, μπορεί να μην υπάρχει κατανόηση των 
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εντολών που του δίνονται από την πλευρά του παιδιού όταν η σύνταξη των εντολών αυτών 

μπορεί να του φανεί περίπλοκη ή σύνθετη. Βέβαια, κάποιες φορές εμφανίζεται και η 

περίπτωση το παιδί να μην κατανοεί ακόμα και εντολές οι οποίες είναι διατυπωμένες με 

απλή σύνταξη. Ακόμα, το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στη γενικότερη γλωσσική  του 

έκφραση (Bishop, Snowling, 2004).  

 

6.3. Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση 
 

Τα παιδιά που έχουν νοητική υστέρηση παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες κατά την 

κατάκτηση της γλώσσας και πάντοτε ανάλογα με το βαθμό της νοητικής υστέρησης τα 

προβλήματα αυτά διακρίνονται στο επίπεδο της κατανόησης και στο επίπεδο της έκφρασης 

του λόγου ( http://www.peripaidiouologos.gr).  

 

6.4. Βαρηκοΐα- κώφωση 

 

Τα παιδιά που υποφέρουν από βαρηκοΐα ή κώφωση δυσκολεύονται να αποκτήσουν τις 

σωστές γλωσσικές μορφές μέσω του ακουστικού καναλιού κάτι το οποίο στη συνέχεια 

επιφέρει ανάπτυξη διαταραχών σε όλες τις διαστάσεις της γλώσσας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

το κάθε παιδί παρουσιάζει διαφορετικά κλινική εικόνα σχετικά με τις γλωσσικές διαταραχές 

(Κρουσταλάκης, 1997). 

 

6.5. Πραγματολογικές διαταραχές/ διαταραχές της χρήσης της γλώσσας 
 

Όταν μιλάμε για πραγματολογικές διαταραχές θα πρέπει πρωτίστως να αναφερθούμε στην 

έννοια της πραγματολογίας. Ο ορισμός της πραγματολογίας είναι ο εξής: “πραγματολογία 

ονομάζουμε τη σωστή χρήση του λόγου, τα νοήματα, τις σημασίες που παίρνουν, όταν 

μιλάμε, ανάλογα με το χώρο , το χρόνο και την κοινωνική κατάσταση”. (Ανδριανοπούλου, 

2015) 

 

 

http://www.peripaidiouologos.gr/
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Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες του ατόμου είναι οι εξής:  

 Το άτομο χειρίζεται τη γλώσσα και τη χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς, οι 

οποίοι συνήθως σχετίζονται με την καθημερινότητα όπως όταν χαιρετούν, όταν 

ενημερώνονται, όταν υπόσχονται, όταν απαιτούν, και όταν αιτούνται κάτι.  

 Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και τις ανάγκες 

του ακροατή. Για παράδειγμα, αλλιώς απευθύνεται κάποιος σε ένα μικρό παιδί και 

αλλιώς σε έναν ενήλικα. Ακόμα είναι διαφορετική η χρήση της γλώσσας όταν 

δίνουμε πληροφορίες σε κάποιον άγνωστο ή όταν μιλάμε σε μια σχολική τάξη.  

 Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες 

όπως να αλλάζει η σειρά των θεμάτων που συζητούνται, να αλλάζει η εισαγωγή στα 

θέματα κάθε φορά, να διατηρείται ένα συγκεκριμένο θέμα, να αναδιατυπώνεται το 

νόημα όταν δεν είναι κατανοητό. Κατά τη χρήση μη λεκτική επικοινωνίας θα πρέπει 

να προσέχουμε την απόσταση που στεκόμαστε σε σχέση με το συνομιλητή μας, να 

διατηρούμε οπτική επαφή και να χρησιμοποιούμε εκφράσεις στο πρόσωπό μας. 

(Ανδριανοπούλου, 2015) 

Ωστόσο, όταν ένα μικρό παιδί αντιμετωπίζει πραγματολογικές δυσκολίες και θα 

πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν σε ειδικό, παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Το παιδί μπορεί να ξεκινήσει να μιλά λέγοντας ακατάλληλα ή ακόμα και άσχετα 

πράγματα όταν συνομιλεί με τους ενήλικες  

 Το παιδί μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν συνοχή και 

δείχνουν μη συγκροτημένη σκέψη 

 Το παιδί δεν παρουσιάζει ποικιλία όταν χρησιμοποιεί τη γλώσσα 

Ωστόσο, για να διαγνωστεί η πραγματολογική διαταραχή θα πρέπει το παιδί να μην 

εφαρμόζει την κατάλληλη κοινωνική γλώσσα για τη χρονολογική του ηλικία. Τις 

περισσότερες φορές βέβαια, η πραγματολογική διαταραχή συνυπάρχει με κάποιες άλλες 

δυσκολίες στη γλώσσα όπως είναι η δυσκολία στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και της 

γραμματικής. (Ανδριανοπούλου, 2015) 

Η στάση των γονέων όταν θεωρούν ότι το παιδί τους ενδέχεται να υποφέρει από 

πραγματολογική διαταραχή θα πρέπει να είναι η εξής: 

 Να απευθυνθούν σε έναν ειδικό  
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 Να προσπαθήσουν στο χώρο του σπιτιού να αναπτύξουν τις δεξιότητες που έχει το 

παιδί. Κάποια βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν εδώ είναι να παίζονται 

παιχνίδια ρόλων στο σπίτι, να επιβραβεύεται η σωστή κοινωνική συμπεριφορά του 

παιδιού, να γίνονται υποδείξεις στο παιδί για τη σωστή συμπεριφορά μπροστά σε 

άλλους, να μην αγχώνεται το παιδί, και να μην ωθείται στο να κάνει πράγματα που το 

δυσκολεύουν. (Ανδριανοπούλου, 2015) 

Από την πλευρά του ο ειδικός που θα απευθυνθούν οι γονείς θα πρέπει να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

 Αρχικά, να αξιολογήσει τις πραγματολογικές δεξιότητες του παιδιού ανάλογα με την 

χρονολογική του ηλικία 

 Ακολούθως, να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που θα αφορά 

αποκλειστικά το συγκεκριμένο παιδί 

 Και τέλος, να δώσει κατευθύνσεις στους γονείς για τον τρόπο που πρέπει να 

χειριστούν την κατάσταση (Ανδριανοπούλου, 2015). 

6.6. Αυτισμός 

 

Τα παιδιά με αυτισμό δεν αναπτύσσονται κοινωνικά αλλά ούτε και στο επίπεδο της 

επικοινωνίας με φυσιολογικό τρόπο καθώς χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Ακολουθούν συνήθως στερεοτυπικές 

κινητικές συμπεριφορές και προσκολλώνται σε ρουτίνες της καθημερινότητας. 

(Καμπούρογλου, Παπαντωνίου, χ.χ.)  

Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου στον αυτισμό 

παρουσιάζεται στα εξής στάδια: 

 Διαλεκτικό, που αφορά τα βρέφη από τη γέννησή τους έως και τους εννέα μήνες και 

εκεί το κλάμα τους είναι μονότονο και δυσερμήνευτό. Παρουσιάζουν ασυνήθιστα 

ψελλίσματα και οι εκφωνήσεις τους είναι περιορισμένες 

 Προσλεκτικό, που σχετίζεται με τα μωρά από εννέα έως δεκαπέντε μηνών και 

απουσιάζει η μίμηση των ήχων ή γενικότερα των εκφράσεων όπως και η οπτική 

επαφή ή το ηχητικό παιχνίδι “εναλλαγής σειράς”. Ακόμα, εδώ το μωρό δεν 

υποδεικνύει με το δάχτυλό του κάτι και το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο και 

χωρίς νόημα 
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 Εκφωνητικό, από τους δεκαπέντε μήνες και έπειτα, όπου η ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου γίνεται περιορισμένα και το παιδί ακόμα και στα δύο έτη χρησιμοποιεί 

λεξιλόγιο μικρότερο των δεκαπέντε λέξεων. Στην ηλικία των τριών ετών 

παρουσιάζεται πιθανή ηχολαλία και έχουμε περιορισμένη χρήση της γλώσσας, ενώ 

στα τέσσερα έτη το παιδί δεν είναι σε θέση να συνδυάσει εύκολα δύο με τρείς λέξεις.  

Η αιτιολογία της δυσκολίας στην κατάκτηση της επικοινωνίας και του λόγου μπορεί 

να οφείλεται από μια διαταραγμένη κοινωνική επικοινωνία που επηρεάζει τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του παιδιού . Ακόμα, μπορεί να υπάρχει νοητική ακαμψία και το παιδί μπορεί να 

δυσκολεύεται να αποκωδικοποιήσει σύμβολα ή αναπαραστάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται 

ανομοιόμορφη ανάπτυξη των επιπέδων της γλώσσας. Κάποιοι ακόμα παράγοντες μπορεί να 

θεωρηθούν η νοητική υστέρηση, η ειδική διαταραχή λόγου ή κάποιες αισθητηριακές 

διαταραχές. (Καμπούρογλου, Παπαντωνίου, χ.χ.).   

Οι περισσότερες δυσκολίες του αυτιστικού λόγου παρουσιάζονται στο επίπεδο της 

κοινωνικής χρήσης του λόγου και δεν αναφέρονται ιδιαίτερες δυσκολίες στο επίπεδο της 

φωνολογίας , του συντακτικού και της σημασιολογίας. Όσον αφορά τη φωνολογική 

ανάπτυξη, υπάρχει επιβράδυνση και ιδιαιτερότητες κατά την προσωδία όπως γρήγορος 

ρυθμός ομιλίας, δυσκολία στον τονισμό, υψηλός τόνος της φωνής και άλλα. Όσον αφορά τη 

σύνταξη, έχουμε την καθυστέρηση στην ανάπτυξή της. Το παιδί δυσκολεύεται να χειριστεί 

γραμματικές λέξεις λόγω της δυσκολίας τους στο σημασιολογικό επίπεδο. Όσον αφορά τη 

σημασιολογία, υπάρχει  δυσκολία στο να συσχετίσει έννοιες και να κατανοήσει την 

κυριολεκτική σημασία κάποιων από αυτές. (Καμπούρογλου, Παπαντωνίου, χ.χ.).  

Κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του αυτισμού 

είναι τα εξής:  

 Δυσκολία κατά την επεξεργασία μεταφορικών εννοιών ή ιδιωματισμών 

 Αντιστροφή προσωπικών αντωνυμιών  

 Ηχολαλία 

 Δυσκολία κατά την αναφορά σε έννοιες του χώρου και του χρόνου 

 Αδυναμία κατανόησης του νοήματος και των προθέσεων ενός ομιλητή 

(Καμπούρογλου, Παπαντωνίου, χ.χ.).  
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6.7. Σύνδρομο Asperger 
 

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τους κανόνες της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης όταν αυτοί είναι πολύπλοκοι. Όσον αφορά το λόγο, τα παιδιά 

μιλάνε προς τους ανθρώπους και όχι με τους ανθρώπους, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 

ανέκδοτα ή μεταφορές. Ο τόνος της φωνής τους είναι αφύσικος και συχνά παρερμηνεύουν 

κοινωνικές υποδείξεις. Δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν μια 

συζήτηση αν και έχουν αναπτύξει καλά την ομιλία τους. Στο πλαίσιο αυτό η επικοινωνία 

τους είναι φτωχή. (https://www.noesi.gr/book) 

Όσον αφορά κυρίως το λόγο, τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν είναι τα εξής: 

 Η ομιλία τους είναι καθαρή ακόμα και πριν τα τέσσερα τους χρόνια ενώ χειρίζονται 

καλά τη γραμματική και το λεξιλόγιο 

 Κάποιες φορές η ομιλία τους είναι επαναληπτική και επιτηδευμένη 

 Η φωνή τους συνήθως είναι επίπεδη και δεν δείχνουν να έχουν συναισθήματα 

 Προτιμούν τις συζητήσεις που περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. 

(https://www.noesi.gr/book) 

 

7. Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας 

 

7.1. Αντήχηση 

 

Κάποιες φορές, παρατηρείται ιδιαίτερη υπερρινικότητα ή υπορινικότητα κατά την ομιλία 

ενός ατόμου που υποφέρει από δυσαρθρία. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να μειώσει τη 

δυνατότητα κατανόησης της ομιλίας του συγκεκριμένου ατόμου. Η υπερρινικότητα ή η 

υπορινικότητα μπορεί να οφείλεται σε κάποια αδυναμία στην κατεύθυνση του αέρα προς την 

στοματική ή τη ρινική κοιλότητα (Καμπανάρου, 2007). 
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7.2. Άρθρωση 

 

Οι διαταραχές της άρθρωσης είναι διαταραχές οι οποίες αφορούν την παραγωγή ήχων 

ομιλίας ή αλλιώς φωνημάτων που παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της φυσιολογικής 

ηλικίας κατάκτησης των συγκεκριμένων φωνημάτων. Συνήθως, εμφανίζονται με τη μορφή 

αδυναμίας παραγωγής των φωνημάτων χρησιμοποιώντας τα όργανα της άρθρωσης.  

Η διαταραχή της άρθρωσης ενδέχεται να οφείλεται στο μειωμένο έλεγχο ή την 

αδυναμία των μυών και των νεύρων που συνδέονται με την άρθρωση. Για παράδειγμα, 

μπορεί να παρουσιαστεί αδυναμία κατά το έλεγχο της γλώσσας ή μειωμένη διάρκεια της 

εκπνοής και άλλα. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα της δομής , των οργάνων που 

χρησιμοποιούνται κατά την άρθρωση. Εδώ μιλάμε σε πιθανές υπερπλασίες , υποπλασίες ή 

και ελλείψεις.  

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την περίπτωση είναι η αντικατάσταση 

των φωνημάτων με άλλα φωνήματα, η παράληψη φωνημάτων ή συλλαβών, οι απλοποιήσεις 

συμπλεγμάτων και οι αλλοιώσεις συμπλεγμάτων (https://www.selle.gr/kids.php). 

 

7.3. Δυσαρθρία 

 

Για να παραχθεί ομιλία θα πρέπει να γίνει συστολή των μυών των χειλιών , της γνάθου, της 

γλώσσας, της μαλθακής υπερώας, του λάρυγγα και του φάρυγγα. Η συστολή ελέγχεται από 

τις νευρικές κινητικές διεγέρσεις που ξεκινούν στις κινητικές περιοχές του εγκεφαλικού 

φλοιού. Αν υπάρξει κάποια καταστροφή στο νευρικό σύστημα αποδιοργανώνεται το κινητικό 

σύστημα που συμμετέχει στη ρύθμιση του μηχανισμού της ομιλίας κι έτσι μπορεί να 

προκληθεί διαταραχή στην παραγωγή της ομιλίας (Μποτσέτος, 2009) 

Ο όρος δυσαρθρία υποδηλώνει την ανικανότητα κάποιου να εκφραστεί με ευδιάκριτο 

τρόπο. Οι δυσαρθρίες προσδιορίζουν ένα σύνολο διαταραχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

την εξασθένιση της κινητικής εξέλιξης της παραγωγής της ομιλίας ( Καμπανάρου, 2006). 

Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για εξασθενημένο έλεγχο των μυών της ομιλίας μετά από κάποια 

εγκεφαλική βλάβη (Brookshire & McNeil, 2014).  

Η δυσαρθρία έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ένα ή και περισσότερα υποσυστήματα 

της ομιλίας, όπως την αναπνοή, την αντήχηση, την άρθρωση, την προσωδία και τη φωνή.  
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7.4. Αναπνοή 

 

Τα άτομα με δυσαρθρία δεν μπορούν να αναπνεύσουν σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να συντονίσουν την αναπνοή με την ομιλία τους και κάποιες φορές να μην 

έχουν άλλον αέρα και για αυτό το λόγο να κόβουν τις λέξεις στη μέση ούτως ώστε να πάρουν 

αναπνοή. Επιπροσθέτως, τα συγκεκριμένα άτομα έχουν πολύ χαμηλή ένταση φωνής.  

 

7.5. Προσωδία 
 

Η προσωδία είναι εκείνη που μετατρέπει το λεκτικό μήνυμα από την τοποθέτηση των λέξεων 

σε λόγο. Ουσιαστικά χαρίζει χρώμα στο λόγο. Τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το λόγο 

είναι ο επιτονισμός, ο ρυθμός, και ο τόνος. Ο λόγος χωρίς την ύπαρξη προσωδίας δεν μπορεί 

να ερμηνευτεί όπως πρέπει κάθε λέξη από τον ακροατή. Λόγω της προσωδίας το νόημα κάθε 

φορά αλλάζει ανάλογα με τις λέξεις στις οποίες δίνει κάποιος έμφαση , ανάλογα με τις 

παύσεις που γίνονται και το ρυθμό που ακολουθείται ανάλογα με το μήνυμα που 

μεταφέρεται. (Σούπη, 2014) 

Οι διακυμάνσεις που συναντιούνται στην προσωδία παρατηρούνται κυρίως στην 

ομιλία αυτιστικών παιδιών , ατόμων με λεκτική απραξία, ασθενών με πάρκινσον, και σε 

άλλες νευρολογικές παθήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος είναι επίπεδος και υπάρχουν 

παρανοήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας. (Σούπη, 2014) 

Για να βελτιωθεί η προσωδία θα πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία δυσαρθρίας ή 

απραξίας ούτως ώστε για να γίνει πιο κατανοητή η ομιλία. Επιπλέον, ενισχύονται οι παύσεις, 

ο διαχωρισμός και ο τονισμός των λέξεων. Χρησιμοποιείται μετρονόμος για να βελτιωθεί ο 

ρυθμός καθώς και κείμενα και ασκήσεις λεξικού τονισμού για να αυξηθεί η χρήση του 

τονισμού (Σούπη, 2014). 
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7.6. Φωνή 
Οι νευρομυικές ανωμαλίες είναι εκείνες που επηρεάζουν και τις φωνητικές χορδές με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα λειτουργικότητας. Έτσι η φωνή μπορεί να ακούγεται 

βραχνή, τραχιά ή αναπνευστική.  

 

7.7. Δυσπραξία 
 

Από την Βρετανική Εταιρεία Δυσπραξίας η δυσπραξία ορίζεται ως μια διαταραχή ή 

ανωριμότητα κατά την οργάνωση της κίνησης όπου πολλές φορές συναντώνται και 

προβλήματα ομιλίας, αντίληψης, και σκέψης. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν την 

δυσπραξία παρουσιάζουν δυσκολίες στο να προγραμματίσουν τις κινήσεις της ομιλίας κι έτσι 

η ομιλία τους μπορεί να έχει πολλά λάθη και αρκετές φορές να μην γίνεται κατανοητό από 

τους γύρω τους τι θέλουν να πουν.  

Τα αίτια της δυσπραξίας δεν έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια αν και το υπόβαθρό της 

φαίνεται να είναι γενετικό και νευρολογικό. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της δυσπραξίας 

είναι πως το παιδί μπορεί να παράξει μία λέξη σωστά σε ένα περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να 

την παράξει λάθος σε ένα άλλο περιβάλλον. Το παιδί επίσης παρουσιάζει δυσκολία στο να 

μιμηθεί φράσεις και λέξεις και στην παραγωγή αυθόρμητου λόγου όσο μεγαλώνουν οι 

προτάσεις. Αρκετά συχνά γίνεται παραποίηση των φωνηέντων, υπάρχουν παραλήψεις και 

αντικαταστάσεις φθόγγων, ενώ η ομιλία του παιδιού είναι δυσκατάληκτη. Μάλιστα υπάρχει 

και δυσκολία στη διαδοχοκίνηση όταν δηλαδή το παιδί πρέπει να επαναλάβει μια σειρά από 

συλλαβές πάνω από μια φορά. 

Για να γίνει αξιολόγηση της δυσπραξίας θα πρέπει να δοθεί ένα ιστορικό του παιδιού 

με έμφαση στην προγεννητική και περιγενετική περίοδο. Μεγάλη σημασία έχει και η γενική 

κινητική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει 

στοματοκινητικές ασκήσεις, και στην συνέχεια περνάμε στο επίπεδο μεμονωμένου ήχου και 

έπονται οι αλληλουχίες φθόγγων. Ακολουθεί το επίπεδο της λέξης.  
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7.8. Εξελικτική φωνολογική διαταραχή 

 

Τα παιδιά που πάσχουν από εξελικτική φωνολογική διαταραχή σημαίνει πως δεν έχουν 

αναπτύξει την ομιλία τους με ακρίβεια για κάποιον λόγο ο οποίος δεν είναι διακριτός. Οι 

εκφορές στην ομιλία τους ενδέχεται να δηλώνουν καθυστέρηση και να προσομοιάζουν με 

εκφορές παιδιών μικρότερης ηλικίας. Άλλες φορές αποκλίνουν από τις αναμενόμενες 

εκφορές (Νταραντούλη, Τσιλιγγίρη, 2017).  

Εδώ δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα νευρομυικού ελέγχου ή πρόβλημα 

προγραμματισμού ή δομικών ανωμαλιών. Σε αυτή την περίπτωση, η ομιλία των παιδιών τις 

περισσότερες φορές είναι δυσνόητη (Νταραντούλη, Τσιλιγγίρη, 2017).  

 

7.9. Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών παραλλαγών  
 

Οι αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών παραλλαγών παρουσιάζονται όταν υπάρχει μη 

φυσιολογική δομή των οργάνων τα οποία εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας και 

μπορούν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην ομιλία. Κάποια τέτοια προβλήματα μπορεί να 

αφορούν σε σχιστίες χείλους ή και υπερώας ή σε προβλήματα της οδοντοστοιχίας 

(Νταραντούλη, Τσιλιγγίρη, 2017).  

 

7.10. Διαταραχές ροής της ομιλίας: τραυλισμός, ταχυλαλία 

 

Τραυλισμός συναντάται όταν ένα παιδί μπλοκάρει ή επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει ήχους ή 

συλλαβές μιας λέξης και αναπτύσσει συμπεριφορές αποφυγής ή ακόμα και συναισθηματικές 

αντιδράσεις σε αυτόν τον τρόπο λεκτικής συμπεριφοράς (Πανελλήνιος Σύλλογος 

Λογοπεδικών- Λογοθεραπευτών, χ.χ.).  

Η ταχυλαλία αφορά τη ροή της ομιλίας. Κατά τη συγκεκριμένη διαταραχή, ο λόγος 

έχει μια υπερβολική ταχύτητα και εξαφανίζονται οι παύσεις. Ένας άνθρωπος με ταχυλαλία 

παραθέτει ημιτελείς προτάσεις όπου είτε απουσιάζουν είτε παραμορφώνονται είτε κόβονται 

φωνήματα, συλλαβές ή ακόμα και λέξεις (Εμμανουηλίδου, χ.η.) 
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8. Ο λόγος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ( παιδί και γλώσσα) 
 

Μιλώντας για το λόγο θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος, 

όπως αυτές διαμορφώνονται στην προσχολική αγωγή. Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά θα 

πρέπει να αναπτύσσουν και να εκφράζουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με διάφορους 

τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η γλώσσα. Για αυτό το λόγο, ο ρόλος της γλώσσας σε όλα 

τα προγράμματα της προσχολικής αγωγής στηρίζεται και έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γλώσσα 

όπως και όλο το αναλυτικό πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς ούτως ώστε να ανταποκριθεί 

στα νέα δεδομένα.  

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών βασίζεται στη θεωρία του 

Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη. Έτσι, η γλωσσική νοημοσύνη βασίζεται στην 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους. Για να επιτευχθεί η ορθή επικοινωνία το 

ΔΕΠΠΣ αναφέρεται σε διάφορες γνωστικές περιοχές και χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία 

μεθοδολογίας και αξιολόγησης. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το περιεχόμενο των 

διάφορων γνωστικών περιοχών αποτελούν ένα ενιαίο πλαίσιο εντός του οποίου προάγεται η 

γνώση και καλλιεργούνται οι δεξιότητες των παιδιών.  

Όσον αφορά το κομμάτι που σχετίζεται με το λόγο η δομή του ΔΕΠΠΣ περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο λόγος , η 

ακρόαση, η ανάγνωση, η γραφή και άλλα.  

Ο λόγος εμφανίζεται ακόμα και στη διδακτική διαδικασία που ακολουθεί ο 

νηπιαγωγός, καθώς διαχωρίζοντας το χώρο του νηπιαγωγείου σε γωνιές, δηλαδή περιοχές 

διαφορετικών ενδιαφερόντων, συζητά με τα παιδιά δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

επιχειρηματολογήσουν υπέρ των απόψεών τους και να αναπτύξουν με αυτόν τον τρόπο τον 

λόγο τους. Η συνεισφορά του λόγου στη διαδικασία εντοπίζεται και στη διατύπωση 

ερωτήσεων από την πλευρά του νηπιαγωγού ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν τα παιδιά τόσο 

στη σκέψη όσο και στην έκφραση. Ο λόγος με οποιοδήποτε τρόπο και αν εκφέρεται είτε 

γραπτό είτε προφορικό βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της διαδικασίας. Αυτό συμβαίνει σε 

όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακόμα και όταν η νηπιαγωγός 

παρακολουθώντας τα παιδιά ακούει τις συζητήσεις τους και εμπλουτίζει τη δραστηριότητά 

τους αναλόγως. Ουσιαστικά και πάλι χρησιμοποιείται ο λόγος και από τις δύο πλευρές.  
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα όπως είπαμε προσεγγίζει τη γνώση και τις διάφορες 

έννοιες μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Εδώ θα αναφερθούμε σε δύο που σχετίζονται με 

το λόγο και είναι οι εξής: 

 Εμπλουτίζεται ο προφορικός λόγος των παιδιών μέσα από λεκτικά παιχνίδια, 

ποιήματα, λαχνίσματα, ρίμες 

 Κατακτώνται οι στόχοι του προγράμματος της γλώσσας οι οποίοι σχετίζονται με την 

ανάγνωση και τη γραφή μέσω της κατασκευής και χρήσης παιχνιδιών ντόμινο και 

λόττο με τα ονόματα των παιδιών 

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων ενθαρρύνεται η λεκτική συμμετοχή των 

παιδιών και προτρέπονται να κάνουν υποθέσεις και να κάνουν ερωτήσεις.  

Όσον αφορά τη γλώσσα, αυτή σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ υφίσταται σε όλο το 

πρόγραμμα σπουδών και όλα τα θέματα προσεγγίζονται με τέτοιο τρόπο που να 

εξυπηρετούν τους στόχους ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.  

Οι βασικοί στόχοι στη γλώσσα που αφορούν την ομιλία και την ακρόαση είναι οι 

εξής: 

 Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση να διηγούνται , να αφηγούνται διάφορες 

ιστορίες 

 Θα πρέπει να μπορούν να περιγράψουν μια κατάσταση 

 Να είναι σε θέση να εξηγούν και να ερμηνεύουν καταστάσεις 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να έχουν την ικανότητα  να χρησιμοποιούν μια 

στοιχειώδη επιχειρηματολογία προκειμένου να υποστηρίξουν τα λεγόμενά τους 

 Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να βελτιώσουν κα να εμπλουτίσουν τον προφορικό 

τους λόγο  

 Να αποκτήσουν τελικά φωνολογική επίγνωση  

Οι επιδιώξεις που σχετίζονται με τη γλώσσα και αφορούν την ανάγνωση είναι οι 

εξής:  

 Να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου με βάση τα εξωτερικά - 

τυπογραφικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό του  

 Να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής  
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 Να ακούνε και να κατανοούν μια διήγηση, έναν κανόνα παιχνιδιού ή οποιοδήποτε 

άλλο κείμενο διαβάζεται 

 Να είναι σε θέση να διακρίνουν τα διαλογικά μέρη ενός κειμένου από τα μη 

διαλογικά  

 Να απομνημονεύουν μικρά κείμενα  

 Να αναγνωρίζουν εντός των κειμένων οικείες λέξεις που έχουν ακούσει από το 

περιβάλλον τους 

 Να λαμβάνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως ταινίες, σήματα, όπου 

υπάρχουν ταυτόχρονα γραπτός λόγος και εικόνα  

 Να επιλέγουν συγκεκριμένα βιβλία από τη βιβλιοθήκη της τάξης ανάλογα με το θέμα 

με το οποίο ασχολούνται και τα ενδιαφέροντά τους 

 Να μπορούν να εντοπίσουν τον τίτλο και τον συγγραφέα ενός βιβλίου 

 Να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι ο γραπτός λόγος αναπαριστά τη γλώσσα και η 

εικόνα αναπαριστά τον κόσμο και σε γενικές γραμμές να κατανοούν τη σχέση 

προφορικού και γραπτού λόγου και να καταλαβαίνουν ότι τα φωνήματα της 

ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν σε γράμματα 

 Να αναγνωρίζουν και να μπορούν να συγκρίνουν διάφορες μορφές γραπτού λόγου  

Σχετικά με τους στόχους της γλώσσας που σχετίζονται με τη γραπτή έκφραση δηλαδή 

το γραπτό λόγο , αυτοί διαμορφώνονται ως εξής:  

 Τα παιδιά πρέπει να κατανοούν την σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας, 

ανάπτυξης ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών 

 Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τα κείμενα απευθύνονται σε συγκεκριμένους 

αναγνώστες και μαθαίνουν να τα διαμορφώνουν ακούγοντας τις διορθώσεις που τους 

υπαγορεύονται 

 Στα παιδιά θα πρέπει να χορηγούνται τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για να μάθουν 

γραφή 

 Θα πρέπει να μάθουν να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες τους με κεφαλαία ή 

και πεζά γράμματα 

 Να αντιγράφουν λέξεις  

 Να ενθαρρύνονται για να γράψουν όπως μπορούν (ΔΕΠΠΣ)  
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9. Δραστηριότητες 
 

Δραστηριότητα 1
η
  

Η Κωτσαλίδου (2010)  στο project της «Οι τέσσερις εποχές» με θεματική προσέγγιση 

τη μελέτη του περιβάλλοντος αναφέρει: 

«Επιλογή του θέματος 

Επιλέξαμε τις τέσσερις εποχές του χρόνου με την ελπίδα τα μικρά παιδιά να 

παρατηρήσουν με άλλα μάτια τη φύση, να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα, να ενώσουν 

αποκομμένες γνώσεις και πληροφορίες και να νιώσουν την αλυσίδα και τη συνέχεια της 

ζωής σε άμεση συνάρτηση με τη φύση. 

Το θέμα θεωρείται κοινό, αλλά είναι πλούσιο σε υλικό και συνδέει όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος από τη μια και από την άλλη ξεκινά από τα 

άμεσα ενδιαφέροντα των παιδιών. Τα παιδιά θα αντιληφθούν ότι οι τέσσερις εποχές του 

χρόνου καθορίζουν ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου.» 

«Σχεδιασμός του θέματος 

Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος Οι τέσσερις εποχές, τα παιδιά θα γνωρίσουν : 

α. Τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής, β. τη χλωρίδα και την πανίδα, και γ. την επέμβαση του 

ανθρώπου στη φύση. Κεντρικός άξονας του θέματος είναι η φύση και τα φυσικά φαινόμενα, 

τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών. Τα παιδιά θα 

αντιληφθούν την καθοριστική επέμβαση του ανθρώπου στη φύση, η οποία αρχικά προέκυψε 

από την ανάγκη για άμυνα και προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Κατέληξε ωστόσο να 

είναι επιθετική προς τη φύση και ιδιαίτερα επιβλαβής για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα 

σήμερα να μη μας απασχολεί η προστασία του ανθρώπου, αλλά να προγραμματίζουμε τη 

λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των 

οικοσυστημάτων του. Τα παιδιά ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να καταθέσουν τις 

γνώσεις και τις προσωπικές τους εμπειρίες για τις αλλαγές που αντιλαμβάνονται να 

συμβαίνουν τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι εμπειρίες αυτές 

αξιοποιούνται κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων».  
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«Εισαγωγή στο θέμα 

Οι εκπαιδευτικοί εισάγουν το θέμα από τις αρχές κιόλας της σχολικής χρονιάς, 

εκμεταλλευόμενοι τις κουβεντούλες των παιδιών για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι. Οι 

πρώτες παρατηρήσεις και συγκρίσεις ήδη ξεκινούν από την ενδυμασία των παιδιών, την 

αλλαγή της θερμοκρασίας, την απουσία των χελιδονιών, το άνοιγμα των σχολείων». 

«Επιδιώξεις 

Οι επιδιώξεις του προγράμματος είναι τα παιδιά: 

 Να αποκτήσουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και μέσα στα πλαίσια  

μιας ευρύτερης ομάδας και να αντιληφθούν την αξία της. 

 Να εξασκηθούν στην προσεκτική παρατήρηση. 

 Να μάθουν να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν. 

 Να ερμηνεύουν ένα φαινόμενο και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

 Να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν και να ταξινομούν τα δεδομένα τους. 

 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

 Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική έκφραση και επικοινωνία και να μάθουν να 

αξιοποιούν την τεχνολογία.» 

«Διάρκεια 

Το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη τη σχολική χρονιά, με ενδιάμεσες 

παύσεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών και τις αφορμές που κατά καιρούς θα 

προκύπτουν από τις περιστάσεις, τις γιορτές και τις παρατηρήσεις των παιδιών» 

(Κωτσαλίδου, 2010). 

Η Κωτσαλίδου (2010) στη συνέχεια παραθέτει την υλοποίηση του θέματος: 

«Α φάση 

Με το πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά του νηπιαγωγείου να 

συναναστραφούν με τα παιδιά του δημοτικού, να γνωρίσουν πως κάνουν μάθημα στο 

δημοτικό και να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις». 

«Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και της α΄ τάξης του δημοτικού ακολουθούν το 

ίδιο πρόγραμμα με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Επίσης, ανάλογες δραστηριότητες 
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γίνονται σε κάθε αλλαγή εποχής. Αρχές του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπου 

θα γίνει και η σύνδεση με τις αρχικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η 

διαπραγμάτευση του θέματος. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά θα παρουσιάσουν τα 

πορίσματα της πολύμηνης έρευνάς τους». 

«Β φάση 

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και αποφασίζουν ποιες δράσεις θα υλοποιηθούν με 

το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μαζί, ποιες ατομικά και ποιες ομαδικά σε κάθε τάξη 

χωριστά» (Κωτσαλίδου, 2010). 

Στη συνέχεια η Κωτσαλίδου (2010) αναφέρεται στις επιδιώξεις του προγράμματος: 

 «Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου. 

 Να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τις λειτουργίες του ανθρώπινου 

οργανισμού. 

 Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, για φαινόμενα και προβλήματα 

που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι προγενέστερων κοινωνιών. 

 Να προσεγγίσουν και να αποσαφηνίσουν βασικές χρονικές έννοιες, να 

αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων, να αναπαριστούν γεγονότα 

σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία, να αφηγούνται τα ιστορικά γεγονότα με 

βάση τη χρονολογική τους σειρά. 

 Να καταγράφουν και να οργανώνουν τις καινούργιες γνώσεις που αποκτούν. 

 Να διδαχθούν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας». 

«Ενδυμασία  

 Τα παιδιά παρατηρούν και διαχωρίζουν το ρουχισμό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι 

κάθε εποχή. Ταξινομούν τα ρούχα που φορούσαν το καλοκαίρι και τα διακρίνουν από 

τα ρούχα που φορούν το φθινόπωρο. Τα παιδιά προβαίνουν στις παρατηρήσεις τους 

συγκρίνοντας φωτογραφίες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Παρόμοιες 

συγκρίσεις κάνουν για όλες τις εποχές. 

 Σε όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου τα παιδιά φωτογραφίζουν τον εαυτό τους και ό,τι 

άλλο επιθυμούν Στο τέλος του προγράμματος εκθέτουν τις φωτογραφίες τους σε μια 

έκθεση που θα παρουσιάζει όλες τις εποχές του χρόνου και θα αναδεικνύει τις 

ομοιότητες και τις διαφορές ανά εποχή. 
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 Συγκεντρώνουν ρούχα που φορούσαν το καλοκαίρι και ρούχα που φορούν το 

φθινόπωρο, τα χωρίζουν σε ομάδες και τα ζωγραφίζουν. 

 Φτιάχνουν πίνακες αναφοράς, όπου ταξινομούν τα καλοκαιρινά και τα φθινοπωρινά 

ρούχα. 

 Φέρνουν φωτογραφίες από το καλοκαίρι και τις τοποθετούν κάτω από τη λέξη 

καλοκαίρι. Δίπλα στον πίνακα είναι γραμμένη η λέξη φθινόπωρο και ο χώρος 

συμπληρώνεται με αντίστοιχες φωτογραφίες του φθινοπώρου. 

 Εξετάζουν ενδυμασίες που φοριούνται σε άλλους γεωγραφικούς τόπους. Επιλέγουν 

να παρουσιάσουν ενδυμασίες που χρησιμοποιούνται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες 

και διαφοροποιούνται αισθητά από τις ενδυμασίες που φορούν οι άνθρωποι που 

κατοικούν στις εύκρατες ζώνες της γης, π.χ. ενδυμασίες Εσκιμώων, ιθαγενών κ.ά. 

 Παρατηρούν το οικείο περιβάλλον τους και καταγράφουν τις αλλαγές στο σπίτι τους 

(τοποθέτηση χαλιών και άλλων αντικειμένων, τακτοποίηση στις ντουλάπες, 

προετοιμασία για το χειμώνα). Αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τη μαμά στο σπίτι στην 

τακτοποίηση της ντουλάπας τους». 

«Διατροφή 

Κατά τη μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη οι διατροφικές συνήθειες μεταβάλλονται. 

Προκειμένου να εξετάσουν τις διατροφές, τα παιδιά: 

 Καταγράφουν τα φαγητά που έτρωγαν το καλοκαίρι και αυτά που τρώνε το 

φθινόπωρο (σούπες κτλ.). Στη συνέχεια, φτιάχνουν έναν κατάλογο με τα φαγητά που 

προτείνονται κάθε εποχή. Για τη συγκέντρωση του υλικού τους συνεργάζονται με 

ειδικούς, γιατρούς και διαιτολόγους. 

 Καταγράφουν τα φρούτα και τα οπωρικά του φθινοπώρου και ξεχωριστά τα φρούτα 

του καλοκαιριού. Συγκεντρώνουν συνταγές για φρουτοσαλάτες και χυμούς και τις 

κατηγοριοποιούν ανά εποχή. 

 Οργανώνουν τη σχολική ημέρα των φρούτων. Σε συνεργασία με ένα μανάβη 

συγκεντρώνουν πολλά φρούτα στην τάξη, τα χωρίζουν ανάλογα με την εποχή της 

ωρίμανσής τους και φτιάχνουν φρουτοσαλάτες. 

 Δημιουργούν με αφορμή τα φρούτα με διάφορους τρόπους: Ενημερώνονται για τις 

βιταμίνες των φρούτων, για προϊόντα που προέρχονται από τα φρούτα, φτιάχνουν 

ζωγραφιές με φρούτα, συνταγές με φρούτα, κούκλες με φρούτα, τραγούδια και 

ποιήματα με φρούτα». 
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«Εργασίες 

 Τα παιδιά παίρνουν συνεντεύξεις από τους γονείς και τους παππούδες τους και 

καταγράφουν τις ενέργειες του ανθρώπου για την υποδοχή του φθινοπώρου (αλλαγές 

στο σπίτι, προετοιμασία για τη θέρμανση, περιποίηση των φυτών, αλλαγή ρουχισμού 

κτλ.). 

 Συλλέγουν πληροφορίες για επαγγέλματα που εξαρτώνται άμεσα από την εναλλαγή 

των εποχών και των καιρικών φαινομένων (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ναυτικοί, 

εκπαιδευτικοί- μαθητές, οικοδόμοι- μηχανικοί κ.ά.)». 

«Ημερολόγιο 

 Τα παιδιά φτιάχνουν ένα μεγάλο ημερολόγιο, όπου καταγράφουν τους μήνες και τις 

εποχές του χρόνου και συγκεντρώνουν σημαντικές πληροφορίες για κάθε μήνα 

ξεχωριστά και για τις τέσσερις εποχές (γιορτές, γενέθλια των παιδιών, φρούτα 

εργασίες, καιρός κτλ.). Σημειώνουν αρχικά τα χαρακτηριστικά του φθινοπώρου και 

σταδιακά συμπληρώνουν το ημερολόγιο και για τις υπόλοιπες εποχές. 

 Παρατηρούν διάφορα είδη ημερολογίων και συζητούν για τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνουν (ανατολή και δύση του ηλίου, ημέρα, εβδομάδα και μήνας, άγιος που 

εορτάζει, φάσεις της σελήνης, σημειωματάριο, στιχάκια κτλ.). Επιλύουν τις απορίες 

τους με τη βοήθεια των γονιών, του διαδικτύου και των βιβλίων. Φτιάχνουν δικά τους 

ημερολόγια τσέπης και εξασκούν τις δεξιότητες της γραφής και του γραμματισμού. 

 Βρίσκουν πληροφορίες για τα ημερολόγια και μαθαίνουν για την αναγκαιότητα του 

χωρισμού του έτους σε τέσσερις εποχές και σε δώδεκα μήνες, το χωρισμό του μήνα 

σε ημέρες, της ημέρας σε 24 ώρες, της ώρας σε 60 λεπτά, του λεπτού σε 60 

δευτερόλεπτα. Κατανοούν ότι μέσα σε ένα έτος ολοκληρώνεται ένας ολόκληρος 

κύκλος, ο οποίος επαναλαμβάνεται αυτούσιος κάθε χρόνο και συνδέεται άμεσα με 

την περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο και τις φάσεις της σελήνης. 

Αντιλαμβάνονται τη συνέχεια και την τάξη της φύσης αλλά και την απόλυτη 

εξάρτηση του ανθρώπου από αυτή» (Κωτσαλίδου, 2010). 

«Λογοτεχνία: 

 Τα παιδιά συγκεντρώνουν παραμύθια, ιστορίες, μύθους και ποιήματα που 

αναφέρονται στους μύθους και στις εποχές του χρόνου και φτιάχνουν μια μικρή 

βιβλιοθήκη, την οποία ονομάζουν «βιβλιοθήκη των εποχών». Με τη βοήθεια των 

γονέων και του βιβλιοπώλη της γειτονιάς, τα παιδιά επιλέγουν καινούργια βιβλία και 
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εμπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη τους. Διαβάζουν τις ιστορίες, επιλέγουν ποια τους 

αρέσει περισσότερο, την εικονογραφούν και την αναπαριστούν με θεατρικό παιχνίδι. 

 Στο τέλος κάθε μήνα επινοούν ένα δικό τους παραμύθι εμπνεόμενα από γεγονότα που 

συνέβησαν στη διάρκειά του (π.χ. το παραμύθι του Οκτώβρη). Με βάση τη 

δραστηριότητα αυτή μπορούν να πραγματοποιηθούν κι άλλες δραστηριότητες 

γλωσσικής έκφρασης, όπως η καταγραφή των γεγονότων που συνέβησαν κάθε μήνα 

σε ένα δελτίο ειδήσεων, η σύνταξη ενός άρθρου για την εφημερίδα, το ραδιόφωνο 

κτλ. 

 Ακούν και διαβάζουν ποιήματα και τραγούδια αφιερωμένα στις τέσσερις εποχές, 

επιλέγουν ποια από αυτά τους αρέσουν και τα αποστηθίζουν. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιούν απλές λέξεις και φτιάχνουν δικά τους ποιήματα και τραγούδια. 

 Βρίσκουν και καταγράφουν με τη βοήθεια των γονιών τους παροιμίες και γνωμικά 

που αφορούν κάθε μήνα και εποχή, δημιουργώντας έτσι έναν κατάλογο που τον 

εμπλουτίζουν με ζωγραφιές. 

 Παίζουν με τις λέξεις που ταιριάζουν σε κάθε εποχή και δημιουργούν ένα πρωτότυπο 

λεξικό με τέσσερα λήμματα: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνας και τις λέξεις 

που ταιριάζουν σε κάθε εποχή, π.χ. φθινόπωρο: σύννεφα, βροχή, σχολεία, σταφύλια, 

μήλα, παρέλαση, λίγος ήλιος, ξερά φύλλα, άγιος Δημήτριος, χρυσαφί κ.ά.» 

(Κωτσαλίδου, 2010). 

 

Δραστηριότητα 2
η
  

«Β-Μ-Κ-Σ» 

«Ο δάσκαλος ετοιμάζει καρτέλες με γράμματα έχοντας υπόψιν του τον αριθμό των 

μαθητών της τάξης και τον αριθμό των ομάδων που επιδιώκεται να δημιουργηθούν. Για 

παράδειγμα, αν στην τάξη είναι 20 μαθητές και θέλει να γίνουν 5 ομάδες των 4 παιδιών τότε 

θα ετοιμάσει 5 καρτέλες με το γράμμα Β, 5 καρτέλες με το γράμμα Μ, κ.ο.κ. Οι μαθητές 

παίρνουν μία τυχαία καρτέλα με ένα γράμμα της αλφαβήτας, χωρίς να το φανερώσουν σε 

κανέναν άλλο, και σκέφτονται μία λέξη που αρχίζει από αυτό ο γράμμα. Στη συνέχεια 

βαδίζουν στο χώρο της τάξης λέγοντας φωναχτά τη λέξη που σκέφτηκαν ενώ ταυτόχρονα 

ακούν και τους άλλους για να καταλάβουν με ποιους συμμαθητές τους ανήκουν στην ίδια 

ομάδα (π.χ., στην ομάδα Β). Όταν δημιουργηθούν οι ομάδες, τα παιδιά κάθε ομάδας 
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συνεργάζονται και γράφουν μία σύντομη και αστεία ιστορία στην οποία θα εμπλέκονται όλα 

τα στοιχεία- λέξεις που βρήκαν. Οι ιστορίες διαβάζονται στο σύνολο της τάξης. 

Υλικά: Καρτέλες με γράμματα» (Κοκκίδου, 2014) 

 

Δραστηριότητα 3
η
 

«Ο πεταλουδόγατος 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε ομάδες των 4- 6 ατόμων. Ο δάσκαλος, δίνει σε κάθε 

ομάδα ένα σύνολο λέξεων και παροτρύνει τα παιδιά να δημιουργήσουν με αυτές σύνθετες 

λέξεις. Η τεχνική που διευκολύνει σε αυτή τη δραστηριότητα είναι αυτή της ιδεοθύελλας. Οι 

ομάδες σημειώνουν τις σύνθετες λέξεις και κερδίζει όποια ομάδα βρει τις περισσότερες σε 

προκαθορισμένο χρόνο. 

Σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέξεις από μια θεματική ενότητα 

που διδάχθηκε πρόσφατα. Για παράδειγμα, αν η τάξη ασχολείται με το ανθρώπινο σώμα ο 

δάσκαλος δίνει σχετικές λέξεις όπως μάτι, μαλλιά, πόδι, κεφάλι, καρδιά, δέρμα και τα παιδιά 

θα δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις- άκρως περίεργες και αστείες- όπως ματοκέφαλο, 

ποδόφρυδο, συκωτοπνεύμονας. Στην ενότητα «ζώα» μπορούν να δημιουργηθούν λέξεις όπως 

πεταλουδόγατος, αλογοκόρακας, λιονταροπόντικας, αρκουδόψαρο, χελωνόπαπια. 

Εξέλιξη: Τα παιδιά αποδίδουν ζωγραφικά τις σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις 

τους αλλά και τη φαντασία  τους» (Κοκκίδου, 2014). 

 

Δραστηριότητα 4
η
 

«Ανάγνωση παραμυθιού 

Στόχοι 

 Να ακούσουν τα παιδιά ένα παραμύθι σχετικά με τη θάλασσα και τα πλάσματα που 

ζουν σ’αυτή. 

 Να γνωρίσουν μερικά πλάσματα της θάλασσας. 

 Να προβλέψουν το τέλος της ιστορίας. 

 Να περιγράψουν τις εικόνες του παραμυθιού. 

 Να εκφράσουν πράγματα μου τους άρεσαν από την ιστορία, μέσα από τη ζωγραφική. 
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 Να ακούν με σεβασμό και προσοχή τους άλλους όταν μιλούν. 

Υλικά 

Βιβλίο: Sam Mackendry (2004), Η περιπέτεια μιας μικρής φάλαινας, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, 

λευκές κόλλες Α4, μαρκαδόροι. 

Διαδικασία 

Συγκεντρώνουμε τα παιδιά στη γωνιά συζήτησης του project και τους διαβάζουμε το 

παραμύθι. Συγχρόνως τους δείχνουμε τις εικόνες και τους ζητάμε να μας τις περιγράψουν και 

να εκφράσουν τις προβλέψεις τους για το τέλος της ιστορίας. Στη συνέχεια ακολουθεί 

συζήτηση. Αναλύουμε κάποιες καινούριες λέξεις, όπως κύματα, τρικυμία κ.λπ. Έπειτα, 

ζητάμε να ζωγραφίσουν ό,τι  τους άρεσε από την ιστορία που άκουσαν. 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά άκουσαν με προσοχή το παραμύθι, περιέγραψαν τις εικόνες και εξέφρασαν 

τις απόψεις τους. Γνώρισαν κάποια ζώα της θάλασσας και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους. 

Ήταν αρκετά συγκεντρωμένα και ήρεμα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Τους άρεσε 

πολύ το παραμύθι και ήθελαν να εκφράσουν την άποψη τους. Αυτό τα έκανε ιδιαίτερα 

παρορμητικά και έτσι μερικές φορές έχαναν τον έλεγχο και μιλούσαν την ώρα που κάποιο 

άλλο παιδί εξέφραζε τη γνώμη του. Ευχαριστηθήκαμε και εμείς μαζί το παραμύθι. Όλο το 

άγχος που είχαμε για το αν θα τους αρέσει η ιστορία και για τον τρόπο με τον οποίο θα τους 

τη μεταφέραμε το αποβάλαμε αρκετά νωρίς. Σ’ αυτό μας βοήθησαν τα ίδια, καθώς μας 

έδειχναν ότι ενδιαφέρονταν γι’ αυτό που γινόταν. Μάλιστα, μας συγκίνησε ιδιαίτερα ότι, 

όταν τελειώσαμε την ανάγνωση του παραμυθιού, μας έδειξαν όλα μαζί, και πολύ αυθόρμητα, 

τον ενθουσιασμό τους τραγουδώντας: «Ακούσαμε, ακούσαμε, ωραίο παραμύθι». 

Επανατροφοδότηση 

Δεν χρειάστηκε να γίνει» (Κουτσουβάνου, 2007). 

 

Δραστηριότητα 5
η
  

«Εκμάθηση τραγουδιού 

Στόχος 
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 Να βελτιώσουν τα παιδιά και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και το 

λεξιλόγιό τους. 

Υλικά 

Κασέτα με το συγκεκριμένο τραγούδι. 

Κίνητρα 

Το τραγούδι 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Έχοντας συζητήσει αρκετά πάνω στις μέλισσες, που είναι το θέμα του project μας, θα 

προτείνουμε στα παιδιά να μάθουμε όλοι μαζί το τραγούδι: «Ζουμ, ζουμ, ζουμ, μέλισσα 

τριγύρω». Έχει προηγηθεί η επίσκεψη του μελισσοκόμου και έχουν ήδη αναφερθεί και 

επεξηγηθεί κάποιες λέξεις του τραγουδιού που ίσως να θεωρούνταν δύσκολες για τα παιδιά, 

όπως κηρήθρα, κυψέλη, βλάπτω. Θα ακούσουμε πρώτα όλοι μαζί μια φορά το τραγούδι για 

να πιάσουμε το ρυθμό και, στη συνέχεια, θα λέμε τα λόγια σιγά σιγά στα παιδιά προκειμένου 

να τα μάθουν απέξω. Αφού επαναλάβουμε κάθε στροφή αρκετές φορές και βεβαιωθούμε ότι 

θυμούνται τα λόγια, θα ξανακούσουμε το τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να 

ακολουθήσουμε. Έπειτα από τον αναγκαίο αριθμό επαναλήψεων, τα παιδιά θα εμπεδώσουν 

τα λόγια και θα τα θυμούνται καλά. 

Καινούριο λεξιλόγιο 

Κηρήθρα, κυψέλη, βλάπτω. 

Αξιολόγηση 

Στο πρώτο άκουσμα του τραγουδιού, τα παιδιά έδειξαν ότι τους άρεσε η μελωδία. 

Όταν, όμως, προσπαθήσαμε να μάθουμε όλοι μαζί τα λόγια, άρχισαν να κομπιάζουν γιατί 

κάποιες λέξεις που αναφέρονταν στη ζωή της μέλισσας τις είχαν ακούσει λίγες φορές μονάχα 

και κατ’ επέκταση δεν τις είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ σε τραγούδι. Αφού επαναλάβαμε τα 

λόγια αρκετές φορές, τους φάνηκαν πιο εύκολα κι έτσι, όταν ξανάκουσαν το τραγούδι, το 

τραγουδούσαν όλο και πιο δυνατά. Στο τέλος, το τραγουδούσαν και μόνα τους, χωρίς να 

παίζει το κασετόφωνο. Μάλιστα, κάποια παιδιά πρότειναν από μόνα τους να προσθέσουμε 

κινήσεις, κι έτσι σηκωθήκαμε και το χορεύαμε παράλληλα. Τα παιδιά έδειχναν να το 

απολαμβάνουν και ζητούσαν να το πούμε ξανά και ξανά. Επίσης, όταν περάσαμε στην 

επόμενη δραστηριότητα ζωγραφικής, παρακολουθώντας τα παιδιά που ζωγράφιζαν τα 
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ακούσαμε να ψιθυρίζουν το τραγούδι. Έτσι, με δική μας ενθάρρυνση, αρχίσαμε να το 

τραγουδάμε πάλι δυνατά, όσα παιδιά ήθελαν και ταυτόχρονα ασχολούνταν με τη ζωγραφική 

τους. 

 Θεωρούμε, λοιπόν, ότι όλα πήγαν αρκετά καλά, καθώς και ο επισκέπτης- 

μελισσοκόμος ήταν ο κατάλληλος όπως αποδείχθηκε, αφού είχε έρθει 

προετοιμασμένος και εφοδιασμένος με το κατάλληλο υλικό, και πάνω από όλα με 

διάθεση να μιλήσει απλά, για να καταλάβουν τα παιδιά» (Κουτσουβάνου, 2007). 

 

Δραστηριότητα 6
η
 

«Αφίσα για το πάρτι 

Στόχοι 

 Να συνεργαστούν τα παιδιά μεταξύ τους προκειμένου να ετοιμάσουν την αφίσα για 

το πάρτι. 

 Να αντιγράψουν γράμματα και λέξεις. 

Υλικά 

Χαρτόνι λευκό  

Μαρκαδόροι 

Κίνητρα 

Το γεγονός ότι θα φτιάξουν πράγματα μόνα τους για να στολίσουν την τάξη τους. 

Περιγραφή 

Αρχικά, θα τοποθετήσουμε κάτω το χαρτόνι και θα πούμε σε όποια παιδιά θέλουν να 

έρθουν και να συνεργαστούν για την αφίσα. Θα γράψουμε στον πίνακα προτάσεις (που θα 

μας έχουν προτείνει τα παιδιά), όπως: «Καλώς ήρθατε στο πάρτι», έτσι ώστε όποια παιδιά 

θέλουν να τις αντιγράψουν. Θα τους πούμε να ζωγραφίσουν πάνω στην αφίσα ό, τι θέλουν. 

Στη συνέχεια, αφού τελειώσουν τα παιδιά, θα την κρεμάσουμε όλοι μαζί στον τοίχο. 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα ήταν επιτυχής, αφού αρκετά παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για τη 

δημιουργία της αφίσας. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους αρμονικά, αναλαμβάνοντας το καθένα 
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από ένα μικρό μέρος της αφίσας. Αντέγραψαν τις προτάσεις που τους είχαμε στον πίνακα, 

ζωγράφισαν τούρτες, κεράκια, κορδέλες και στο τέλος βοήθησαν όλα μαζί να κρεμάσουμε 

την αφίσα στον τοίχο. 

Επανατροφοδότηση 

Δεν υπήρξε ανάγκη επανατροφοδότησης» (Κουτσουβάνου, 2007). 

 

Δραστηριότητα 7
η
  

«Συντάσσουμε μια επιστολή 

Στόχοι 

 Ανάγνωση- γραφή 

 Ως προς την αρχική αναγνωστική κατανόηση: να λαμβάνουν τα παιδιά μέρος στις 

υπαγορεύσεις κειμένων για να γράφουν. 

Υλικά 

Το σώμα μας. 

Κίνητρα 

Κίνητρό μας είναι το αρχικό μας ερώτημα προς τα παιδιά για το αν θα ήθελαν να 

εντάξουν και τους γονείς τους σε αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή θα 

προκαλούσε το ενδιαφέρον των παιδιών.  

Περιγραφή 

Στην αρχή θα ρωτήσουμε τα παιδιά αν θα ήθελαν να συμμετέχουν και οι γονείς τους 

σε όσα πρόκειται να κάνουν. Έπειτα,  θα παροτρύνουμε τα παιδιά να συντάξουμε και να 

στείλουμε στους γονείς μια επιστολή όπου θα τους ενημερώσουμε για το θέμα που 

διαπραγματευόμαστε και θα τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν στη μεταφορά των παιδιών 

στην οικοδομή ή με όποιον άλλο τρόπο μπορούν. 

Αξιολόγηση 

Αναφέρεται στο κείμενο» (Κουτσουβάνου, 2007). 
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Δραστηριότητα 8
η
  

«Γλώσσα (ακρόαση, ομιλία) 

Στόχοι 

 Να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας ανακαλώντας λεπτομέρειες με διαδοχική 

σειρά ώστε να είναι σε θέση να διηγηθούν μια ιστορία ξανά. 

 Να εκφράζουν τις απόψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

Υλικά  

Βιβλίο: Το γαλάζιο πουλί 

CD με τα έργα του Sergei Prokofiev «Peter and the wolf», «The bird» 

Κίνητρο  

Θα παροτρύνουμε τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους το βιβλίο: Τα παιδιά θα 

ακούσουν ένα «πουλί» να κελαηδάει. Θα τα παρακινήσουμε να ανακαλύψουν μόνα τους από 

πού προέρχεται αυτό το ωραίο τραγούδι και τρέχοντας προς το CD player θα ανακαλύψουν 

ένα δώρο. Θα το πάρουν, θα το ξετυλίξουν και θα ανακαλύψουν ένα εικονογραφημένο 

βιβλίο. 

Πορεία 

Αφού αφηγηθούμε την ιστορία με παραστατικό τρόπο και εκφραστική φωνή, θα 

πούμε στα παιδιά να διηγηθούν κι αυτά το παραμύθι. Στη συνέχεια θα ρωτήσουμε τα παιδιά 

αν τους άρεσε η ιστορία. Θα συζητήσουμε μαζί τους προσφέροντάς τους την ευκαιρία να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους με ερωτήσεις όπως: «Τι θα ήθελε να 

κάνει το πουλί και δεν μπορούσε;» «Πώς θα αισθανόταν αν έβλεπε τα υπόλοιπα να πετούν;» 

«Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του; Στη θέση των φίλων του;». 

Περαιτέρω εμπέδωση 

Τα παιδιά θα δραματοποιήσουν την ιστορία μιμούμενοι τους χαρακτήρες του παραμυθιού. 

Αξιολόγηση 

Οι στόχοι πέτυχαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα παιδιά κατανόησαν το περιεχόμενο 

της ιστορίας ανακαλώντας τις λεπτομέρειες με διαδοχική σειρά. Διηγήθηκαν την ιστορία 
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ξανά. Επίσης, εξέφρασαν τις απόψεις τους. Τα υλικά ήταν επαρκή και κατάλληλα και τα 

παιδιά συμμετείχαν στις επιμέρους δραστηριότητες. 

Αυτοαξιολόγηση  

Τα υλικά που επιλέξαμε ήταν αποτελεσματικά προσφέροντας πλούσια ερεθίσματα 

στα παιδιά και κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Η δραστηριότητα αποδείχθηκε 

επιτυχημένη, αφού συμμετείχαν σε αυτή όλα τα παιδιά. Κατάφεραν να κατανοήσουν την 

ιστορία και η πλειοψηφία των παιδιών εξέφρασε τις απόψεις και τα συναισθήματά της» 

(Κουτσουβάνου, 2007). 

 

Δραστηριότητα 9
η
  

«Γλώσσα (δεξιότητα γραφής) 

Στόχοι 

 Να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα (δεξιότητα γραφής). 

 Να χαρούν τη δραστηριότητα. 

Υλικά 

Περιοδικά με φωτογραφίες ζώων 

Ψαλίδια  

Κόλλες 

Χαρτόνι 

Κίνητρο 

Κομμένες σελίδες από περιοδικά, τοποθετημένες πάνω στα τραπέζια, για να τις βρουν τα 

παιδιά μετά το διάλειμμα.  

Πορεία 

Αφού τοποθετήσουμε σκισμένες σελίδες από περιοδικά που έχουν φωτογραφίες ζώων 

πάνω στα τραπέζια, θα καλέσουμε τα παιδιά να επιλέξουν μία, δύο ή περισσότερες εικόνες 

να τις κόψουν και να τις κολλήσουν σε ένα μεγάλο χαρτόνι, με τίτλο που θα επιλέξουν τα 

ίδια, π.χ. τα ζώα μας, η ζούγκλα κ.λπ. 
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Περαιτέρω εμπέδωση 

Η ίδια δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιεσδήποτε φωτογραφίες που 

συνθέτουν ένα θέμα και μπορούν να αποτελέσουν κολάζ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό 

έγινε με τη δραστηριότητα με τίτλο «Το σμήνος», κατά την οποία τα παιδιά κόλλησαν 

φωτογραφίες από πουλιά σε ένα μεγάλο χαρτόνι. 

Αξιολόγηση 

Πράγματι τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για τις φωτογραφίες των ζώων και θέλησαν από 

την πρώτη στιγμή να ασχοληθούν με την επεξεργασία τους. Μάλιστα, έδειξαν μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία του κολάζ με τις φωτογραφίες των ζώων. Τα περισσότερα 

μπόρεσαν να κόψουν καλά τις φωτογραφίες. Μερικές όμως ήταν πολύ μικρές σε μέγεθος και 

δυσκόλεψαν τα μικρότερα παιδιά στο να τις κόψουν σωστά. Ακόμη, δημιουργήθηκε μια 

μικρή αίσθηση αδικίας, γιατί άλλα παιδιά πρόλαβαν μεγαλύτερες φωτογραφίες και άλλα πιο 

μικρές. Τέλος, η επικεφαλίδα του κολάζ έπρεπε να είναι γραμμένη με μικρά γράμματα και 

όχι με κεφαλαία. 

Αυτοαξιολόγηση 

Θα έπρεπε να προβλεφθεί να υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα και ποικιλία 

φωτογραφιών για να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια στα παιδιά να επιλέξουν όσες 

φωτογραφίες θα ήθελαν» (Κουτσουβάνου, 2007). 

Δραστηριότητα 10
η
  

«Γλώσσα (ακρόαση, κατανόηση ιστορίας, ομιλία) 

Στόχος  

 Να ακούν και να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας (ακουστική κατανόηση) 

και να απαντούν σε ερωτήματα. 

Υλικά 

Βιβλίο: Πότε θα έρθει η άνοιξη 

Λούτρινο καφέ αρκουδάκι 
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Κίνητρα  

Τα παιδιά παρακινήθηκαν ν’ ακούσουν την ιστορία με τη χρήση της λούτρινης 

αρκούδας, την παραστατική φωνή κατά την ανάγνωση της ιστορίας αλλά και την ιδιαίτερα 

προσεγμένη εικονογράφηση του παραμυθιού. 

Πορεία 

Μ’ ένα καφέ αρκουδάκι θα παρακινήσουμε τα παιδιά να προσέξουν το 

εικονογραφημένο βιβλίο. Αφού «διαβάσει» ο Άλφι (το αρκουδάκι) τον τίτλο του εξωφύλλου, 

θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του παραμυθιού, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή των 

παιδιών με ερωτήσεις και δικές τους παρατηρήσεις και υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης της ιστορίας θα θέτουμε ερωτήσεις κατανόησης στα παιδιά πάνω στο 

περιεχόμενο του παραμυθιού. 

Περαιτέρω εμπέδωση 

Προτείνεται δραματοποίηση της ιστορίας ή δραματικό παιχνίδι με τη ζωή της 

αρκούδας (χειμερία νάρκη, ξύπνημα, ψάρεμα στο ποτάμι κ.λπ.). 

Αξιολόγηση 

Το άρτια εικονογραφημένο βιβλίο αλλά και η ενδιαφέρουσα ιστορία κράτησε το 

ενδιαφέρον των παιδιών αμείωτο. Η συμμετοχή των νηπίων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

ήταν ενεργός, αφού όχι μόνο απαντούσαν στις ερωτήσεις που τους θέταμε αλλά 

προσπαθούσαν και να μαντέψουν τη συνέχεια της ιστορίας. 

Αυτοαξιολόγηση 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε ικανοποιητικά πετυχαίνοντας το 

στόχο της. Οπωσδήποτε το συγκεκριμένο βιβλίο προσφέρεται και γι’ άλλες δραστηριότητες 

και είναι άριστο υλικό για να παρακινήσει το ενδιαφέρον των νηπίων στην ανάγνωση. Τα 

παιδιά άκουσαν με προσοχή την ιστορία και κατανόησαν το περιεχόμενό της, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την ενεργό συμμετοχή τους, δηλαδή από τις απαντήσεις τους στις 

ερωτήσεις μας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας» (Κουτσουβάνου, 2007). 
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Παρατηρήσεις 
Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος της ανάπτυξης του λόγου είναι πολύ 

σημαντικός γενικά για έναν άνθρωπο και ειδικά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει μεγάλη σημασία για την 

ανάπτυξη τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου.  

Μέσα από το λόγο είτε αυτός είναι γραπτός είτε προφορικός τα παιδιά μαθαίνουν να 

νοηματοδοτούν τις πράξεις τους και να συμμετέχουν ενεργά και απερίσπαστα στις 

δραστηριότητές τους. Επιπλέον, αναπτύσσουν την κρίση τους καθώς ενθαρρύνονται στη 

διατύπωση ερωτήσεων και στην επιχειρηματολογία.  

Μέσα από το λόγο είτε αυτός είναι γραπτός είτε προφορικός τα παιδιά μαθαίνουν να 

συνεργάζονται και να οργανώνουν τις δραστηριότητές τους. Μαθαίνουν να επιλύουν τα 

προβλήματά τους και να θέτουν στόχους με βάση τις ικανότητές τους.  

Ο λόγος δηλαδή εκτός από μέσο επικοινωνίας αποτελεί και ένα μέσο με βάση το 

οποίο οι στόχοι των παιδιών μετατρέπονται σε δράσεις ούτως ώστε να αναπτυχθούν τα 

ενδιαφέροντά τους και να επιτευχθούν και τα περαιτέρω βήματα στη διαδικασία της 

μάθησης. 

 

Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα εργασία μιλήσαμε για τις απόψεις των αναπτυξιολόγων για το λόγο. 

Αναπτύξαμε τις γενικότερες θέσεις των επιστημόνων χωρίς ωστόσο να αναφερθούμε σε 

συγκεκριμένα ονόματα και θεωρίες. Ουσιαστικά, αναδεικνύουμε την επιστήμη των 

αναπτυξιολόγων μέσα από το πρίσμα των απόψεών τους όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για 

κάθε διαταραχή που σχετίζεται με το λόγο.  

Έτσι, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αναφορές στην ειδικότητα του αναπτυξιολόγου 

και στο ρόλο του κατά τις διαδικασίες διάγνωσης και θεραπείας αναπτυξιολογικών 

διαταραχών. Εδώ μιλήσαμε και για τη συνεργασία του αναπτυξιολόγου με άλλες ειδικότητες. 

Συνεχίσαμε με αναφορές σε ολόκληρη τη διαδικασία του αναπτυξιολογικού ελέγχου καθώς 
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και στη θεραπευτική φροντίδα που μπορεί να προσφέρει ο αναπτυξιολόγος αλλά και στις 

διαταραχές που μπορεί να διαγνώσει. Ακολούθησαν οι δείκτες γλωσσικής ανάπτυξης , όπως 

έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους αναπτυξιολόγους ανά στάδιο ανάπτυξης του παιδιού 

αναλόγως με την ηλικία του. Στην πορεία αναφερθήκαμε στη φωνητική περίοδο που διανύει 

το παιδί από τη γέννησή του μέχρι και την ηλικία των δεκαοκτώ μηνών και θεωρείται η 

πρώτη περίοδος όπου το παιδί παράγει τους πρώτους του ήχους. Έπειτα, θελήσαμε να 

αναπτύξουμε και ένα πεδίο το οποίο οι αναπτυξιολόγοι έχουν έρθει σε αντιπαράθεση και 

είναι αυτό της σχέσης μεταξύ νοητικής και γλωσσικής ανάπτυξης. Στην συνέχεια, 

αναφερθήκαμε διεξοδικά στους ορισμούς των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών όπως 

έχουν διαμορφωθεί από τους αναπτυξιολόγους . Σε αυτό το σκέλος συμπεριλάβαμε την 

ειδική διαταραχή γλωσσικής έκφρασης, την ειδική διαταραχή  γλωσσικής αντίληψης , τις 

γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση, την βαρηκοΐα και την κώφωση, 

τις πραγματολογικές διαταραχές , τον αυτισμό, το σύνδρομο Asperger. Ακολούθησαν οι 

αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας όπου αναφερθήκαμε στην αντήχηση, στην άρθρωση, 

τη δυσαρθρία, την αναπνοή, την προσωδία, τη φωνή, τη δυσπραξία, την εξελικτική 

φωνολογική διαταραχή, τις αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών παραλλαγών και τις 

διαταραχές ροής της ομιλίας. Ακόμη, αναφερθήκαμε στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα αναλύσαμε τη μαθησιακή 

περιοχή Παιδί και Γλώσσα με τους σκοπούς και τους στόχους της. Τέλος, παραθέσαμε 10 

ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος για την ανάπτυξη και καλλιέργεια του λόγου των παιδιών.  
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