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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της πιλοτικής έρευνας τέθηκε η σύγκριση του εκφραστικού λεξιλογίου, 

των επιπέδων φωνολογικής ενημερότητας και του αφηγηματικού λόγου μονόγλωσσων 

και  δίγλωσσων μαθητών, που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. 20 

μαθητές, δέκα μονόγλωσσοι και δέκα δίγλωσσοι, χωρίστηκαν σε ομάδες ηλικιών 4:0-

4:5, 4:6-4:11 και 5:0-5:5 ετών και συμμετείχαν σε δοκιμασίες μη-λεκτικής 

νοημοσύνης, εκφραστικού λεξιλογίου, φωνολογικής ενημερότητας και αναδιήγησης 

μιας ιστορίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν σχεδόν ίδιο νοητικό δυναμικό μεταξύ των 

ομάδων, αλλά σημαντική υπεροχή των μονόγλωσσων έναντι των δίγλωσσων μαθητών 

στο σύνολο των δοκιμασιών. Ωστόσο, οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στο εκφραστικό τους λεξιλόγιο και τη φωνολογική ενημερότητα 

αναπτυξιακά. Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

εκφραστικού λεξιλογίου και της φωνολογικής ενημερότητας για τους δίγλωσσους 

μαθητές και μεταξύ των κατηγοριών του αφηγηματικού λόγου για τους μονόγλωσσους. 

Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με άλλα ερευνητικά δεδομένα και με την 

αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη. 

 

Abstract 

This pilot study compared the expressive vocabulary skills, levels of phonological 

awareness and narrative language performance of young monolingual and bilingual 

preschoolers who learn Greek as a second language, with typical development. 

Monolingual (n=10) and simultaneously bilingual preschool students (n=10) who were 

separated in three age groups (4:0-4:5, 4:6-4:11 and 5:0-5:5) completed measures of 

non-verbal intelligence, expressive vocabulary knowledge, phonological awareness 

and story retelling. Results indicated same levels of intelligence on both groups, but 

significant advantage of monolinguals on norm-referenced vocabulary knowledge 

measures, as well as on levels of phonological awareness, and on macro-level and 

micro-level of narrative language. Additionally, bilinguals showed improvements in 

expressive vocabulary, phonological awareness and the macrolevel of narrative 

language over the months. Correlations for phonological awareness and expressive 

vocabulary were found for bilingual preschoolers and for the macro-level and micro-

level of monolinguals. Fewer significant correlations for narrative language were found 
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for the bilingual group. This study displays the significant differences between 

monolingual and bilingual language development in key areas of language and literacy 

during the ages 4-5,5. Contribution of education and environmental factors are 

discussed. 

 

Λέξεις κλειδιά 

φωνολογική ενημερότητα, δίγλωσσοι μαθητές, αφηγηματικός λόγος, εκφραστικό 
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Εισαγωγή 

Οι σχολικές τάξεις στην ελληνική εκπαίδευση, κατόπιν σχετικής νομοθεσίας, 

ξεκίνησαν να φιλοξενούν στα θρανία τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). Μέχρι εκείνη 

τη στιγμή, οι συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών δεν είχε τη δυνατότητα να συνυπάρξει 

μαθητικά με αλλόγλωσσους συμμαθητές.  

 Οι μαθητές αυτοί, παράλληλα με τους διαφορετικούς πολιτισμούς που 

αντιπροσώπευαν, τα ήθη, τις αξίες και τα έθιμα στα οποία ανατράφηκαν, έφεραν – και 

φέρουν - μαζί τους ένα σημαντικό φαινόμενο της γλωσσικής ανάπτυξης: τη διγλωσσία. 

Επάνω σε αυτό τους το χαρακτηριστικό, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και η ίδια η 

κοινότητα κλήθηκαν να εργαστούν για να παράξουν ωφέλιμο έργο. Αναπτύχθηκαν 

προβληματισμοί και αναζητήθηκαν από νωρίς τρόποι εκπαίδευσης των δίγλωσσων 

παιδιών, τόσο εκείνων που γεννήθηκαν στον ελληνικό χώρο όσο και εκείνων που 

μετανάστευσαν σε μεγαλύτερη ηλικία και εκτέθηκαν στην ελληνική γλώσσα σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν οι κανονισμοί (νομοθετικό 

πλαίσιο) εστίαζαν, κυρίως, στη γλωσσική αφομοίωση της ελληνικής γλώσσας, 

κεντρική πηγή πληροφόρησης παρέμειναν πάντα οι ιδιαίτεροι μηχανισμοί της 

διγλωσσίας, που κινητοποιούν τη μάθηση στο σύνολο, αλλά και τη γλωσσική 

εκμάθηση ειδικότερα (Σκούρτου, 2011). Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία που 

αποκομίζονται από έρευνες σχετικά με πάσης φύσεως γλωσσικούς μηχανισμούς και 

τομείς κρίνονται πάντοτε χρήσιμα και, αν μη τι άλλο, προσπαθούν να απαντήσουν σε 

σημαντικά ερωτήματα που προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική στην 

προσέγγιση της διγλωσσίας. Προσθέτουν, δε, ιδιαίτερη γνώση στα διαθέσιμα δεδομένα 

για τη διγλωσσία στην εκπαίδευση, οι προκλήσεις της οποίας αυξάνονται όσο 

αυξάνεται και η μετανάστευση. 

 Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, έγινε προσπάθεια να συλλεχθούν και να 

εξεταστούν συνδυαστικά ορισμένα πρώτα δεδομένα από δίγλωσσα παιδιά 

προνηπιακής ηλικίας, τα οποία, επειδή ακριβώς έχουν διανύσει μικρό χρονικό 

διάστημα φοίτησης σε σχολικό πλαίσιο, θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσαν και το 

καταλληλότερο δείγμα αποτύπωσης σημαντικών ευρημάτων για τη δίγλωσση 

γλωσσική ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, επειδή ο γραμματισμός αποτελεί ένα από τα 

κεντρικά ζητήματα για την εκπαιδευτική πράξη, θεωρήθηκαν ενδιαφέροντα η 

αναζήτηση και ο πιθανός εντοπισμός αναπτυξιακών συμπεριφορών και αποκλίσεων σε 
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τομείς που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ομαλή εξέλιξη του, όπως είναι η 

φωνολογική ενημερότητα (Porpodas, 1999), το εκφραστικό λεξιλόγιο και η 

αφηγηματική ικανότητα ως μέρος του πραγματολογικού επιπέδου (Berman, 2009).  

Παράλληλα, αυτό που οφείλει να διευκρινιστεί σχετικά με το περιεχόμενο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης στην εργασία αυτή είναι ότι έγινε προσπάθεια να 

συμπεριληφθούν μόνο οι σχετικές πληροφορίες των υπό εξέταση τομέων της 

μονόγλωσσης και δίγλωσσης ανάπτυξης, ενώ σκοπίμως παραβλέφθηκαν πληροφορίες 

που, ενδεχομένως, θα φώτιζαν και άλλες πτυχές αυτής της πλευράς της παιδικής 

ανάπτυξης, στοχεύοντας σε ένα ευανάγνωστο τελικό εγχειρίδιο. 

 Έτσι, η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε 7 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο, 

γίνεται συνοπτική αναφορά στα επίπεδα τυπικής μονόγλωσσης ανάπτυξης καθώς και 

μια σύντομη αναφορά στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν. Στο 2ο κεφάλαιο ακολούθησε 

η παρουσίαση των τύπων παιδικής διγλωσσίας, τα μοντέλα ταυτόχρονης δίγλωσσης 

γλωσσικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν, καθώς επίσης και μια συνοπτική αναφορά 

στα στάδια κάθε γλωσσικού υποσυστήματος και του φαινομένου της εναλλαγής και 

μίξης γλωσσικών κωδίκων.  

 Στο 3ο κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η δεξιότητα της φωνολογικής ενημερότητας, 

αποδίδοντας τον ορισμό της και αναφέροντας τόσο τα επίπεδα ανάπτυξης όσο και τις 

θεωρίες που αναπτύχθηκαν γύρω από την εξέλιξη και τη σημασία της. Ακολούθως, στο 

4ο κεφάλαιο, αναφέρθηκαν τα στάδια τυπικής ανάπτυξης του αφηγηματικού λόγου, 

πως και τι αξιολογείται, έγινε εκτενής παρουσίαση της μακροδομής και μικροδομής 

του καθώς και επισημάνθηκαν όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα για τη δίγλωσση 

ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου μεταξύ των γλωσσών.  

 Στο 5ο κεφάλαιο, που αποτελεί και την αρχή του ερευνητικού μέρους της 

εργασίας, παρουσιάστηκε ο σκοπός καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας που 

προηγήθηκε (συμμετέχοντες, ερευνητικά εργαλεία, διαδικασία) και, κατόπιν, στο 6ο 

κεφάλαιο, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Τέλος, στο 

7ο κεφάλαιο, επισημάνθηκαν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα αποτελέσματα 

της έρευνας και, παράλληλα, συζητήθηκαν ορισμένοι ερευνητικοί περιορισμοί και 

μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας, καθώς και εκπαιδευτικές προτάσεις για την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 
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Α’ Μέρος 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1. Τυπική Ανάπτυξη Λόγου 

Η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού αναφέρεται στην πορεία που ακολουθεί ένα παιδί 

για να εκδηλώσει και να βελτιώσει με σταδιακό ρυθμό τη γλωσσική και επικοινωνιακή 

του ικανότητα (Μότσιου, 2014). Το δύσκολο έργο της κατάκτησης ενός γλωσσικού 

συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς καθοδήγηση και εκπαίδευση έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνών από πολύ νωρίς. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί 

έναν τομέα συνεχώς εξελισσόμενο ο οποίος εξετάζει την αναπτυξιακή πορεία από την 

πλευρά επιπέδων όπως του φωνολογικού (δηλαδή της αντίληψης και παραγωγής των 

ήχων μιας γλώσσας), του γραμματικού ή μορφοσυντακτικού (κανόνων που διέπουν τον 

συνδυασμό και την χρήση λέξεων και μορφημάτων), του σημασιολογικού (του 

περιεχομένου των εννοιών που εσωτερικεύονται στο νοητικό λεξικό) και του 

πραγματολογικού/ επικοινωνιακού (δηλαδή του τρόπου χρήσης της γλώσσας σε 

επικοινωνιακές περιστάσεις).  

 Στα στενά όρια της παρούσας εργασίας, θα γίνει συνοπτική αναφορά κυρίως 

στα αναπτυξιακά ορόσημα για κάθε επιμέρους επίπεδο, ώστε να διαφανεί η εξελικτική 

πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης, η οποία μάλιστα φαίνεται να έχει πολλές ομοιότητες 

διαγλωσσικά. 

 

 

1.1  Φωνολογικό Επίπεδο 

Το παιδί ήδη από την βρεφική ηλικία εκτίθεται στους ήχους (φθόγγους ή φωνήματα) 

της γλώσσας του περιβάλλοντός του, εσωτερικεύοντας και εμπλουτίζοντας το 

φωνητικό και φωνολογικό του ρεπερτόριο σταδιακά ως την προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία.  

 Οι φθόγγοι συνθέτουν την ιδιαίτερη προφορά μιας γλώσσας μέσω ενός 

συγκεκριμένου φωνητικού συστήματος επιλεγμένου μέσα από ένα μεγαλύτερο σύνολο 

φθόγγων, κοινού για κάθε γλώσσα (Φιλιππάκη-Warburton, 1992). Για κάθε φθόγγο 

ισχύει διαφορετικός τρόπος και τόπος άρθρωσης στη στοματική κοιλότητα καθώς και 

χρήσης ή μη της φώνησης για την παραγωγή του. Ως εκ τούτου, στην ελληνική γλώσσα 
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εντοπίζονται σύμφωνα που κατηγοριοποιούνται ως έρρινα, εξακουληθητικά, 

προστριβόμενα, στιγμιαία και υγρά ως προς τον τρόπο άρθρωσης˙ χειλικά, 

χειλοδοντικά, οδοντικά, φατνιακά, ουρανικά και υπερωικά ως προς τον τόπο 

άρθρωσης˙ άηχα και ηχηρά ως προς την φώνηση κατά την ομιλία, αλλά και φωνήεντα 

που κατηγοριοποιούνται με βάση τη θέση της γλώσσας και το άνοιγμα της στοματικής 

κοιλότητας.  

 Στην πορεία προς την κατάκτηση ενός ενήλικου φωνολογικού ρεπερτορίου, ένα 

παιδί δε φαίνεται να κατακτά με μια ευθύγραμμη σειρά κάθε φώνημα. Αντιθέτως, η 

φωνολογική του ανάπτυξη φαίνεται να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία οργάνωσης 

των φωνολογικών του γνώσεων. Ο Ingram (1989) προτείνει τρεις παράγοντες η οποίοι 

καθορίζουν εν πολλοίς τη χρονική σειρά αντίληψης – και συνεπώς κατάκτησης – των 

φωνημάτων: τη δυσκολία άρθρωσης, τη δυσκολία ακουστικής αντίληψης καθώς και 

τον λειτουργικό ρόλο που ενέχει ένα φώνημα σε ένα φωνολογικό σύστημα. 

Παράλληλα, οι απλοποιήσεις που χαρακτηρίζουν την παιδική ομιλία αποδεικνύεται ότι 

υλοποιούνται με συστηματικό τρόπο και εμφανίζονται σε όλες τις γλώσσες (Κατή, 

2000). 

 Έτσι, κατά τη φωνολογική ανάπτυξη και για λόγους νευροφυσιολογικών 

περιορισμών (Stampe, 1979), παρατηρούνται τόσο δομικές διαδικασίες απλοποίησης 

σε επίπεδο συλλαβής, λέξης ή ακόμα και πρότασης, όπως είναι η πτώση συλλαβής (π.χ. 

παπούτσι  [‘puti]) και η απλοποίηση συμπλεγμάτων συμφώνων (π.χ. δέντρο 

[‘δedo]), όσο και συστημικές διαδικασίες απλοποίησης σε επίπεδο φωνήματος, όπως 

είναι η ηχηροποίηση ενός άηχου φωνήματος (π.χ. πουκάμισο  [bou’kamiso])  ή η 

εμπροσθοποίηση ενός οπίσθια παραγόμενου φωνήματος (π.χ. καπέλο  [ta’pelo]).  

 Αναφορικά με την κατάκτηση του ελληνικού φωνολογικού συστήματος από 

τον ελληνόφωνο παιδικό πληθυσμό, χρήσιμα αποδεικνύονται τα στάδια εξέλιξης όπως 

καταγράφηκαν στη Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης (Ομάδα 

Έρευνας Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών, 1995). Έτσι λοιπόν, ένα παιδί ως την 

ηλικία των 4,5 ετών αναμένεται να έχει κατακτήσει την πλειοψηφία των φωνημάτων 

της ελληνικής, πλην των εξακολουθητικών /θ/ και /δ/, των προστριβόμενων /ts/ και /dz/ 

καθώς και του υγρού /r/, ενώ θα εμφανίζει ακόμα αρκετές δομικές και συστημικές 

απλοποιήσεις στην ομιλία του. Οι τελευταίες συνήθως εκλείπουν μετά την ηλικία των 

3,6 – 4 ετών. Μετά την ηλικία των 5,6 – 6 ετών, ωστόσο, αναμένεται να έχει 

κατακτήσει το σύνολο των φωνημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του /r/, δε θα 
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εμφανίζει πλέον συστημικές και τις περισσότερες δομικές απλοποιήσεις, ενώ στη 

συγκεκριμένη ηλικία θα αναδύονται ικανότητες παραγωγής συμφωνικών 

συμπλεγμάτων που περιλαμβάνουν τρία σύμφωνα (π.χ. /str/).  

 Συμπερασματικά, στα αρχικά στάδια το παιδί κατακτά φωνήματα με 

σημαντικές αντιθέσεις ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί το φωνολογικό σύστημα 

της μητρικής του γλώσσας, ενώ αργότερα προχωρά στην κατάκτηση λεπτότερων 

διακρίσεων μεταξύ των φωνημάτων μέχρι την πλήρη κατάκτηση και χειρισμό του 

φωνολογικού συστήματος.  

 

 

1.2  Μορφολογικό – Συντακτικό Επίπεδο 

Το μορφοσυντακτικό επίπεδο περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη της μονάδας του 

μορφήματος, του ελάχιστου γλωσσικού τύπου που είναι φορέας έννοιας (Φιλιππάκη-

Warburton, 1992, σ.75), και των συνδυασμών των μορφημάτων σε λέξεις, όσο και των 

δυνατών συνδυασμών των λέξεων σε φράσεις και προτάσεις.  

 Γενικότερα, περίπου στην ηλικία των 2-3 ετών, ένα παιδί είναι σε θέση να 

εκφέρει σύνολα δύο-τριών λέξεων, κυρίως με τη χρήση ουσιαστικών και ρημάτων, και 

παράλληλα να χρησιμοποιήσει μορφήματα που εκφράζουν αριθμό, γένος, χρόνο, 

πρόσωπο, ρηματική όψη και φωνή για τα ρήματα και αριθμό, πτώση και γένος για τα 

ουσιαστικά. Μετά τα 4 και ως τα 8 περίπου έτη συντελείται το μεγαλύτερο μέρος της 

μορφολογικής ανάπτυξης, συνεχίζοντας ως τη σχολική ηλικία για περίπλοκα 

μορφολογικά φαινόμενα (Μότσιου, 2014). Καθοριστικής σημασίας στη μορφολογική 

ανάπτυξη είναι το είδος και η μορφολογική δομή της γλώσσας που μαθαίνεται. Ως εκ 

τούτου, ενώ σε απλούστερες μορφολογικά γλώσσες οι μορφολογικές διακρίσεις 

αποκτούνται αργότερα, σε εκείνες τις γλώσσες που παρουσιάζουν σύνθετη μορφολογία 

– όπως είναι η ελληνική – το νήπιο χρησιμοποιεί από νωρίς τα διαθέσιμα μορφήματα 

(Deen, 2009), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανάπτυξη ενός τόσο δύσκολου φαινομένου 

ολοκληρώνεται στην προσχολική ηλικία. Στην προσπάθειά του, μάλιστα, να 

χρησιμοποιήσει ορισμένους μορφολογικούς κανόνες, καταφεύγει σε λάθη 

υπεργενίκευσης και σε περιβάλλοντα που κανονικά δε βρίσκουν εφαρμογή (Behrens, 

2009). Το γεγονός ότι είναι μάλλον απίθανο να έχει δεχτεί λαθεμένη εισερχόμενη 

πληροφορία σχετικά με ένα μόρφημα (π.χ. «δόνω» αντί «δίνω») είναι μια απόδειξη 
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προσπάθειας προσαρμογής των κανόνων στην καθημερινή πρακτική και όχι, 

ενδεχομένως, μια υποβόσκουσα παθολογία στην ανάπτυξη της μορφοσύνταξης.  

 Παράλληλα με την ανάπτυξη της μορφολογίας, η Μότσιου (2014) αναφέρει ότι 

ως την ηλικία των 5 ετών το νήπιο αποκρίνεται με ερωτηματικές, προστακτικές, 

αρνητικές και δηλωτικές προτάσεις, ενώ έχει κατακτηθεί επαρκώς και η παθητική 

φωνή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις βασικές ερμηνείες της μορφολογίας της. 

 Συνοψίζοντας, αυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι το 

γραμματικό σύστημα είναι ένα από τα πλέον αφηρημένα στην οργάνωση της γλώσσας, 

γεγονός που εύλογα επιφέρει πολυγλωσσία στις αντιλήψεις περί της απόκτησης των 

γραμματικών γνώσεων (Κατή, 2000). Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά – ανεξάρτητα από το 

είδος των γλωσσών που μαθαίνουν – καταφέρνουν να κατακτήσουν αλλά και να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη γραμματική της γλώσσας, ξεκινώντας πάντα από 

απλές συντακτικά δομές και, εν συνεχεία, περισσότερο πολύπλοκες. 

 

 

1.3  Σημασιολογικό Επίπεδο 

Ένα δύσκολο – ίσως και συνθετότερο από την κατάκτηση της γραμματικής ή της 

φωνολογίας - έργο θεωρείται η κατάκτηση όλων εκείνων των γνώσεων που φέρουν οι 

λέξεις μιας γλώσσας για τη σημασία τους. Θα πρέπει βέβαια, αρχικά, να γίνει δεκτό ότι 

μια λέξη συχνά δεν αποτελεί φορέα μιας μόνο σημασίας σε στενά πλαίσια, αλλά 

περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πεδίο αναφοράς (Κατή, 2000, σ. 190). Κατά συνέπεια, έτσι 

γίνεται λόγος για διαφορετικά νοήματα αυτής της λέξης. Το παιδί καλείται όχι μόνο να 

ταυτίσει μια λέξη με ένα φαινόμενο, αλλά στην πορεία της ανάπτυξης, μέχρι και την 

ενήλικη ζωή, να προσθέσει και άλλα νοήματα καθώς και τρόπους χρήσης μιας λέξης. 

 Κατά τους πρώτους 10-12 μήνες, ένα παιδί με ομαλή ανάπτυξη θα παράγει τις 

πρώτες του λέξεις, οι οποίες συνήθως παρουσιάζουν ιδιόμορφους συνδυασμούς 

φωνημάτων (π.χ. «λο» για να αναφερθεί στο νερό κ.ο.κ.) και γύρω στους 12-18 μήνες 

θα περάσει στο ολοφραστικό στάδιο, κατά το οποίο οι ελάχιστες λέξεις που παράγονται 

έχουν ρόλο ολοκληρωμένης φράσης (π.χ. «μπαμπά» που σε μια περίπτωση μπορεί να 

ρωτάει «Που είναι ο μπαμπάς;» και σε άλλη να τον καλεί να πλησιάσει) και 

προσεγγίζουν τις 50-100 στον αριθμό (Μότσιου, 2014), ενώ παράλληλα είναι σε θέση 

να κατανοήσει διπλάσιες λέξεις σε αριθμό. Μετά την ηλικία των 2 ετών και ως τα 5-6 

έτη, το λεξιλόγιο ενός παιδιού αυξάνεται προοδευτικά και ταχύτερα και προσεγγίζει 
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τις 14000 λέξεις, για να καταλήξει στην ενήλικη ζωή να περιλαμβάνει περί τις 50000 

με 100000 λέξεις (Clark, 2009).  

Σημαντικά φαινόμενα στην προσχολική γλωσσική έκφραση, τα οποία 

σχετίζονται με το εσωτερικευμένο λεξιλόγιο ενός παιδιού, είναι αυτά των υποεκτάσεων 

(underextensions) και υπερεκτάσεων (overextensions), καταστάσεις που, ενώ 

παλαιότερα σηματοδοτούσαν αποκλίσεις ή λάθη στην σημασιολογική χρήση, πλέον 

εξετάζονται υπό διαφορετική οπτική. Αναπτυξιακά, οι υποεκτάσεις εμφανίζονται 

κυρίως στην πρώιμη γλωσσική ανάπτυξη (McWhinney, 1989) και αφορούν τη χρήση 

μιας λέξης με περιορισμένο πεδίο αναφοράς (π.χ. η λέξη «αυτοκίνητο» γίνεται 

αντιληπτή και αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο αντικείμενο με τέσσερις ρόδες και μικρό 

μέγεθος και όχι σαν μια ευρύτερη κατηγορία αντικειμένων που κινούνται με μηχανή). 

Αντιθέτως, οι υπερεκτάσεις είναι περισσότερο εμφανείς ως και τα πρώτα σχολικά 

χρόνια και αποτελούν προσπάθεια του παιδιού να γενικεύσει τη λεξική σημασία ακόμα 

και σε καταστάσεις που δεν ενδείκνυται η χρήση μιας συγκεκριμένης λέξης (π.χ. 

«σταφύλια» αντί για «κεράσια» ως αμφότερα μέρη μιας ευρύτερης κατηγορίας 

φρούτων ή «κύκλος» σε μια προσπάθεια περιγραφής του στρογγυλού σχήματος ενός 

αντικειμένου). Και τα δύο φαινόμενα αποτελούν προϊόν μιας προσπάθειας του παιδιού 

να παρατηρήσει και να κατηγοριοποιήσει τις σημασίες των λέξεων, κατάσταση, όμως, 

που ομαλοποιείται μέσω της παρατήρησης και της εμπειρικής χρήσης. 

Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι ενήλικες αποτελούν την κύρια πηγή 

εκμάθησης λεξιλογίου για τα παιδιά καθώς, εκτιθέμενα σε συζητήσεις, εξάγουν 

συμπεράσματα για τα νοήματα των λέξεων παρατηρώντας το επικοινωνιακό πλαίσιο 

που αυτές χρησιμοποιούνται (Clark, 2009˙ Hoff & Naigles, 2002). Ως εκ τούτου, όταν 

καλούνται να παράγουν μια λέξη, η περίσταση κατά την οποία την είχαν πρώτα 

συναντήσει καθώς και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε συνεισφέρουν στον μηχανισμό 

που καλείται ταχεία χαρτογράφηση (fast mapping) (Behrent, Scofield, & Kleinknecht, 

2001). Έτσι, λοιπόν, η πορεία κατάκτησης του λεξιλογίου αφορά έναν συνεχή 

εμπλουτισμό λεξικών μονάδων, την πρόσθετη μάθηση περισσότερο αφηρημένων και 

μεταφορικών λέξεων σε μεγαλύτερες και ωριμότερες ηλικίες (Κατή, 2000) αλλά και 

την οργάνωση του αποκτηθέντος υλικού σε σημασιολογικούς τομείς (Clark, 2016). Οι 

τομείς αυτοί περιλαμβάνουν λεξικές μονάδες κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με ένα 

χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τα τρόφημα, τα ζώα ή τα μεγέθη. Ορισμένοι 



19 

 

τομείς απαιτούν το πέρασμα πολλών ετών για να εμπλουτιστούν, ενώ άλλοι είναι 

πιθανό να μείνουν ελλιπείς παρά την ενηλικίωση.  

Ωστόσο, σημαντική επίδραση στην κατάκτηση αλλά και το μέγεθος του 

λεξιλογίου ενός παιδιού αποδεικνύεται ότι φέρει και η ίδια η νοητική του ανάπτυξη, με 

δεδομένο ότι οι λεξικές σημασίες αποτελούν μέρος νοητικών αναπαραστάσεων και 

αποκρυστάλλωσης του περιβάλλοντα κόσμου. Περί γλωσσικής νοημοσύνης ως μέρος 

μιας πολλαπλής νοημοσύνης έχει μιλήσει ο Gardner (1983), κάνοντας λόγο για έναν 

ξεχωριστό τομέα μεταξύ άλλων οκτώ, ο οποίος προσδιορίζει την ικανότητα του ατόμου 

να χειρίζεται τις λέξεις και τη γλώσσα εν γένει. Παράλληλα και ενισχυτικά της 

συμβολής της νοητικής ανάπτυξης στην κατάκτηση του λεξιλογίου λειτουργεί και το 

γεγονός ότι οι περισσότερες σταθμισμένες δοκιμασίες μέτρησης της γενικής 

νοημοσύνης ενός ατόμου περιλαμβάνουν υποδοκιμασίες που στοχεύουν στη μέτρηση 

της λεκτικής ικανότητας είτε ως ξεχωριστού τομέα - όπως συμβαίνει στη διαγνωστική 

κλίμακα Weschler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V)  

(Wechsler, 2014) -  είτε ως τομέα ενδεικτικού αυτής καθεαυτής της νοητικής 

ικανότητας ενός παιδιού – όπως αυτή μετράται στο ΑθηνάΤεστ – Διάγνωσης Δυσκολιών 

Μάθησης (Παρασκευόπουλος & Παρασκευοπούλου, 2011). 

Εν κατακλείδι, το απαιτητικό έργο της ανάπτυξης του λεξιλογίου ενός παιδιού 

φαίνεται να υλοποιείται ως τα 5-5,5 έτη, δεχόμενο όμως συνεχή εμπλουτισμό κατά την 

σχολική περίοδο και συνεχίζοντας ως την ενήλικη ζωή. Αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό 

και εστιάζει, αρχικά, στην πρόσθεση περισσότερων λεξικών μονάδων και, ακολούθως, 

στον προσδιορισμό του σημασιακού εύρους που αυτές φέρουν. Ανεξάρτητα από την 

κατάκτηση της τελευταίας ικανότητας σε απόλυτο βαθμό, βέβαια, τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τις εσωτερικευμένες λέξεις τους άλλοτε με δημιουργικό τρόπο και 

άλλοτε για λόγους έλλειψης διαθέσιμης ονομασίας. 

 

 

1.4  Πραγματολογικό Επίπεδο 

Για τη διαμόρφωση ενός ικανού ομιλητή μιας γλώσσας, πέραν της ανάπτυξης της 

φωνολογίας, της σύνταξης και του λεξιλογίου, απαιτείται και η ορθή χρήση της σε 

διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Καλείται να μάθει συμβατικούς κοινωνικούς 

κανόνες όπως είναι οι χαιρετισμοί, συμπεριφορές ευγένειας όπως το ευχαριστώ και το 

παρακαλώ, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε μια συζήτηση, αλλά και να γνωρίζει πώς 
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να τη διατηρήσει, να δηλώνει τα αιτήματά του με σαφήνεια χρησιμοποιώντας το 

κατάλληλο λεξιλόγιο καθώς, επίσης, και να διαμορφώνει την ένταση της φωνής του 

και την προσωδία της ομιλίας του αντίστοιχα με το περιεχόμενο των λεγομένων του.  

Το δύσκολο σημείο σχετικά με την ανάπτυξη των πραγματολογικών 

ικανοτήτων ή της επικοινωνιακής ικανότητας, όπως την όρισε ο Hymes (1967), είναι η 

οριοθέτησή της σε στενά αναπτυξιακά στάδια, διότι σχετίζεται κυρίως με τα 

επικοινωνιακά πλαίσια στα οποία εκτίθεται ένα παιδί στην καθημερινότητά του. Είναι 

σύνηθες να εμφανίζει διαφορετικά επίπεδα συμπεριφορών ανάλογα με τον συνομιλητή 

του, ενώ είναι γεγονός ότι σε μια επικοινωνιακή περίσταση για την επίτευξη ενός 

σκοπού είναι αποδεκτές πολλές και διαφορετικές συμπεριφορές. Παρ’ όλα αυτά, 

μπορούν να διακριθούν αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις σε αρκετούς τομείς της 

πραγματολογίας. 

Αρχικά, επισημαίνεται ότι τα νεαρά παιδιά αντιμετωπίζουν τον κόσμο 

περισσότερο εγωκεντρικά απ’ ότι οι ενήλικες, αν λάβει κανείς υπόψη την θεωρία περί 

γνωστικής ανάπτυξης του Piaget (1974). Έτσι, δεν είναι εύκολο για εκείνα να 

διακρίνουν μεταξύ της προσωπικής τους αντίληψης και της αντίληψης των υπολοίπων. 

Κάτι τέτοιο επιφέρει συνέπειες στο πως χρησιμοποιούν την γλώσσα για να 

επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρονται σε 

ένα αγαπημένο παιχνίδι ή πρόσωπο μπροστά σε άτομα που δεν γνωρίζουν καλά, 

θεωρώντας δεδομένο ότι αυτά γνωρίζουν για ποιο πράγμα ή πρόσωπο μιλούν. Η 

εγωκεντρική αντίληψη δίνει σταδιακά την θέση της στην προσπάθεια να διακριθεί η 

οπτική του συνομιλητή μετά τα 7- 7,5 έτη (Piaget, 1974), αν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις κάτι τέτοιο μπορεί να συναντηθεί και σε μικρότερες ηλικίες. Πάντως, τα 

ερευνητικά δεδομένα δεν έχουν ξεκαθαρίσει εάν αυτή η συμπεριφορά αφορά όλες τις 

επικοινωνιακές καταστάσεις ή όχι (Bryant, 2009). 

 Τα βρέφη εμφανίζουν από τον πρώτο χρόνο ζωής την ικανότητα διατήρησης 

της σειράς σε βρεφικά παιχνίδια με τους γονείς τους (Reddy, 1999 όπως αναφέρεται 

σε Bryant, 2009), όπως και τη χρήση χειρονομιών και διαφορετικού επιτονισμού. Παρά 

ταύτα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικές επιδόσεις στη 

διατήρηση της σειράς σε μια συζήτηση, ικανότητα που βελτιώνεται κατά την 

ενηλικίωση (Garvey, 1984). Σχετικά με την ικανότητα απόκρισης σε έναν διάλογο, ο 

Garvey (1984) αναφέρει ότι τα νήπια δεν εμφανίζουν επαρκείς ικανότητες στο να 

υποδεικνύουν ότι δεν κατανόησαν τα λεγόμενα του συνομιλητή τους, αν και πολύ 
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συχνά ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο να παραθέσουν διευκρινίσεις όταν τους 

ζητηθεί.  

Αναφορικά με την αντίληψη και τη δήλωση αιτημάτων, αυτό που παρατηρείται 

είναι μια γενικά καλή απόκριση σε αιτήματα διαφόρων επικοινωνιακών περιστάσεων, 

όπως είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες ή οι έμμεσοι σχολιασμοί (π.χ. για τον θόρυβο 

ενός δωματίου) (Ervin-Tripp, 1977 όπως αναφέρεται σε Bryant, 2009). Παρομοίως, 

παρατηρείται ότι σε οικεία πρόσωπα τα νήπια θα αιτηθούν κάτι χρησιμοποιώντας 

προστακτική (π.χ. «Δώστο μου!» στη μητέρα τους), αλλά θα τροποποιήσουν τη 

δήλωση του αιτήματος σε λιγότερο οικεία πρόσωπα, όπως είναι η δασκάλα τους (π.χ. 

«Κυρία, θα μου δώσετε…;») (Shatz & Gelman, 1973). 

 Αρωγοί στην κοινωνικοποίηση του λόγου των παιδιών στέκονται τόσο οι γονείς 

τους όσο και η ίδια η συναναστροφή τους με τους συνομηλίκους τους στο σχολικό και 

ευρύτερο περιβάλλον. Οι γονείς είναι εκείνοι που παροτρύνουν τα παιδιά τους να είναι 

ευγενικά ή να μιλούν με ορθότερο τρόπο όταν αυτό επιβάλλεται (Brown & Hanlon, 

1968 όπως αναφέρεται σε Κατή, 2000) και είναι η συνδιαλλαγή με ομάδες 

συνομηλίκων μέσα από την οποία τα παιδιά γίνονται παρατηρητές διαφορετικών 

τρόπων ομιλίας, αλλά και αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε μια 

ομαδική συζήτηση (Bryant, 2009).  

 Συμπεραίνοντας, είναι μάλλον πιθανό ένα παιδί να κατακτήσει ένα άρτιο 

συντακτικά και σημασιολογικά γλωσσικό σύστημα – εφόσον δε συντρέχουν άλλοι 

παράγοντες -, ωστόσο η γλωσσική του ικανότητα δεν τελειοποιείται παρά μόνο όταν 

θα είναι σε θέση να εξελίξει και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Συμβαίνει, μάλιστα, 

μια αστοχία στη φυσιολογική ανάπτυξη της πραγματολογίας να οδηγεί σε σημαντικές 

αναπτυξιακές αποκλίσεις και διαταραχές (βλ. Αυτισμό και Θεωρία του Νου σε Baron-

Cohen, 2000). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το 

λεξιλόγιο που πιθανώς επιθυμεί κανείς να μεταβιβάσει σε ένα παιδί, αλλά ταυτόχρονα 

και ο τρόπος που αυτό εντάσσεται σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, ως μέσο καλλιέργειας 

ενός τόσο σημαντικού επιπέδου.  

 

 

1.5  Θεωρίες Γλωσσικής Ανάπτυξης 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν ο Noam Chomsky παρουσίασε τη θεωρία 

του σχετικά με τη Γενετική-Μετασχηματιστική Γραμματική, βασιζόμενος στις Αρχές που 
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αφορούν καθολικά την γλώσσα και τις Παραμέτρους που προσδιορίζουν κάθε 

επιμέρους γλώσσα, ξεκίνησε ένας διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της γενετικής 

σύνταξης και εκείνων του συμπεριφορισμού, με κύριο αντικείμενο αντιπαράθεσης τη 

γνώση της γλώσσας και αν αυτή προϋπάρχει της εμπειρίας που αποκτά ο άνθρωπος 

καθώς αναπτύσσεται (Valian, 2015). 

 Η Valian (2015) αναφέρει πως τόσο οι υποστηρικτές συμπεριφορικών απόψεων 

όσο και οι υποστηρικτές της γενετικής θεωρίας αναγνωρίζουν την ύπαρξη και 

αντίληψη στοιχειωδών φυσικών χαρακτηριστικών που ενυπάρχουν στα ερεθίσματα. Οι 

διαφωνίες εκκινούν όταν πλέον γίνεται συζήτηση πέραν των ερεθισμάτων που γίνονται 

αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Για παράδειγμα, η γενετική θεωρία υποστηρίζει την 

έμφυτη παρουσία αφηρημένων εννοιών όπως είναι οι συντακτικές κατηγορίες (π.χ. 

ρήματα, ουσιαστικά αλλά και χρόνος και ρηματική όψη) που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ενός ήδη εγκατεστημένου γλωσσικού μηχανισμού στο παιδί, σημείο στο οποίο 

διαφωνεί ο συμπεριφορισμός-εμπειριοκρατισμός, ο οποίος εμμένει στην υπόθεση ότι 

τίποτα δεν ενυπάρχει εκ γενετής, παρά κάθε γλωσσική δομή αποκτάται κατά την 

ανάπτυξη μέσω της έκθεσης σε ερεθίσματα.  

 Παρ’ όλα αυτά, η γενετική θεωρία αναγνωρίζει την επιρροή εξωτερικών 

ερεθισμάτων, υπό την έννοια ότι απαιτούνται ώστε να προσδιοριστεί ποιες λέξεις 

ανήκουν στην γλώσσα κατάκτησης και σε ποια κατηγορία εντάσσονται. Αντιθέτως, οι 

εμπειριοκρατιστές αποδίδουν το έργο της γλωσσικής ανάπτυξης αμιγώς στη μάθηση. 

Και στηρίζουν αυτή τους τη θέση εξηγώντας, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον ερευνητικά 

έχει παρατηρηθεί ότι τα νεαρά παιδιά δεν έχουν επίγνωση των αφηρημένων 

συντακτικών κατηγοριών (Pine & Martindale, 1996 σε Valian, 2015) και κατακτούν 

αυτή τη δεξιότητα σταδιακά, τότε κάτι τέτοιο αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπλοκής της 

μάθησης στην κατάκτηση της γλώσσας. 

 Στο δίπολο εμπειριοκρατικής-γενετικής θεωρίας, προστέθηκαν και άλλες 

θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης που έχουν ως βάση τους επικοινωνιακά μοντέλα, όταν 

αργότερα αναγνωρίστηκε και ο ρόλος των πραγματολογικών γνώσεων για τη 

δημιουργία εσωτερικών αναπαραστάσεων. Ο Tomasello (2003) στηριζόμενος στους 

αφορισμούς ότι νόημα σημαίνει χρήση και ότι η σύνταξη πηγάζει από τη χρήση ανέπτυξε 

τη θεωρία σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και δομούν τις 

γλωσσικές συμβάσεις ώστε να πετύχουν έναν κοινωνικό στόχο, με διαφορετικό τρόπο 

κάθε φορά. Οπλισμένα με τις γνωστικές ικανότητες της προσοχής και του 

προσδιορισμού ενός μοτίβου (pattern-finding), τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν 
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τις προθέσεις των ενηλίκων καθώς και να δημιουργήσουν εσωτερικά συντακτικά 

σχήματα, τα οποία θα αποτελέσουν τις δομές για να εκφέρουν διαφορετικά 

εκφωνήματα. Τελικά, η δομή της γλώσσας που θα αναδυθεί θα έχει τις ρίζες της στο 

πως αυτή χρησιμοποιείται, γενικεύοντας γραμματικούς κανόνες μέσα από γνωστικές 

διεργασίες κοινές για όλους. Άλλοι σημαντικοί ερευνητές όπως ο Hymes (1972), ο 

Labov (1972) με μια κοινωνιογλωσσική οπτική της γλωσσικής χρήσης, αλλά και ο 

Vygotsky (1962) υπήρξαν υποστηρικτές της συμβολής της επικοινωνιακής ικανότητας 

στη γλωσσική ανάπτυξη. 

 Συνολικά, αυτό που πλέον συμπεραίνεται είναι ότι απαιτείται η μελέτη του 

συνόλου των γραμματικών, σημασιολογικών και επικοινωνιακών διαστάσεων για την 

πληρέστερη εξέταση οποιουδήποτε γλωσσικού τομέα (Κατή, 2000). Ως εκ τούτου, οι 

διαφορετικές θεωρητικές συζητήσεις και τοποθετήσεις, θα μπορούσε να λεχθεί ότι, 

συνιστούν προσπάθειες ερμηνείας ενός περίπλοκου, με πολλές πτυχές μηχανισμού.   
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2.  Δίγλωσση Ανάπτυξη Λόγου  

Η διγλωσσία σαν κατάσταση, αν και με την ετυμολογική της υπόσταση μαρτυρά έναν 

άνθρωπο που ομιλεί δύο διαφορετικές γλώσσες, στην πράξη συναντά αρκετούς 

περιορισμούς και δυσκολίες για να οριστεί επακριβώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

παράγοντες όπως η ηλικία κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας, η ίδια η ικανότητα 

χρήσης αυτής της γλώσσας αλλά και εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι απόψεις που 

κυριαρχούν απέναντι σε διαφορετικές γλώσσες, διαμορφώνουν καθοριστικά τη 

γλωσσική ικανότητα ενός ατόμου σε τέτοιο βαθμό που, εν τέλει, να γίνεται λόγος για 

διαφορετικούς τύπους και επίπεδα διγλωσσίας. Εδώ, υιοθετείται ο ορισμός που 

προτείνει η Σκούρτου (2011, σ. 83), επηρεασμένη από έναν ορισμό που αρχικά έθεσε 

ο Weinreich, και χαρακτηρίζει τη διγλωσσία ως την εναλλακτική ή συνδυαστική χρήση 

δύο ή περισσότερων γλωσσών από το ίδιο το άτομο. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι αυτό το 

άτομο είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια από τις διαθέσιμες κατακτημένες γλώσσες 

του είτε εναλλακτικά, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση, είτε ενίοτε και 

συνδυαστικά, στην ίδια επικοινωνιακή περίσταση. 

 Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται κάποιος δίγλωσσος μπορούν να διαφανούν 

αν ληφθεί υπόψη τόσο το πλήθος των γλωσσών που καταγράφονται διεθνώς (περί τις 

7099 σύμφωνα με το How many languages are there in the world?, 2017), με έναν 

σημαντικό αριθμό χωρών να φιλοξενούν παραπάνω από δύο επίσημες γλώσσες στα 

σύνορά τους, όσο και το γεγονός ότι οι πληθυσμοί μεταναστεύουν και, σε πολλές 

περιπτώσεις, μετακινούνται οριστικά σε άλλες χώρες για διαφορετικούς λόγους κάθε 

φορά (Grosjean, 2013).  

Το φαινόμενο της διγλωσσίας είναι αρκετά πολυδιάστατο και εξετάζεται 

λαμβάνοντας υπόψη πολλές και διαφορετικές πλευρές. Για παράδειγμα, υπάρχουν 

δίγλωσσα άτομα που έμαθαν μια δεύτερη γλώσσα στην παιδική τους ηλικία και άλλα 

που κατάφεραν κάτι ανάλογο κατά την εφηβική ηλικία ή ενηλικίωση. Ορισμένα άλλα 

άτομα εκτέθηκαν σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα και άλλα έμαθαν τις γλώσσες τους 

διαδοχικά. Για τον λόγο αυτό, οι διαφορετικές μορφές διγλωσσίας ταξινομούνται με 

βάση ορισμένους παράγοντες. H Τριάρχη-Hermann (2000) αναφέρει τρία κριτήρια 

βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι μορφές της διγλωσσίας: 

➢ κριτήρια εκμάθησης/ κατάκτησης, δηλαδή ο τρόπος και οι συνθήκες στις οποίες 

εγκαθιδρύθηκε η διγλωσσία, όπως είναι π.χ. η ηλικία κατάκτησης, 
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➢ γλωσσολογικά κριτήρια, δηλαδή ο τρόπος σύνδεσης γλωσσικών συμβόλων και 

σημασιολογικών εννοιών καθώς και ο βαθμός γνώσης κάθε γλωσσικού 

συστήματος και 

➢ κριτήρια επίδρασης στην ανάπτυξη του δίγλωσσου ατόμου, δηλαδή η εξέταση 

των συνεπειών που επιφέρει η διγλωσσία στη γλωσσική, γνωστική και 

συναισθηματική ζωή του ατόμου. 

Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στους τύπους της παιδικής διγλωσσίας ως προς 

το κριτήριο της εκμάθησης της γλώσσας.  

 

 

2.1 Τύποι Παιδικής Διγλωσσίας 

Το χρονικό διάστημα της κατάκτησης μιας δεύτερης (ή τρίτης) γλώσσας από τον 

παιδικό πληθυσμό είναι σημαντικό να προσδιορίζεται καθώς, ως παράγοντας, 

διαχωρίζει την παιδική διγλωσσία σε ταυτόχρονη (simultaneous) και διαδοχική 

(sequential) (McLaughlin, 1978). Επιπλέον, όταν η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 

συμβαίνει στην προεφηβική ηλικία, τότε γίνεται λόγος για πρώιμη διγλωσσία, ενώ όταν 

η εκμάθηση αυτής συμβαίνει κατά την εφηβική ηλικία ή ενηλικίωση, τότε μιλάμε για 

μεταγενέστερη διγλωσσία (Τριάρχη-Hermann, 2000). Στην παρούσα εργασία κρίνεται 

σκόπιμο να δοθεί έμφαση στην φύση της ταυτόχρονης διγλωσσίας, ενός τύπου που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ερευνητικό μέρος. 

 Ενώ στη διαδοχική διγλωσσία, η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας (Γ2) 

ακολουθεί την αρχική εκμάθηση και εγκαθίδρυση μιας πρώτης (Γ1) γλώσσας, στην 

περίπτωση της ταυτόχρονης παιδικής διγλωσσίας, τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα 

περιβάλλον φυσικής εκμάθησης τουλάχιστον δύο γλωσσών μέσα από τις οποίες 

συντελείται το σύνολο της ανάπτυξής τους – γνωστική, συναισθηματική και γλωσσική 

(Τριάρχη-Hermann, 2000). Παράλληλα, φαίνεται ότι στην ταυτόχρονη διγλωσσία 

αναπτύσσονται μοντέλα συμπεριφοράς που προσιδιάζουν σε εκείνα των μονόγλωσσων 

ομιλητών (Pearson, 2009). 

 Η Romaine (1995, όπως αναφέρεται σε Bialystok, 2001) διαχωρίζει την 

ταυτόχρονη παιδική διγλωσσία σε έξι διαφορετικούς τύπους, λαμβάνοντας υπόψη την 

μητρική γλώσσα των γονέων καθώς και την εισερχόμενη πληροφορία (input) που 

λαμβάνει το παιδί. Στον τύπο 1, οι γονείς μιλούν διαφορετικές μητρικές γλώσσες, η μία 

εκ των οποίων αποτελεί γλώσσα της πλειονότητας, και ο κάθε γονέας απευθύνεται στο 

παιδί στην μητρική του γλώσσα. Στον τύπο 2, οι γονείς μιλούν διαφορετικές μητρικές 
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γλώσσες, εκ των οποίων η μία αποτελεί γλώσσα της πλειονότητας, ωστόσο στο οικιακό 

περιβάλλον μιλούν και οι δύο τη μη κυρίαρχη γλώσσα, ενώ το παιδί εκτίθεται στην 

κυρίαρχη στο σχολικό του περιβάλλον.  

 Στον τύπο 3, οι γονείς μιλούν την ίδια μητρική γλώσσα και δε χρησιμοποιούν 

την κυρίαρχη γλώσσα στο οικιακό περιβάλλον. Στον τύπο 4, οι γονείς μιλούν 

διαφορετικές μητρικές γλώσσες, δε γνωρίζουν την κυρίαρχη γλώσσα, κι ως εκ τούτου, 

χρησιμοποιούν μόνο τη δική τους γλώσσα παιδί. Στον τύπο 5, οι γονείς έχουν την ίδια 

μητρική γλώσσα, η οποία είναι και η κυρίαρχη, ωστόσο ο ένας από τους δύο γονείς 

απευθύνεται στο παιδί σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική του. Τέλος, στον τύπο 6, οι 

γονείς είναι δίγλωσσοι, το ίδιο και κάποια τμήματα της κοινότητας, και ομιλούν όλες 

τις γλώσσες με το παιδί. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι τα ακούσματα από το περιβάλλον 

καθορίζουν εν πολλοίς τη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού και, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, τη φύση της ταυτόχρονης διγλωσσίας. 

 Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι το να χαρακτηρίσει κανείς ένα παιδί δίγλωσσο και, 

μάλιστα, να το κατατάξει στην κατηγορία της ταυτόχρονης διγλωσσίας είναι αρκετά 

περίπλοκο, κυρίως επειδή θα πρέπει να αποκομίσει πληροφορίες σχετικά με το 

γλωσσικό προφίλ των γονέων αλλά και των άλλων σημαντικών προσώπων του 

περιβάλλοντος του παιδιού ώστε να καταλήξει σε ένα σχετικά ασφαλές συμπέρασμα.  

 

2.2  Μοντέλα Ταυτόχρονης Δίγλωσσης Γλωσσικής Ανάπτυξης 

Αυτό που προβλημάτισε την ερευνητική κοινότητα σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη 

των δίγλωσσων παιδιών συμπυκνώνεται στο κεντρικό ερώτημα εάν τα γλωσσικά 

συστήματα που αναπτύσσονται είναι δύο και ξεχωριστά ή εάν δημιουργείται ένα κοινό 

γλωσσικό σύστημα και για τις δύο γλώσσες (Τριάρχη-Hermann, 2000).   

 Οι υποστηρικτές της υπόθεσης ενός ενοποιημένου συστήματος (The Unitary 

System Hypothesis), με κύριους εκπροσώπους τους Volterra και Taeschner (1978, 

όπως αναφέρεται στο Γαλαντόμος, 2012), διαχωρίζουν την ταυτόχρονη δίγλωσση 

γλωσσική ανάπτυξη σε τρεις αναπτυξιακές βαθμίδες, σε καθεμία από τις οποίες η 

κατάσταση των σημασιολογικών και γραμματικών συστημάτων διαφοροποιείται. Στην 

πρώτη βαθμίδα, εντοπίζεται μόνο ένα σημασιολογικό γλωσσικό σύστημα με λέξεις που 

προέρχονται και από τις δύο γλώσσες. Στη δεύτερη βαθμίδα, τα σημασιολογικά 

συστήματα διαχωρίζονται, ωστόσο το γραμματικό σύστημα παραμένει κοινό. Tέλος, 
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στην τρίτη βαθμίδα, εντοπίζονται δύο ξεχωριστά σημασιολογικά όπως και γραμματικά 

συστήματα. 

Στον αντίποδα, η υπόθεση ενός διττού συστήματος (The Dual System 

Hypothesis) προϋποθέτει ότι τα παιδιά είναι σε θέση να διαχωρίζουν πλήρως τις δύο 

γλώσσες εξαρχής. Αυτή η ικανότητα έχει τις βάσεις της στην θεωρία της Καθολικής 

Γραμματικής στο πλαίσιο της Γενετικής-Μετασχηματιστικής Γραμματικής του 

Chomsky, σύμφωνα με την οποία για κάθε γλώσσα ορίζονται διαφορετικές 

παράμετροι, αν και οι βασικές και καθολικές γλωσσικές δομές παραμένουν ίδιες για 

όλες τις γλώσσες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το γεγονός ότι ακόμα 

και τα δίχρονα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τη γλωσσική τους ικανότητα, 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εκείνη τη γλώσσα που θεωρούν κατάλληλη ανάλογα 

με την επικοινωνιακή περίσταση (Genesee, κ.ά., 1996 όπως αναφέρεται σε Pearson, 

2009).  

 

 

2.3  Στάδια Δίγλωσσης Ανάπτυξης Λόγου 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερευνητικών δεδομένων, φαίνεται ότι η δίγλωσση 

γλωσσική ανάπτυξη ακολουθεί την ίδια πορεία με τη μονόγλωσση, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αναπτυξιακά στάδια παρουσιάζουν ομοιότητες, 

ανεξάρτητα από τις γλώσσες εκμάθησης (Genesee, κ.ά., 2004). Ως εκ τούτου, το 

βάβισμα εμφανίζεται περί τους πρώτους 6 μήνες ζωής, οι πρώτες λέξεις αναμένονται 

γύρω στους 12-14 μήνες ενώ οι πρώτοι συνδυασμοί λέξεων σε φράσεις αναμένονται 

γύρω στους 18-25 μήνες (Fenson, κ.ά., 1994 όπως αναφέρεται στο Pearson, 2009).  

 

2.3.1  Ανάπτυξη Φωνολογικού Συστήματος 

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται γύρω από τη φωνολογική ανάπτυξη, αν και 

περιορισμένα στον αριθμό, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά την ταυτόχρονη 

διγλωσσική ανάπτυξη, το παιδί, αρχικά, διαφοροποιεί φωνολογικά τα δύο γλωσσικά 

του συστήματα (Τριάρχη-Hermann, 2000). Αυτό που δεν καθίσταται σαφές, όμως, 

είναι εάν τα ίδια τα παιδιά διαθέτουν δύο ξεχωριστά φωνολογικά συστήματα (Genesee 

& Nicoladis, 2006). 

 Οι Genesee & Nicoladis (2006) υποστηρίζουν ότι τα ταυτόχρονα δίγλωσσα 

παιδιά αποκτούν από νωρίς ευαισθησία στις φωνολογικές διαφορές μεταξύ των 
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γλωσσών που μαθαίνουν. Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορές στον 

επιτονισμό αλλά και στα ίδια τα φωνήματα, σε σύγκριση με τα μονόγλωσσα παιδιά. 

Μάλιστα, αυτή η ικανότητα είναι που θέτει εν μέρει τα θεμέλια δημιουργίας δύο 

ξεχωριστών γλωσσικών συστημάτων. Επιπλέον, χωρίς να διαφέρει από τη 

μονόγλωσση εξέλιξη, το δίγλωσσο παιδί καλείται εξίσου να διαφοροποιήσει τις 

αντιθέσεις μεταξύ ηχηρών και άηχων φωνημάτων, στιγμιαίων και προστριβόμενων  

καθώς και τις ηχητικές διαφορές μεταξύ φωνηέντων και συμφώνων, όπως αναφέρει ο 

Jakobson (1941, στο Τριάρχη-Hermann, 2000). Αυτό που ίσως, όμως, παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι ότι παρατηρείται η τάση υιοθέτησης των φωνολογικών 

χαρακτηριστικών της ισχυρής γλώσσας, τα οποία παρεισφρέουν στα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά της άλλης (Μότσιου, 2014). Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι σε 

φωνολογικό επίπεδο, δε διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ δίγλωσσων και 

μονόγλωσσων παιδιών. 

 

2.3.2  Ανάπτυξη Μορφοσυντακτικών Φαινομένων 

Όπως παρατηρήθηκε για τη φωνολογική ανάπτυξη, έτσι και για την ανάπτυξη της 

μορφοσύνταξης παρατηρούνται παρόμοιες συμπεριφορές και ρυθμοί σε σχέση με τη 

μονόγλωσση γλωσσική ανάπτυξη. Τα ουσιαστικά και τα ρήματα εμφανίζονται πρώτα 

και ακολουθούν τα επίθετα και τα επιρρήματα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ένα παιδί 

θα εμφανίσει από νωρίς μορφολογικές διαφοροποιήσεις στην γλώσσα που φέρει 

συνθετότερη μορφολογία (Μότσιου, 2014) ενώ, παράλληλα, θα κατακτήσει πρώτα 

τους εύκολους συντακτικούς κανόνες και θα ακολουθήσουν οι συνθετότεροι.  

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο φαινόμενο της παρεμβολής, κατά το οποίο 

γλωσσικές δομές από τη μία γλώσσα μεταφέρονται στην άλλη (Τριάρχη-Hermann, 

2000˙ Genesee & Nicoladis, 2006). Κάτι τέτοιο ίσως οφείλεται στη διαφορά της 

ποσότητας των δεδομένων που εισπράττονται για κάθε γλώσσα ή ακόμα και στο 

γεγονός ότι μια δομή ενδεχομένως να είναι ευκολότερη σε μία γλώσσα, με συνέπεια 

την υιοθέτησή της και στην άλλη. Τελικά όμως, αυτή η μεταφορά γραμματικών δομών 

είναι περιορισμένη μεταξύ των συστημάτων και αφορά συγκεκριμένες όψεις της 

γραμματικής. 
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2.3.3  Ανάπτυξη Σημασιολογίας και Νοητικού Λεξικού 

Κατόπιν ερευνών, έχει φανεί ότι τα δίγλωσσα παιδιά αρχίζουν να εκφέρουν τις πρώτες 

τους λέξεις στην ηλικία των 12-13 μηνών, όπως και τα μονόγλωσσα (Genesee & 

Nicoladis, 2006). Αυτό που γίνεται, επίσης, αποδεκτό σχετικά με τις δύο ομάδες 

ομιλητών είναι ότι το λεξιλόγιο που σχηματίζουν σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον 

και τις μαθησιακές εμπειρίες που βιώνουν. Ως εκ τούτου, ο χρόνος έκθεσης σε κάθε 

γλώσσα είναι και αυτός που καθορίζει το μέγεθος του λεξιλογίου αντίστοιχα. Ένα άλλο 

στοιχείο του δίγλωσσου παιδιού είναι η προσπάθειά του να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό 

του με νέες λέξεις κάθε φορά και λιγότερο να μάθει την αντίστοιχη ονομασία μιας 

λέξης και στις δύο γλώσσες.  

 Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των λεκτικών αναπαραστάσεων που 

συμπεριλαμβάνουν τόσο λεξικές όσο και σημασιολογικές πληροφορίες αποθηκευμένες 

στο νοητικό λεξικό, έχει δειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

δίγλωσσων και μονόγλωσσων (de Groot, 1993˙ Kroll, 1993 στο Γαλαντόμος, 2012). 

Πιθανολογείται δε, ότι οι αναπαραστάσεις ενδέχεται να είναι εν μέρει κοινές και εν 

μέρει ξεχωριστές (Pearson, 2009). 

 Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί είναι ο αργός ρυθμός 

ανάπτυξης που εμφανίζουν τα δίγλωσσα παιδιά στους τομείς του λεξιλογίου και της 

γραμματικής. Αν και το συνολικό λεξικό τους δείχνει να είναι μεγαλύτερο από αυτό 

των μονόγλωσσων – εάν ληφθούν υπόψη και οι δύο γλώσσες – (Pearson, κ.ά., 1993˙ 

Portocarrero, Burright, & Donovick, 2007), στα πρώιμα στάδια της σημασιολογικής 

ανάπτυξης είναι πιθανό να γνωρίζουν λιγότερες λέξεις για κάθε γλώσσα. Επιπρόσθετα, 

εμφανίζουν δυσκολίες λεκτικής ανάκλησης σε δραστηριότητες ονοματοδοσίας 

(Poulin-Dubois, Bialystok, Blaye, Polonia , & Yott, 2013). Ωστόσο, οι υπόλοιποι 

γλωσσικοί τομείς δεν φαίνεται να υπολείπονται (Oller, κ.ά., 2007 όπως αναφέρεται σε 

Pearson, 2009). 

 

 

2.4  Εναλλαγή - Μίξη Κωδίκων 

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται αποκλειστικά στη ρέουσα ομιλία των δίγλωσσων 

ομιλητών αφορά την κατάσταση κατά την οποία μεταξύ των προτάσεων, σε μια 

πρόταση ή ακόμα και σε μια λέξη γίνεται εναλλαγή στοιχείων από διαφορετικές 

γλώσσες.  
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 Μια τέτοια γλωσσική συμπεριφορά, κατά την οποία ο συνομιλητής βρίσκεται 

αντιμέτωπος με την επεξεργασία γλωσσικής πληροφορίας που περιλαμβάνει στοιχεία 

από δύο, τουλάχιστον, γλωσσικούς κώδικες, είναι πολύ πιθανόν να θεωρηθεί ως μια 

παρεμβολή της μιας γλώσσας στην άλλη ή ως ένα «ανακάτεμα» των γλωσσών, όπως 

αναφέρει η Σκούρτου (2011). Αλλά και πολλοί δίγλωσσοι ομιλητές φαίνεται να 

αποφεύγουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, θεωρώντας την αρνητική (Pearson, 2009).  

 Παρά ταύτα, αν και ομολογουμένως σαν φαινόμενο δίνει την εντύπωση άγνοιας 

μιας λέξης στη μία γλώσσα και αναπλήρωσής της από αντίστοιχη της άλλης γλώσσας, 

είναι γεγονός ότι η εναλλαγή κωδίκων σέβεται απόλυτα τους γραμματικούς κανόνες 

των δύο γλωσσών. Ως εκ τούτου, οι εναλλαγές περιορίζονται είτε σε προσθήκη  

μεμονωμένων φράσεων είτε σε παραφθορά μιας λέξης. Ταυτόχρονα, αυτό που 

επισημαίνει η Σκούρτου (2011) είναι ότι η εναλλαγή κωδίκων δε θα πρέπει να 

συγχέεται με τον δανεισμό στοιχείων από άλλα γλωσσικά συστήματα, ως διαχρονικό 

φαινόμενο που συναντάται μεταξύ των γλωσσών. Αντιθέτως, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι αποτελεί συνειδητή επίδραση του δίγλωσσου ομιλητή στις διαθέσιμες 

γλώσσες του, από μια διγλωσσική θεώρηση του φαινομένου (Τσοκαλίδου 2004, 2000 

στο Σκούρτου, 2011).  

 Σε ό,τι αφορά την εναλλαγή κωδίκων από τον παιδικό πληθυσμό, είναι 

αναμενόμενο αυτή να εκδηλώνεται ανάμεσα στα παιδικά εκφωνήματα. Κι ενώ θα 

περίμενε κανείς ότι εντοπίζονται περισσότερα λάθη γραμματικής, κάτι τέτοιο δε 

φαίνεται να ισχύει, παρά για ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οι βασικότεροι λόγοι για τους 

οποίους ένα παιδί καταφεύγει στη συνθετική χρήση δύο γλωσσών είναι η συμπλήρωση 

τυχόν λεκτικών ή γραμματικών κενών της μιας γλώσσας από την άλλη (συνήθως 

εκείνης που γνωρίζει λιγότερο), οι περιπτώσεις που δε γνωρίζει ή δεν έχει 

εσωτερικεύσει ισοδύναμες έννοιες και η επικοινωνιακή περίσταση στην οποία 

εμπλέκεται και ευνοεί μια τέτοια συνθήκη, λαμβάνοντας υπόψη το συνομιλητή 

(Genesee, Nicoladis, & Paradis, 1995).  Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 

φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού εναλλαγής κωδίκων των παιδιών 

με αυτό των γονέων (Lanza, 1997 όπως αναφέρεται στο Pearson, 2009). Σημειώνεται, 

ακόμα, ότι ενώ για τους ενήλικες η εναλλαγή κωδίκων εξυπηρετεί θέματα 

πρακτικότητας και αποτελεί ένα γλωσσικό φαινόμενο με γραμματικούς κανόνες, για 

τα παιδιά οι όροι εξέτασης του φαινομένου αλλάζουν, με δεδομένο ότι η γλωσσική 

τους ανάπτυξη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως αποτέλεσμα, οι έρευνες στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση όλων των γραμματικών και λειτουργικών 
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χαρακτηριστικών ώστε να διαπιστώσουν αν η παιδική εναλλαγή κωδίκων είναι 

αποτέλεσμα βασικών κανόνων ή περισσότερο σύγχυσης μεταξύ των γλωσσών 

(Genesee & Nicoladis, 2006).  

 Συμπερασματικά, αυτό που είναι σημαντικό να λεχθεί είναι ότι οι δίγλωσσοι 

ομιλητές συχνά, καθώς συνδιαλέγονται σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, 

ωθούνται στη μίξη των διαθέσιμων γλωσσών τους - κι αυτό αποτελεί ίσως από τα πιο 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διγλωσσίας. Σε μια προσπάθεια καλύτερης δυνατής 

απόδοσης του νοήματος που επιθυμούν να μεταφέρουν, χρησιμοποιούν τις γλώσσες 

τους συνδυαστικά, όμως, εν τέλει, κάτι τέτοιο δε θα πρέπει να εξετάζεται ως λάθος ή 

ως γλωσσικό έλλειμμα.  
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3.  Φωνολογική Ενημερότητα 

3.1  Ορισμός Φωνολογικής Ενημερότητας 

Ο όρος φωνολογική επίγνωση ή φωνολογική ενημερότητα εμφανίστηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 και αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να διακρίνει ακουστικά 

τη δομή των ήχων - ή αλλιώς, τη φωνολογική δομή - μιας λέξης (Gillon, 2004).  

Η φωνολογική ενημερότητα - σε συνδυασμό με τη φωνολογική μνήμη και τη 

φωνολογική πρόσβαση - αποτελεί βασική παράμετρο της φωνολογικής επεξεργασίας 

(Wagner & Torgesen, 1987). Για πολλούς, μάλιστα, ερευνητές, η φωνολογική 

ενημερότητα και η φωνολογική μνήμη θεωρείται ότι λειτουργούν ως μια μονάδα 

(Lonigan κ.ά. 2009˙ Nelson κ.ά. 2012). Αντιπροσωπεύει, ουσιαστικά, το επίπεδο της 

ικανότητας ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να διακρίνει και να χειρίζεται τους ήχους της 

γλώσσας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της λεκτικής μονάδας στην οποία εστιάζει 

(Goswami & Neuman, 2001).  

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της φωνολογικής ενημερότητας, έχει αποδειχθεί ότι 

απαιτείται η εγκαθίδρυση της δεξιότητας αυτής ως μέρος μιας μεταγλωσσικής 

ενημερότητας, για την απρόσκοπτη κατάκτηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας  

(Gillon, 2004, Liberman, Shankweiler, Fisher & Carter, 1974 στο Stahl & Murray, 

1994, Marcel, 1980 στο Gillon, 2004). Παράλληλα, έχει υποστηριχθεί ότι οι ικανότητες 

της ανάγνωσης και της γραφής αποτελούν γλωσσικές ικανότητες που εξαρτώνται από 

πρωτογενείς γλωσσικές δεξιότητες ηχητικής αντίληψης και παραγωγής του λόγου 

(Mattingly, 1972 στο Gillon, 2004). Κι αυτό επειδή ένα παιδί, πολύ πριν μάθει να 

γράφει και να διαβάζει, πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη φωνολογική 

δομή μιας προφορικής λέξης ώστε να δημιουργήσει τις αντίστοιχες εσωτερικές 

αναπαραστάσεις για να την αποδώσει στον γραπτό λόγο.   

Κι ενώ εδώ και πέντε δεκαετίες η σημαντικότητα της φωνολογικής 

ενημερότητας στην κατάκτηση δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης είναι 

αδιαμφισβήτητη, θα πρέπει, ακόμα, να διερευνηθούν ερωτήματα όπως ποια είναι η 

πηγή από την οποία αυτή εκπορεύεται (Goswami & Neuman, 2001), ποιες πτυχές της 

επηρεάζονται αποκλειστικά από την λειτουργία του εγκεφάλου και αν μπορούν να 

μεταφερθούν οι γνώσεις από τη μια γλώσσα στην άλλη, σε περιπτώσεις διγλωσσίας.  
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3.2  Επίπεδα και Δοκιμασίες Φωνολογικής Ενημερότητας 

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί μια πολύ-επίπεδη δεξιότητα κατάτμησης των 

λέξεων σε μικρότερες μονάδες (Stahl & Murray, 1994). Ως εκ τούτου, όπως μια λέξη 

μπορεί να αναλυθεί σε επίπεδο συλλαβής, φωνήματος και ρίμας, αντίστοιχα και η 

φωνολογική ενημερότητα περιλαμβάνει τα επίπεδα συλλαβικής, φωνημικής επίγνωσης 

και ομοιοκαταληξίας των λέξεων.  

Για την αξιολόγηση κάθε επιπέδου, εντοπίζονται πέντε γενικές κατηγορίες 

δοκιμασιών φωνολογικής ενημερότητας (Choi, κ.ά., 2017). Αρχικά, αναφέρονται οι 

δοκιμασίες ρίμας, στις οποίες καλείται κάποιος να εντοπίσει μια δεύτερη λέξη που να 

έχει ομοιοκαταληξία με μια πρώτη λέξη (π.χ. «βρες μια λέξη που ταιριάζει με το πόδι»). 

Ακολουθούν οι δοκιμασίες αντιστοιχίας ήχου, κατά τις οποίες πρέπει να εντοπιστεί μια 

λέξη με όμοιο αρχικό ή τελικό ήχο (π.χ. «ποια λέξη ταιριάζει με το μήλο; φύλλο, μπάλα 

ή λάδι»), αλλά και οι δοκιμασίες σύνθεσης ήχων (φωνημάτων) για τη δημιουργία μιας 

λέξης (π.χ. «ποια λέξη έχω αν πω τους ήχους «μ-α-τ-ι»). Έπειτα, υπάρχουν οι 

δοκιμασίες κατάτμησης λέξεων σε μονάδες συλλαβής ή φωνήματος (π.χ. «ποιες 

συλλαβές υπάρχουν στη λέξη «κόκκινο») καθώς και δοκιμασίες χειρισμού συλλαβών 

ή φωνημάτων μέσα σε μια λέξη (π.χ. «αν βγάλω το «πα» από το «πατάρι» τι μένει;»). 

Οι Wagner κ.ά. (1993) διαχώρισαν τη φωνολογική ενημερότητα στις κατηγορίες της 

ανάλυσης (διαγραφή, εντοπισμός και ταίριασμα ήχων) και της σύντμησης (σύνθεσης) 

ήχων, υπογραμμίζοντας τη σημασία και των δύο αυτών τύπων. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ωστόσο, ότι κάθε επίπεδο δεν παρουσιάζει την 

ίδια ευκολία στον εντοπισμό και χειρισμό του κατά την προσχολική και σχολική 

ανάπτυξη. Μεταξύ των παραπάνω επιπέδων, διαπιστώνεται ότι τα φωνήματα είναι 

δυσκολότερο να διακριθούν στην ομιλία κι, ως εκ τούτου, αποτελούν δυσκολότερο 

επίπεδο στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας (Yopp, 1992 όπως αναφέρεται 

στο Choi, κ.ά. 2017). Ευκολότερο φαίνεται να είναι το επίπεδο των συλλαβών από 

εκείνο των φωνημάτων, ενώ διαπιστώνεται ότι τα παιδιά συχνά εισέρχονται στο 

σχολικό περιβάλλον με ήδη κατακτημένη την δεξιότητα της ομοιοκαταληξίας 

(Stanovich, Cunningham, & Crammer, 1984).  

Τα παιδιά καθίστανται όλο και περισσότερο ικανά να εντοπίζουν μικρότερες 

δομές μιας λέξης όσο μεγαλώνουν. Είναι σε θέση να εντοπίσουν και να χειριστούν 

συλλαβές πριν τον εντοπισμό της ρίμας δύο λέξεων ή το αρχικό τους φώνημα. 

Ακολούθως, πρώτα καθίστανται ικανά στο να εντοπίζουν όμοιες και ανόμοιες ηχητικά 

λέξεις και, κατόπιν, κατακτούν την ικανότητα να χειρίζονται τους ήχους των λέξεων. 
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Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι, καθώς κατακτούν συνθετότερες δομές της φωνολογικής 

τους επίγνωσης, βελτιώνουν παράλληλα τις παλαιότερες δεξιότητές τους, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω τομέα δεν αποτελείται από αυστηρά στάδια 

που απλά θα πρέπει να υπερβεί ένα παιδί, αλλά μοιάζει περισσότερο ως μια διαδικασία 

βελτιστοποίησης μιας σημαντικής ικανότητας (Anthony & Francis, 2005). Τέλος, 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι η φωνολογική ενημερότητα δεν εξελίσσεται 

απαραίτητα παράλληλα με την χρονολογική ηλικία. Στην εξέλιξή της συμβάλλει η 

καλλιέργεια του γραπτού λόγου ή και η ίδια η καλλιέργεια της φωνολογικής 

ενημερότητας (Goswami & Neuman, 2001), όπως καταδεικνύουν αρκετές έρευνες 

(Lundberg, Frost, & Petersen, 1988˙ Lundberg, Larsman, & Strid, 2012). 

 

 

3.3  Θεωρίες Ανάπτυξης Φωνολογικής Ενημερότητας 

Βασικό μοντέλο επάνω στο οποίο στηρίζεται η θεμελίωση της φωνολογικής 

ενημερότητας είναι η θεωρία λεξιλογικού μετασχηματισμού (lexical restructuring 

model) των Metsala και Walley (1998). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι φωνολογικές 

αναπαραστάσεις γίνονται ολοένα και πιο τμηματικές και σαφώς καθορισμένες σε 

επίπεδο φωνητικών χαρακτηριστικών κατά την τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Η ίδια 

θεωρία προτείνει ότι σε αρχικά στάδια, περίπου στο 1ο με 2ο έτος, ένα παιδί διαθέτει 

ελάχιστες λέξεις στο ρεπερτόριό του, και ως εκ τούτου, η φωνολογική ενημερότητα 

που διαθέτει θα αφορά τη γνώση της συλλαβής και της ομοιοκαταληξίας μιας λέξης. 

Όσο, όμως, μεγαλώνει και εξελίσσεται σε γλωσσικό επίπεδο αυξάνοντας το λεξιλόγιό 

του, αναλόγως εξελίσσεται και ο βαθμός της φωνολογικής ενημερότητας, καθώς 

καλείται να αυξήσει την αντίληψη της διαφοράς μιας λέξης από μια άλλη σε επίπεδο 

φωνήματος (Hogan, 2010). 

Οι Metsala και Walley (1998) υποστηρίζουν ότι η αναπαράσταση της 

φωνολογίας ενός ατόμου σχετίζεται στενά με το εύρος του λεξιλογίου που διαθέτει. 

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι το λεξικό ενός παιδιού που διευρύνει το λεξιλόγιό του θα 

δέχεται περισσότερες πιέσεις για αναδιάρθρωση, γεγονός που αναγκαστικά οδηγεί 

στην επίγνωση των συλλαβών και της ομοιοκαταληξίας των λέξεων που 

περιλαμβάνονται στο λεξικό του. Επιπλέον, όσο πιο συχνά χρησιμοποιείται μια λέξη 

τόσο πιθανότερο είναι να έχουν καταχωρηθεί τέτοιες πληροφορίες ώστε να καθίσταται 

εύκολη η ανάκλησή της. Τέλος, λέξεις με παρόμοια φωνολογικά χαρακτηριστικά είναι 
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περισσότερο πιθανό να έχουν ανακατανεμηθεί ώστε η διάκρισή τους να γίνεται πιο 

εύκολη (βλέπε και ζεύγη ελάχιστης φωνολογικής διαφοράς για τα ελληνικά 

(Φιλιππάκη-Warburton, 1992) π.χ. μήλο – ξύλο).  

Οι διαφορές μεταξύ των γλωσσικών συστημάτων καθώς και το γεγονός ότι η 

φωνολογική ενημερότητα αναπτύσσεται πολύ προτού εγκαθιδρυθεί ο γραμματισμός 

αποδεικνύουν ότι ο προφορικός λόγος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση 

αυτής της ικανότητας. Για παράδειγμα, σε γλωσσικά συστήματα όπως της ελληνικής ή 

της τουρκικής όπου οι συλλαβικές δομές των λέξεων εμφανίζουν ξεκάθαρα 

χαρακτηριστικά και εύκολα να οριοθετηθούν, έχει αποδειχθεί ότι οι ομιλητές τους 

εμφανίζουν νωρίς την συνειδητότητα σε επίπεδο συλλαβής. Ο περιορισμένος αριθμός 

των συμφωνικών συμπλεγμάτων και φωνηέντων ενισχύει αυτό το έργο, σε αντίθεση 

με γλώσσες όπως η γαλλική και αγγλική που παρουσιάζουν περισσότερα φωνήεντα 

(Anthony & Francis, 2005). 

 

 

3.4 Συσχέτιση Φωνολογικής Ενημερότητας και Δεικτών Γλωσσικής Ανάπτυξης 

Μέσα από έρευνες, έχουν διαφανεί σχέσεις της φωνολογικής ενημερότητας κυρίως με 

τον τομέα του λεξιλογίου και της αφηγηματικής ικανότητας.  

Αναφορικά με το λεξιλόγιο, υποστηρίζεται ότι τα παιδιά που διαθέτουν μεγάλο 

εύρος λεξιλογίου τείνουν να επιδεικνύουν και καλύτερα επίπεδα φωνολογικής 

ενημερότητας από εκείνα με μικρότερο λεξιλόγιο (Metsala, 1999). Ομιλητές με 

διαδοχική διγλωσσία που αναπτύσσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα στην πρώτη 

γλώσσα ενδέχεται να είναι σε θέση να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στη δεύτερη 

γλώσσα, καταλήγοντας σε μια θετική μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ των γλωσσών 

(Goldstein and Bunda, 2012 όπως αναφέρεται σε Lund, Werfel, & Schuele, 2015). 

 Άλλες έρευνες τείνουν να αποδείξουν ότι υπάρχει υψηλή σχέση μεταξύ 

φωνολογικής ενημερότητας και ποιότητας λεξιλογίου, καθώς και καλύτερες επιδόσεις 

σε παιδιά που έχουν λάβει εκπαίδευση στη φωνολογική ενημερότητα (Goswami & 

Neuman, 2001). Παραμένει, όμως, ασαφές εάν η σχέση μεταξύ λεξιλογίου και 

φωνολογικής ενημερότητας που προβλέπει το μοντέλο λεξιλογικού μετασχηματισμού 

και παρατηρείται σε μονόγλωσσα παιδιά (Walley, κ.ά., 2003) αφορά και τα δίγλωσσα 

παιδιά. 
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Για την αφηγηματική ικανότητα, έχει διαπιστωθεί σημαντικός βαθμός 

συσχέτισης μεταξύ αυτής και της φωνολογικής ενημερότητας καθώς και μεταξύ 

εκφραστικού λεξιλογίου και φωνολογικής ενημερότητας στην ίδια έρευνα (Hipfner 

κ.ά., 2014 στο Choi, κ.ά., 2017). Παρόμοιες διαπιστώσεις αναφέρουν και οι Farnia και 

Geva (2013 όπως αναφέρεται σε Choi, κ.ά., 2017), οι οποίες εντόπισαν σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ φωνολογικής επεξεργασίας και συντακτικής ικανότητας, όπως και 

με το εκφραστικό λεξιλόγιο.  

 Αυτό που θα πρέπει, ανακεφαλαιωτικά, να επισημανθεί είναι ο κεντρικός ρόλος 

που ενέχει η φωνολογική ενημερότητα στην κατάκτηση του γραμματισμού σε 

μεταγενέστερα στάδια. Αν και εντοπίζονται έρευνες που περιορίζουν την έκταση της 

σημασίας που φέρει, αναγνωρίζοντας μόνο τη σημαντικότητα του φωνήματος στην 

κατάκτηση της ανάγνωσης (Castles & Coltheart, 2003), δεν παύει να διατηρεί 

πρωτεύοντα ρόλο στην κατάκτηση καίριων δεξιοτήτων όπως είναι η γραφή και η 

ανάγνωση. Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη φαρέτρα ενός παιδιού που 

εισέρχεται στο σχολικό περιβάλλον για την απρόσκοπτη φοίτησή του (Engen & Hoien, 

2002). 
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4.  Αφηγηματικός Λόγος 

Τα παιδιά συνηθίζουν να αφηγούνται γεγονότα από τη ζωή τους από πολύ μικρή 

ηλικία. Μέσα από τον λόγο τους, η αφηγηματική τους ικανότητα ξεδιπλώνεται 

οργανώνοντας το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δομές που αρμόζουν περισσότερο για να 

αποδώσουν με πιστότητα όσα θέλουν να μεταφέρουν. Έτσι, λοιπόν, ο αφηγηματικός 

λόγος - ως πραγματολογική κατηγορία - αποδεικνύεται μια σημαντική πηγή άντλησης 

πληροφοριών για το πώς πραγματώνεται η γλώσσα, καθώς και για το πως εξελίσσεται 

η αφηγηματική «επάρκεια» ενός παιδιού.  

 Παρ’ όλα αυτά, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αποδεικνύεται ότι σαν 

δεξιότητα δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Ιδιαίτερα για την ελληνική πραγματικότητα, 

δεν εντοπίζονται αντίστοιχες μελέτες της δεξιότητας του αφηγηματικού λόγου σε 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης, με μόνη διαφορά μια πολύ πρόσφατη μελέτη των Κανέλλου, 

Κορβέση, Ράλλη κ.ά. (2016) στην οποία έγινε προσπάθεια συλλογής δεδομένων για τις 

αφηγηματικές δεξιότητες ελληνόφωνου μονόγλωσσου παιδικού πληθυσμού ηλικίας 4 

έως 7 ετών. 

 

 

4.1 Τυπική Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου  

Όπως η γλώσσα στο σύνολό της, έτσι και ο αφηγηματικός λόγος, ως επί μέρους 

ικανότητα, εξελίσσεται αργά καθ’ όλη τη προσχολική και σχολική ηλικία, φτάνοντας 

ως και τα 9 με 10 έτη για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί έχει αναπτύξει σφαιρικά μια καλή 

οργάνωση της αφήγησής του (Hickmann, 1995˙ Peterson & McCabe, 1983 όπως 

αναφέρεται σε Berman, 2009, σ. 355). Η ωρίμανση, δε, της αφήγησης εξετάζεται τόσο 

με βάση τον τρόπο χρήσης αμιγώς γλωσσικών τύπων όσο και με βάση την παρουσία 

αφηγηματικών λειτουργιών μέσα στο κείμενο.  

Μια κατηγορία γλωσσικών τύπων είναι οι προθέσεις. Η Berman (2009) 

αναφέρει ότι τα παιδιά, καθώς αναπτύσσονται, χρησιμοποιούν όλο και μεγαλύτερη 

ποικιλία προθέσεων με σκοπό όχι μόνο τη δήλωση του τόπου αλλά και άλλων σχέσεων 

μεταξύ των κατηγορουμένων και των ονοματικών φράσεων. Προοδευτικά, η χρήση 

των προθέσεων εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς μέσα στις φράσεις για να δηλωθεί 

επακριβώς ο τρόπος (π.χ. με χαρά), η αιτία (π.χ. από λύπη, εξαιτίας της δουλειάς) και 

ο χρόνος (π.χ. πριν την ανατολή = πριν ο ήλιος ανατείλει). Παρομοίως, γραμματικές 

κατηγορίες όπως είναι οι μετοχές εξελίσσονται και αξιοποιούνται σταδιακά και 
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διαφορετικά κατά την ανάπτυξη. Έτσι, ενώ ένα παιδί μικρής ηλικίας ενδεχομένως να 

αποδίδει με συνοπτικό τρόπο μια σειρά από γεγονότα και πιθανώς με λάθη στις 

καταλήξεις των ρημάτων (π.χ. Εδώ, το αγόρι σκαρφάλωσε το δέντρο), σε μεγαλύτερες 

ηλικίες η πρόσθεση μετοχών εμπλουτίζει και βελτιώνει την αφήγησή του (π.χ. 

Κρατήθηκε από ένα γερό κλαδί φοβισμένος). Ακόμα και η χρήση του συνδέσμου και 

είναι φορέας διαφορετικών νοημάτων ανά αναπτυξιακό στάδιο. Ενώ, αρχικά, 

χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η πρόσθεση στη ροή του λόγου και άλλων γεγονότων, 

περνά στη φάση δήλωσης της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων και καταλήγει να 

χρησιμοποιείται με σκοπό τη δήλωση της συσχέτισης δύο καταστάσεων.   

Οι αφηγηματικές λειτουργίες, από την άλλη πλευρά, ως μηχανισμοί που 

εξασφαλίζουν τη συνοχή ενός κειμένου, αποτελούν μια κατηγορία που οργανώνει τα 

στοιχεία ενός κειμένου σε περισσότερο «τοπικό» επίπεδο (Μότσιου, 2014). Τα 

αναφορικά στοιχεία είναι ένα είδος τέτοιου μηχανισμού. Αυτά προσδιορίζουν την 

οντότητα για την οποία γίνεται λόγος και, συνήθως, δηλώνονται με τη χρήση 

ονομάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, αορίστων άρθρων και ονοματικών φράσεων 

(π.χ. «κάποτε ζούσε ένα μικρό κορίτσι»). Η χρήση των αναφορικών στοιχείων είναι 

μια απαιτητική διαδικασία καθώς προϋποθέτει έναν συνδυασμό γλωσσικών και 

γνωστικών ικανοτήτων, που περιλαμβάνουν τη διάκριση μεταξύ της δείξης και της 

αναφοράς καθώς και τη διάκριση μεταξύ παλαιάς και νέας πληροφορίας (Hickmann, 

2003), όπως και την επίγνωση της μεταφοράς της πληροφορίας από τον αφηγητή στον 

ακροατή (Kail & Hickmann, 1992 στο Berman, 2009). Ως εκ τούτου, αν και από ένα 

παιδί νηπιακής ηλικίας σημειώνεται συχνά η χρήση ονομάτων, ορισμένων άρθρων, 

αντωνυμιών και τεχνικών όπως η έλλειψη (λ.χ. Η Μαρία διάβασε και (0) έγραψε τις 

ασκήσεις. Την άλλη μέρα, (0) πήγε στο σχολείο.) ή η επανάληψη (π.χ. Ο Πέτρος 

σκαρφάλωσε το δέντρο… Ο Πέτρος φοβήθηκε πολύ…), απαιτούνται αρκετά χρόνια 

για να είναι σε θέση να χειριστεί κατάλληλα την αναφορά σε επίπεδο κειμένου. Εν 

κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι μετά τα 9-10 έτη – ή ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία – 

εγκαθιδρύεται η ικανότητα της κατάλληλης διατήρησης της αναφοράς στους 

χαρακτήρες μιας αφήγησης (Berman, 2009). 

Ένας άλλος μηχανισμός είναι αυτός της χρήσης συνδέσμων μεταξύ των 

προτάσεων. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

συνηθίζουν να χρησιμοποιούν κατά κόρον τον σύνδεσμο και στοχεύοντας στην 

παράθεση χρονικά εξελισσόμενων γεγονότων – η παρουσία του οποίου αντικαθίσταται 

σταδιακά από άλλους συνδέσμους που προστίθενται κατά την ανάπτυξη - και, 
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παράλληλα, ορισμένους ακόμα συνδέσμους όπως και μετά, τότε, ιδίως όταν 

αναφέρονται σε προσωπικές και οικείες καταστάσεις (French & Nelson, 1985). 

Επιπλέον, ενώ ο αφηγηματικός λόγος των παιδιών κάτω των 5 ετών μοιάζει να 

λειτουργεί σαν μια παράταξη προτάσεων, αργότερα εμπλουτίζεται από πλήθος 

συνδέσμων όπως οι επειδή, αλλά, μέχρι εισάγοντας δευτερεύουσες προτάσεις στο 

ρεπερτόριο του κειμένου. 

Ένα ακόμα στοιχείο που εξελίσσεται είναι και η σήμανση του χρόνου. Τα 

παιδιά ως την ηλικία των 4 ετών εναλλάσσουν την αφήγησή τους μεταξύ παρόντος και 

παρελθόντος. Αργότερα, όμως, χρησιμοποιούν εκτενέστερα παρελθοντικούς χρόνους 

(Berman & Slobin, 1994) ενώ σταδιακά προστίθεται και η ρηματική όψη (Bazzanella 

& Calleri, 1991). 

 

 

4.2 Αξιολόγηση Αφηγηματικού Λόγου 

Οι δοκιμασίες για την αξιολόγηση αφηγηματικού λόγου αφορούν είτε την ελεύθερη 

αφήγηση μιας ιστορίας είτε την αναδιήγηση μιας ιστορίας, συνήθως συνοδευόμενη και 

από ορισμένο οπτικό ερέθισμα. Ιδιαιτέρως η αναδιήγηση μιας ιστορίας αποτελεί μια 

χρήσιμη και αξιόπιστη μέθοδο ώστε να αποκομίσει κανείς πληροφορίες σχετικά με τη 

γνώση ενός παιδιού για το λεξιλόγιο, τις γραμματικές και συντακτικές δομές μιας 

γλώσσας καθώς και την ικανότητα δόμησης μιας ιστορίας (Botting, 2000˙ Cleave, 

Girolametto, Chen & Johnson, 2010˙ Fiestas & Peña, 2004, Illuz-Cohen &Walters, 

2012 στο Squires, και συν., 2014). 

 

 

4.3 Μακροδομή και Μικροδομή Αφηγηματικού Λόγου 

Όταν το παραχθέν κείμενο τίθεται υπό μελέτη, συνήθως κατόπιν κάποιας δοκιμασίας 

αφηγηματικού λόγου, τότε οι γλωσσικές κατηγορίες και οι αφηγηματικοί μηχανισμοί 

συνοχής ενός κειμένου συγκεντρώνονται κάτω από την ομπρέλα δύο επί μέρους 

τομέων: του μακροεπιπέδου ή της μακροδομής (συνεκτικότητας), δηλαδή της δομής που 

ακολουθεί η αφήγηση, και του μικροεπιπέδου ή της μικροδομής (συνοχής), κοινώς, του 

είδους των λέξεων που συναντώνται στο κείμενο (Halliday & Hasan, 1976). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνήθως είναι σε θέση να αφηγηθούν ιστορίες 

που εμπεριέχουν στοιχεία μακροδομής, όπως είναι η τοποθέτηση των χαρακτήρων, ο 
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τόπος, το ξεκίνημα της ιστορίας, οι τρόποι επίλυσης ενός προβλήματος, οι πράξεις των 

χαρακτήρων και η αλληλουχία των γεγονότων, όπως και οι συνέπειες ή το κλείσιμο 

μιας ιστορίας (Johnston, 1982˙ Stein, 1988 στο Squires, κ.ά., 2014). Η Berman (1988) 

πρόσφερε σημαντικό έργο στην ανάλυση και οριοθέτηση των συμπεριφορών στον 

αφηγηματικό λόγο, μέσω ενός δείγματος εβραιόφωνων παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας αλλά και ενηλίκων. Η ίδια διαπίστωσε ότι η εικόνα που παρουσιάζει 

η αφήγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μακροδομή και μικροδομή είναι πολύ 

περιορισμένη και λιτή. Κάτι τέτοιο αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι ο λόγος τους 

βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας καθημερινά τόσο το λεξιλόγιό 

τους όσο και τις γνώσεις τους σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Έτσι, μεταξύ 

των ηλικιών 5 ως 7, είναι ακόμα εμφανείς οι αδυναμίες οργάνωσης μιας ιστορίας, 

δίνοντας έμφαση σε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες ενός επεισοδίου και απέχοντας 

από τον πλούσιο αφηγηματικό λόγο που συναντάται αργότερα. Ακόμα, διαπιστώνεται 

ότι τα στοιχεία που δομούν το μακροεπίπεδο της αφήγησης εγκαθιδρύονται νωρίτερα 

από εκείνα του μικροεπιπέδου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτή η 

διαπίστωση γενικεύεται σε ένα πλήθος γλωσσών και πολιτισμών (Berman & Slobin, 

1994), παρ’ όλα αυτά, το περιεχόμενο της μικροδομής είναι δυνατόν να σχετίζεται με 

τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν και, ως εκ τούτου, αυτό να έχει άμεση 

επίδραση στην χρήση διαφορετικού λεξιλογίου και γραμματικών δομών (Berman & 

Slobin, 1994).  

Σε ό, τι αφορά τις επιδόσεις του ελληνικού πληθυσμού προσχολικής ηλικίας, 

παρατηρήθηκε ότι οι αναδιηγήσεις των παιδιών σε επίπεδο συνοχής και 

συνεκτικότητας βελτιώνονται με τη χρονική πάροδο δύο ετών, παρ’ όλα αυτά δεν 

καταφέρνουν να προσεγγίσουν τα ανώτερα επίπεδα αφήγησης παρά μόνο όταν 

παρεμβάλλεται η διδασκαλία από τον ενήλικα (Κανέλλου, κ.ά., 2016). 

 

4.4 Δίγλωσση Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου 

Οι πληροφορίες που καταγράφονται σχετικά με τα αναπτυξιακά ορόσημα του 

αφηγηματικού λόγου των δίγλωσσων παιδιών με τυπική ανάπτυξη είναι περιορισμένες. 

Πολύ πρόσφατα, οι ερευνητές ξεκίνησαν να συνθέτουν τις νόρμες της τυπικής 

ανάπτυξης του αφηγηματικού λόγου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ομιλητών (Miller 

& Iglesias, 2008˙ Uccelli & Páez, 2007˙ Rojas & Iglesias, 2013 όπως αναφέρεται σε 

Squires, κ.ά., 2014).  
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Έρευνες σχετικές με την ανάπτυξη του δίγλωσσου αφηγηματικού λόγου, 

καταλήγουν ότι, γενικότερα, το μακροεπίπεδο μεταξύ μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

παιδιών αναπτύσσεται με παρόμοιο ρυθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας καθώς και τη 

φύση της γλώσσας (Pearson, 2002). Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του μικροεπιπέδου 

για τους δίγλωσσους ομιλητές, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο Pearson (2002) 

παρατήρησε ότι τα μονόγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποίησαν 

περισσότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο στην πρώτη γλώσσα σε σχέση με τα παιδιά που 

μιλούσαν δύο γλώσσες, επίδοση που βελτιώθηκε, βέβαια, στις μεγαλύτερες τάξεις του 

δημοτικού, ιδιαίτερα για τους μαθητές που εκπαιδεύονταν και στις δύο γλώσσες.  

Σε ό, τι αφορά τα ειδικότερα στοιχεία του μικροεπιπέδου, ερευνητές εντόπισαν 

ασυνεπή χρήση γνωστικών ρημάτων σε δοκιμασίες αναδιήγησης ιστορίας από 

δίγλωσσα παιδιά (Silliman, κ.ά., 2002 στο Squires, κ.ά.. 2014). Επισημαίνεται, λοιπόν, 

ότι οι επιδόσεις που καταγράφονται στο μικροεπίπεδο των αφηγήσεων των δίγλωσσων 

παιδιών αποτελούν σημαντική ένδειξη αναπτυξιακών αλλαγών και διαγλωσσικών 

επιδόσεων, χωρίς να παραλείπεται το γεγονός ότι στην επίδοσή τους συνηγορεί και η 

ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας στην οποία εξετάζονται. Εικάζεται ότι οι γνώσεις για 

το είδος του λεξιλογίου που είναι απαραίτητο για να δομηθεί μια ιστορία, όπως οι 

σύνδεσμοι, τα επιρρήματα ή τα γνωστικά ρήματα, θα είναι ίδιες μεταξύ των γλωσσών, 

με συνέπεια τα παιδιά, αρχικά, να επεξεργάζονται το νόημα αυτών των λέξεων στην 

πρώτη τους γλώσσα κι έπειτα να τις αποδίδουν και στη δεύτερη (Kroll, van Hell, 

Tokowicz και Green, 2010 στο Squires, κ.ά., 2014). Παρ’ όλα αυτά, σε έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι, αν και οι επιδόσεις στο μακροεπίπεδο ήταν παρόμοιες μεταξύ 

Ισπανικής και Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν εντοπίστηκαν 

σημαντικές συσχετίσεις στο μικροεπίπεδο μεταξύ των γλωσσών (Squires, κ.ά., 2014). 

Επιπρόσθετα, παραμένει ασαφές το κατά πόσο η διαπίστωση της Berman ότι της 

ανάπτυξης του αφηγηματικού μακροεπιπέδου έπεται το μικροεπίπεδο ισχύει και για τα 

δίγλωσσα παιδιά. 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διεθνώς οι προσπάθειες 

δημιουργίας νορμών για τα δίγλωσσα παιδιά στην απαιτητική κατηγορία της 

αφηγηματικής ικανότητας είναι πολύ πρόσφατες, δεν θα περίμενε κανείς ότι η 

κατάσταση θα απείχε ιδιαίτερα για την ελληνική πραγματικότητα. Παρά ταύτα, και 

καθώς η αφήγηση αποτελεί μέρος της συνολικής επικοινωνιακής ικανότητας ενός 

παιδιού, παραμένει σημαντική η προσπάθεια συλλογής εκείνων των στοιχείων και 
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χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν την αφηγηματική ικανότητα του ελληνικού 

μαθητικού πληθυσμού δίγλωσσων και μονόγλωσσων υποκειμένων – στην παρούσα 

εργασία του πληθυσμού προσχολικής ηλικίας.    
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Β’ Μέρος 

Ερευνητικό σκέλος 

 

5.1  Σκοπός Έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

και με δεδομένο ότι ελάχιστες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη διγλωσσία σε ελληνικό 

έδαφος και με το πως επιμέρους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης αλληλεπιδρούν και 

επηρεάζουν τη μαθησιακή ετοιμότητα του δίγλωσσου μαθητή προσχολικής ηλικίας, 

επιχειρήθηκε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των τάσεων που εμφανίζουν οι δίγλωσσοι 

μαθητές. Ειδικότερα, ο σκοπός αυτής της πιλοτικής έρευνας ήταν μια πρώτη σύγκριση 

των επιδόσεων του εκφραστικού λεξιλογίου, του επιπέδου της φωνολογικής 

ενημερότητας και της αφηγηματικής ικανότητας δίγλωσσων μαθητών προσχολικής 

ηλικίας με τυπική ανάπτυξη που ομιλούν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα με εκείνες 

μονόγλωσσων μαθητών προσχολικής ηλικίας με μητρική γλώσσα την Ελληνική, 

προσπαθώντας να επαληθευτούν τα αποτελέσματα που εντοπίζονται από τη διεθνή και 

εγχώρια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ως εκ τούτου, επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα 

ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Είναι οι δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας περισσότερο βελτιωμένες για 

τους μονόγλωσσους μαθητές σε σχέση με τους δίγλωσσους; 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων του εκφραστικού λεξιλογίου και της 

φωνολογικής ενημερότητας για κάθε ομάδα; 

3. Εντοπίζονται κοινά ποιοτικά στοιχεία στο μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο της 

αφηγηματικής ικανότητας μεταξύ των δύο ομάδων; 

4. Εντοπίζονται αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των δίγλωσσων και 

μονόγλωσσων μαθητών στις υπό εξέταση δεξιότητες; 

 

5.2  Μέθοδος 

5.2.1  Οι συμμετέχοντες 

Στην έρευνα επιλέχθηκε να λάβουν μέρος συνολικά 20 παιδιά. Από αυτά, τα 10 ήταν 

δίγλωσσοι μαθητές προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα 

ως δεύτερη γλώσσα και δεν είχαν λάβει, ως την ημερομηνία διεξαγωγής των 

δοκιμασιών, διάγνωση γλωσσικής διαταραχής ή άλλης νοητικής ή οργανικής 
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δυσλειτουργίας από δημόσιο φορέα. Παράλληλα, την ομάδα ελέγχου εκπροσώπησαν 

10 μονόγλωσσοι μαθητές της πλειονότητας αντίστοιχων ηλικιών με πρώτη γλώσσα την 

Ελληνική.  

Η μέση ηλικία των μονόγλωσσων μαθητών ήταν 59,6 μήνες (Τ.Α. 4,142 μήνες), 

με ελάχιστη ηλικία 53 και μέγιστη ηλικία 66 μήνες. Η μέση ηλικία των δίγλωσσων 

μαθητών ήταν 57 μήνες (Τ.Α. 3,367 μήνες), με ελάχιστη ηλικία 53 και μέγιστη ηλικία 

63 μήνες (Πίνακας 1). Οι ηλικίες των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν σε διαστήματα 

και προέκυψαν τρεις ηλικιακές ομάδες: 4:0-4:5, 4:6-4:11, 5:0-5:5 (έτη: μήνες).   

Όλα τα παιδιά επιλέχθηκαν από τους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς του 

δήμου Μεγαρέων – Νέας Περάμου, ενώ για την πρόσβαση και την εκτέλεση των 

δοκιμασιών παραχωρήθηκε άδεια κατόπιν ειδικής αποφάσεως της Προέδρου του 

Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του Δήμου 

Μεγαρέων. 

 

Πίνακας 1. Ηλικίες (σε μήνες) για κάθε ομάδα παιδιών 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ.ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 59,60 4,142 1,310 53 66 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 57,00 3,367 1,065 53 63 

ΣΥΝΟΛΟ 20 58,30 3,908 ,874 53 66 

Σημείωση: ηλικία σε μήνες       

 

 

Α. Δίγλωσσοι μαθητές με τυπική ανάπτυξη: η ομάδα των δίγλωσσων παιδιών 

αποτελούνταν από 10 συμμετέχοντες, 4 κορίτσια και 6 αγόρια. Κατόπιν λήψης του 

γενικού ιστορικού από το εκπαιδευτικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά 

μεγάλωναν σε περιβάλλον ταυτόχρονης διγλωσσίας είτε με έναν γονέα ελληνικής 

εθνικότητας και τον δεύτερο γονέα άλλης εθνικότητας είτε και με τους δύο γονείς ίδιας 

εθνικότητας, με τόπο γέννησης την Ελλάδα και στις δύο περιπτώσεις. Συχνότερη χώρα 

προέλευσης του ενός, τουλάχιστον, γονέα υπήρξε η Αλβανία, και λιγότερο συχνές η 

Ουκρανία, η Μ. Βρετανία, η Ρωσία και η Γερμανία. Οι ηλικίες των δίγλωσσων παιδιών 

κυμάνθηκαν από 4:5 (τεσσάρων ετών και πέντε μηνών) έως 5:2 (πέντε ετών και δύο 

μηνών). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετά παιδιά του δείγματος εντοπίστηκαν 

αντικαταστάσεις φωνημάτων κατά την ρέουσα ομιλία (π.χ. αντικατάσταση φωνήματος 
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/r/ με /l/, φωνήματος /δ/ με /v/, κ.ά.), γεγονός που αξιολογήθηκε με τυπικά μέσα εκτός 

του ερευνητικού πλαισίου, και προέκυψε ότι οι φωνολογικές αντικαταστάσεις άλλοτε 

συμβάδιζαν με την χρονολογική τους ηλικία και άλλοτε - σε ελάχιστες περιπτώσεις – 

βρίσκονταν σε οριακό σημείο πέραν του οποίου έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης.  

Β. Μονόγλωσσοι μαθητές με τυπική ανάπτυξη – ομάδα ελέγχου: οι συμμετέχοντες της 

πλειονοτικής ομάδας με πρώτη γλώσσα την Ελληνική ήταν ισόποσοι με την ομάδα 

διγλωσσίας και ανήλθαν, επίσης, σε 10 μαθητές, εκ των οποίων 6 κορίτσια και 4 

αγόρια. Η μικρότερη ηλικία ήταν τα 4:5 (έτη:μήνες) έτη και μεγαλύτερη τα 6:0 έτη. 

 

5.2.2  Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Raven’s Colored Progressive Matrices: μέσω της συγκεκριμένης δοκιμασίας 

επετεύχθη σύντομη εκτίμηση της γενικής, ρέουσας νοημοσύνης των παιδιών, μέσω 

χορήγησης 37 Έγχρωμων Μητρών (μοτίβων), στις οποίες το παιδί καλείται να 

συμπληρώσει το κομμάτι του σχεδίου που λείπει. Έτσι, διαπιστώνεται, ουσιαστικά, η 

μη-λεκτική ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Επειδή δεν 

απαιτούνται λεκτικές αποκρίσεις, ενδείκνυται η χορήγηση και σε κατηγορίες παιδιών 

με προβλήματα λόγου και ακοής. Ως ελάχιστη αποδεκτή απόδοση για τη συγκεκριμένη 

εργασία θεωρήθηκαν οι 80 βαθμοί σταθμισμένης απόδοσης.  

Προέκυψε ότι όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι τυπικής 

ανάπτυξης. Η μέση βαθμολογία των μονόγλωσσων μαθητών ήταν 100,50 (Τ.Α. 

10,916), η ελάχιστη βαθμολογία ήταν 80 και η μέγιστη βαθμολογία 120 μονάδες. 

Αντίστοιχα, η μέση βαθμολογία των δίγλωσσων μαθητών ήταν 98,00 (Τ.Α. 11,832), η 

ελάχιστη βαθμολογία ήταν 80 και η μέγιστη βαθμολογία είναι 115 μονάδες (Πίνακας 

2). Επιπλέον, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση βαθμολογία του 

Raven’s στις δύο ομάδες μαθητών (Mann Whitney test p-value=0,684>0,05). 

 

Πίνακας 2. Σταθμισμένη επίδοση Raven’s CPM  για κάθε ομάδα μαθητών 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 100,50 10,916 3,452 80 120 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 98,00 11,832 3,742 80 115 

ΣΥΝΟΛΟ 20 99,25 11,154 2,494 80 120 
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Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου: η συγκεκριμένη δοκιμασία των Βογινδρούκα, 

Πρωτόπαπα και Σιδερίδη (2009) αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding 

Vocabulary Test της Renfrew (1995). Μέσω μιας εύκολης και σύντομης διαδικασίας 

ονομασίας εικόνων εκτιμάται αδρά το επίπεδο του εκφραστικού λεξιλογίου παιδιών 

μεταξύ 4 και 8 ετών. Τα παιδιά κλήθηκαν να ονομάσουν μια σειρά από 50 

ασπρόμαυρες εικόνες που απεικονίζουν απλά και καθημερινά αντικείμενα 

διαβαθμισμένης δυσκολίας. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές της 

ελληνικής έκδοσης προτείνουν αυτή να στηρίζεται στην ποσοστιαία τιμή που 

επιτυγχάνει ένα παιδί και λιγότερο στην αναπτυξιακή ηλικία που σηματοδοτεί, καθώς 

αυτή βρέθηκε να αποκλίνει ακόμα και κατά δύο έτη από τις μέσες τιμές. Ως εκ τούτου, 

ως θετικό αποτέλεσμα θεωρείται η απόδοση που είναι ίση ή υπερβαίνει το 20ο 

(εικοστό) εκατοστημόριο. 

Μέταφων Τεστ – Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής 

Ετοιμότητας ως προς την Φωνολογική Επίγνωση: το εν λόγω τεστ, ως το μοναδικό 

μέχρι στιγμής εργαλείο μέτρησης της φωνολογικής επίγνωσης σταθμισμένο σε 

ελληνικό πληθυσμό, παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την αναγνωστική ετοιμότητα 

ενός μαθητή προσχολικής ηλικίας, στην πλήρη του χορήγηση. Για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε η Βραχεία Χορήγηση του τεστ, η οποία έχει ρόλο 

ανιχνευτικό. Αν και υπήρχε ο περιορισμός της αποκλειστικής χορήγησης μεταξύ των 

ηλικιών 5-7 για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, επειδή ακριβώς ο στόχος δεν 

ήταν η διαγνωστική αλλά η ενδο-ατομική εκτίμηση των ικανοτήτων των μαθητών στον 

τομέα της φωνολογικής ενημερότητας, χορηγήθηκε και σε ηλικίες μικρότερες των 5 

ετών από το δείγμα της έρευνας. Στην έκδοση της βραχείας χορήγησης εξετάζονται οι 

κατηγορίες της Ρίμας, της Συλλαβής και του Φωνήματος μέσω επιλεγμένων 

δοκιμασιών. Αφού προηγηθούν κατάλληλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του 

παιδιού στην κάθε κατηγορία, ακολουθούν οι εξής δραστηριότητες ανά κατηγορία: 

• Ρίμα: μία δραστηριότητα κατά την οποία το παιδί καλείται να εντοπίσει τη λέξη 

που τελειώνει στον ίδιο ήχο με την λέξη-στόχο με οπτικό βοήθημα. 

• Συλλαβή: οι δραστηριότητες χωρίζονται σε τρεις επιμέρους δοκιμασίες 

εντοπισμού και αναγνώρισης της αρχικής συλλαβής λέξεων και σε τρεις 

δοκιμασίες χειρισμού των συλλαβών μιας λέξης, μέσω προσθήκης, απαλοιφής 
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ή αντικατάστασης μιας συλλαβής. Συνολικά, έξι δραστηριότητες που 

αντιστοιχούν στο επίπεδο της συλλαβής. 

• Φώνημα: οι δραστηριότητες χωρίζονται σε πέντε επιμέρους δοκιμασίες 

εντοπισμού και αναγνώρισης του αρχικού φωνήματος λέξεων, μιας δοκιμασίας 

κατάτμησης λέξεων σε φωνήματα και σε δύο δοκιμασίες χειρισμού των 

φωνημάτων μιας λέξης μέσω προσθήκης ή απαλοιφής ενός φωνήματος. 

Συνολικά, οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο επίπεδο του φωνήματος 

είναι οκτώ. 

Σημειώνεται ότι η συνολική επιτυχής βαθμολογία αντιστοιχεί σε 67 μονάδες.  

 

Μέτρηση Αφηγηματικού Λόγου: για τη μέτρηση των κατηγοριών του αφηγηματικού 

λόγου, οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε δοκιμασία αναδιήγησης μιας 

ιστορίας με τίτλο Ο Πέτρος και η γάτα (Leitão & Allan, 2003). Την αφήγηση συνόδευε 

ένα βιβλίο χωρίς κείμενο με 9 έγχρωμες εικόνες. Τα παιδιά, αρχικά, άκουγαν την 

ιστορία από την ερευνήτρια και, κατόπιν, καλούνταν να αναδιηγηθούν την ιστορία που 

άκουσαν χρησιμοποιώντας τις σελίδες του βιβλίου ως οπτικό βοήθημα. Όλες οι 

αφηγήσεις των παιδιών ηχογραφήθηκαν μέσω της εφαρμογής Voice Recorder Pro+ 

για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Windows, και απομαγνητοφωνήθηκαν 

για να αξιολογηθούν οι επιμέρους τομείς.  

 Με βάση την γραμμή βαθμολόγησης της συγκεκριμένης δοκιμασίας, οι 

αφηγηματικές ικανότητες διαχωρίστηκαν σε μακρο- και μικρο-επίπεδο και 

βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα από 0 έως 3. 

 

Α. Μακρο-επίπεδο: βαθμολογήθηκαν δύο πτυχές του μακρο-επιπέδου, η δομή της 

ιστορίας και το περιεχόμενο.  

i. Δομή ιστορίας: η δόμηση της ιστορίας βαθμολογήθηκε σε κλίμακα από το 0 έως το 

3, όπως ορίζει το εγχειρίδιο της δοκιμασίας (Leitão & Allan, 2003). Ακουλουθεί η 

περιγραφή των χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμό: 

0. Ονομάζει ή περιγράφει χαρακτήρες, αντικείμενα, πράξεις ή άλλα στοιχεία της 

εικόνας χωρίς να τα συσχετίζει μεταξύ τους. 

1. Σειρά από ενέργειες και γεγονότα με χρονική ακολουθία / δεν είναι σαφής η 

σχέση αιτίου – αιτιατού μεταξύ των γεγονότων. 

2. Αδρή δόμηση των γεγονότων (π.χ. εισαγωγή με αρχικό γεγονός,  παράθεση του 

προβλήματος και συνέπειες). 
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3. Η ιστορία είναι σαφώς δομημένη (π.χ. εισαγωγή που περιλαμβάνει αρχικό 

γεγονός, πρόβλημα, σχεδιασμός, ανάλυση και επίλογος). 

 

ii. Περιεχόμενο ιστορίας: και πάλι η βαθμολογία περιορίστηκε σε εύρος από 0 έως 3 ως 

εξής: 

0. Το περιεχόμενο εκφέρεται με υπερβολικά περιορισμένα εκφωνήματα κατόπιν 

συνεχών παροτρύνσεων ή και χωρίς αυτές. 

1. Το περιεχόμενο σχετίζεται με την αλληλουχία των πράξεων που απεικονίζονται 

στις εικόνες / δίνει σε κάποιον, που δε γνωρίζει την ιστορία, τη γενική ιδέα. 

2. Οι πράξεις των χαρακτήρων εμφανίζουν σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Ωστόσο, η 

εστίαση παραμένει επιφανειακή και δεν επισημαίνονται εσωτερικά κίνητρα και 

σκέψεις. 

3. Οι σκέψεις και τα εσωτερικά κίνητρα των χαρακτήρων  παρουσιάζονται και 

ολοκληρώνονται με την πλοκή της ιστορίας. 

 

Β. Μικρο – επίπεδο: σε αυτό το επίπεδο αξιολογήθηκε η χρήση γλωσσικών στοιχείων 

(π.χ. σύνταξη) και υιοθετήθηκε και εδώ η κλίμακα 0-3 στη βαθμολόγηση των 

παρακάτω: 

➢ λεξιλόγιο ιστορίας που περιλαμβάνει τυχόν επίθετα (ψηλό, φοβισμένος), 

ρήματα μεταγνώσης (αγαπά, ξέρει) και επιρρήματα 

➢ σύνδεσμοι, όπως π.χ. και μετά, τότε, επειδή 

➢ επιρρηματικά χρόνου, τρόπου και τόπου 

➢ στοιχεία αναφοράς (σωστή χρήση αντωνυμιών για την αναφορά σε πρόσωπα 

και αντικείμενα της ιστορίας) 

➢ συνολική εικόνα αφήγησης (χρήση κατάλληλου αφηγηματικού ύφους 

αντίστοιχου με τον εκάστοτε χαρακτήρα). 

  

5.2.3  Εκτίμηση Αξιοπιστίας  

Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας στη βαθμολόγηση των δειγμάτων του αφηγηματικού 

λόγου πραγματοποιήθηκε βαθμολόγηση και από δεύτερη επαγγελματία εκτός 

ερευνητικού πλαισίου. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας στην κωδικοποίηση μεταξύ των 

βαθμολογητριών έγινε για πρακτικούς λόγους στο ελάχιστο αντιπροσωπευτικό δείγμα 

του δείγματος των αφηγήσεων, που θεωρήθηκε το 20% του συνολικού αριθμού τους. 
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Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τυχαία τέσσερα πρωτόκολλα αφηγήσεων, δύο 

προερχόμενα από τους μονόγλωσσους μαθητές και άλλα δύο από τους δίγλωσσους 

μαθητές.  

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των 

βαθμολογητριών ξεχωριστά για κάθε μια κατηγορία του αφηγηματικού λόγου. Τα 

ποσοστά συμφωνίας μεταξύ των συνολικών βαθμολογιών ήταν 100% στα Επιρρήματα 

και στην Αφήγηση και 92% στη Δομή Ιστορίας, στο Περιεχόμενο Ιστορίας, στο 

Λεξιλόγιο, στους Συνδέσμους και τα Στοιχεία Αναφοράς και, ως εκ τούτου, 

θεωρήθηκαν ικανοποιητικά. 

 

 

5.2.4  Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Οι δοκιμασίες εκτελέστηκαν ατομικά σε ήσυχο και απομονωμένο μέρος στις 

εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών από την ερευνήτρια. Προκαταρκτικά, 

χορηγήθηκε η δοκιμασία  μέτρησης μη-λεκτικής νοημοσύνης Raven’s Colored 

Progressive Matrices και, ακολούθως, οι υπόλοιπες δοκιμασίες. Για λόγους αποφυγής 

της κόπωσης των συμμετεχόντων, η αξιολόγηση χωρίστηκε σε δύο συνεδρίες 

διάρκειας 30-40 λεπτών.   

 Κατά τη διάρκεια χορήγησης των δοκιμασιών, η εξετάστρια καθόταν δίπλα ή 

απέναντι από τους μαθητές σε παιδικά τραπέζια ώστε να διευκολύνεται η οριοθέτηση 

των παιδιών και παρουσίαζε μόνο ένα υλικό κάθε φορά, για να αποφευχθούν κατά το 

δυνατόν φαινόμενα διάσπασης της προσοχής. Στις περιπτώσεις που, παρ’ όλα αυτά, οι 

μαθητές παρουσίαζαν σημεία διάσπασης της προσοχής τους, όπως ομιλία για άσχετα 

θέματα, επιτρεπόταν μια σύντομη τοποθέτηση για την αποφόρτισή τους και σύντομα 

επαναφέρονταν στη δοκιμασία. Όταν, όμως, οι μαθητές ένιωθαν κούραση, η συνεδρία 

έληγε με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και συνεχιζόταν την επόμενη φορά. Κατά 

τη δοκιμασία αναδιήγησης της ιστορίας, ενημερώνονταν ότι πρόκειται να ηχογραφηθεί 

η ιστορία που θα εκφωνήσουν και η ηχογράφηση ξεκινούσε πάντα όταν αυτοί δήλωναν 

έτοιμοι. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν υλικοί και λεκτικοί ενισχυτές, όπως αυτοκόλλητα 

και έπαινοι, για την ενίσχυση της προσπάθειας των μαθητών.  
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6. Αποτελέσματα 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPPS (Έκδοση 20). Οι ποσοτικές μεταβλητές αναλύθηκαν περιγραφικά 

αφού, αρχικά, έγινε έλεγχος κανονικότητας με χρήση του ελέγχου Kolmogorov-

Smirnov, οπότε και παρατηρήθηκε ότι οι μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Ως εκ τούτου, στη συγκριτική ανάλυση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε 

η μη παραμετρική ανάλυση. Για τον εντοπισμό τυχόν στατιστικά σημαντικών 

διαφορών, το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε α=5%. 

 

6.1 Συγκριτική Ανάλυση Δοκιμασιών με Βάση την Ομάδα των Μαθητών 

6.1.1 Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου 

Η μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών στη Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου 

ήταν 80 ενώ η μέση επίδοση των δίγλωσσων μαθητών στην ίδια δοκιμασία μειώνεται, 

σχεδόν, κατά το ήμισυ (Πίνακας 3, Σχήμα 1). Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney 

test έδειξε ότι η συγκεκριμένη μεγάλη διαφορά στην επίδοση μεταξύ των δύο ομάδων 

είναι στατιστικά σημαντική με p-value 0,003<0,05.  

 

 

Πίνακας 3:  Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 80,00 22,361 7,071 30 95 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 42,00 27,809 8,794 10 80 

ΣΥΝΟΛΟ 20 61,00 31,355 7,011 10 95 

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου 
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Σχήμα 1: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών – Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου 

 

6.1.2 Φωνολογική Ενημερότητα 

Η μέση συνολική επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών στη δεξιότητα της 

Φωνολογικής Ενημερότητας ήταν 26,3 (Τ.Α.=4,218), με ελάχιστη τιμή τις 20 μονάδες 

και μέγιστη τιμή τις 36. Η μέση συνολική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών ήταν 15,60 

(Τ.Α.6,569), με ελάχιστη τιμή τις 8 μονάδες και μέγιστη τιμή τις 25 (Πίνακας 4, Σχήμα 

2). Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney test έδειξε ότι η διαφορά της επίδοσης μεταξύ 

των δύο ομάδων παιδιών είναι στατιστικά σημαντική με p-value 0,0001<0,05.  

 

Πίνακας 4: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Φωνολογική Ενημερότητα 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 26,30 4,218 1,334 20 36 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 10 15,60 6,569 2,077 8 25 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20,95 7,681 1,718 8 36 

Μέταφων Τεστ Φωνολογικής Επίγνωσης, Βραχεία Χορήγηση 
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Σχήμα 2: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Φωνολογική Ενημερότητα 

 

Στον Πίνακα 5 γίνεται περιγραφική ανάλυση των επιδόσεων των δύο ομάδων 

μαθητών ξεχωριστά για κάθε μία υποκατηγορία της φωνολογικής ενημερότητας. 

 

Πίνακας 5: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Επιμέρους Κατηγορίες Φ.Ε. 

  Ν Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

Ρίμα ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 10 4,40 1,075 ,340 2 5 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 10 2,50 1,509 ,477 1 5 

ΣΥΝΟΛΟ 20 3,45 1,605 ,359 1 5 

Συλλαβή ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 10 10,50 1,509 ,477 8 13 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 10 8,00 2,828 ,894 3 12 

ΣΥΝΟΛΟ 20 9,25 2,552 ,571 3 13 

Φώνημα ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 10 11,40 2,836 ,897 9 18 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 10 5,10 3,381 1,069 1 10 

ΣΥΝΟΛΟ 20 8,25 4,435 ,992 1 18 

 

Παρατηρήθηκε ότι στην υποκατηγορία της Ρίμας, η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών ήταν 4,4 στις 5 μονάδες, ενώ η αντίστοιχη επίδοση των 

δίγλωσσων μαθητών ήταν 2,5 στις 5 μονάδες. Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney 

test έδειξε ότι η διαφορά της επίδοσης αυτής μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά 

σημαντική με p-value 0,011<0,05.  
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 Για την υποκατηγορία της Συλλαβής, η μέση επίδοση των μονόγλωσσων 

μαθητών βρέθηκε 10,50 στις 24 μονάδες και για τους δίγλωσσους μαθητές η μέση 

επίδοση κυμάνθηκε στις 8 από σύνολο 24 μονάδων. Ο στατιστικός έλεγχος Mann 

Whitney test έδειξε ότι η διαφορά της επίδοσης μεταξύ των ομάδων ήταν στατιστικά 

σημαντική με p-value 0,043<0,05. 

Στην υποκατηγορία του Φωνήματος, η μέση επίδοση των μονόγλωσσων 

μαθητών ήταν 11,4 στις 38 μονάδες, ενώ η επίδοση των δίγλωσσων μαθητών ήταν 5,1 

στις 38. Ο στατιστικός έλεγχος Mann Whitney test έδειξε ότι η διαφορά της επίδοσης 

μεταξύ των δύο ομάδων είναι και εδώ στατιστικά σημαντική με p-value 0,0001<0,05.  

 

6.1.3 Αφηγηματικός Λόγος 

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι κατηγορίες μακροεπιπέδου και μικροεπιπέδου του 

αφηγηματικού λόγου βαθμολογήθηκαν από 0-3. Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 6, 

αλλά και από το Σχήμα 3, οι μονόγλωσσοι μαθητές σημείωσαν μεγαλύτερη μέση 

επίδοση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες σε σύγκριση με τους δίγλωσσους. Οι 

μονόγλωσσοι μαθητές κατάφεραν μεγαλύτερη μέση επίδοση στη Δομή ιστορίας και 

στο Περιεχόμενο (μακροεπίπεδο). Αντιθέτως, οι δίγλωσσοι μαθητές κατάφεραν 

μεγαλύτερη μέση επίδοση στο Λεξιλόγιο (μικροεπίπεδο). 

 

Πίνακας 6: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Μακροεπίπεδο & Μικροεπίπεδο 

αφηγηματικού λόγου 

Κατηγορία Ομάδα Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ελάχιστη Μέγιστη 

Μακροεπίπεδο 

Δομή 
Μονόγλωσσοι 10 2,4 0,516 2 3 

Δίγλωσσοι 10 1,2 0,422 1 2 

Περιεχόμενο 
Μονόγλωσσοι 10 2,4 0,516 2 3 

Δίγλωσσοι 10 1,2 0,422 1 2 

Μικροεπίπεδο 

Λεξιλόγιο 
Μονόγλωσσοι 10 2 0,471 1 3 

Δίγλωσσοι 10 1,4 0,516 1 2 

Σύνδεσμοι 
Μονόγλωσσοι 10 2 0,667 1 3 

Δίγλωσσοι 10 1,2 0,422 1 2 

Επιρρήματα 
Μονόγλωσσοι 10 2,1 0,568 1 3 

Δίγλωσσοι 10 1,2 0,632 0 2 

Στοιχεία 

αναφοράς 

Μονόγλωσσοι 10 1,9 0,568 1 3 

Δίγλωσσοι 10 1 0,471 0 2 

Αφήγηση 
Μονόγλωσσοι 10 2,2 0,422 2 3 

Δίγλωσσοι 10 1,3 0,483 1 2 
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Peter and the Cat Narrative Assessment 

Σχήμα 3: Μέση επίδοση ομάδων μαθητών - Μακροεπίπεδο & Μικροεπίπεδο 

αφηγηματικού λόγου 

 

Συγκρίνοντας τη μέση επίδοση για κάθε κατηγορία με βάση την ομάδα των 

μαθητών χρησιμοποιώντας το Mann Whitney Test, προκύπτει ότι όλες οι διαφορές που 

παρατηρούνται μεταξύ των επιδόσεων είναι  στατιστικά σημαντικές (Δομή Ιστορίας p-

value=0,0001<0,05, Περιεχόμενο Ιστορίας p-value=0,0001<0,05, Λεξιλόγιο p-

value=0,043<0,05, Σύνδεσμοι p-value=0,015<0,05 Επιρρήματα p-value=0,009<0,05, 

Στοιχεία Αναφοράς p-value=0,004<0,05, Αφήγηση p-value=0,003<0,05). 

 

 

6.2  Συγκριτική Ανάλυση Δοκιμασιών με Βάση την Ηλικιακή Ομάδα  

Σε αυτή την κατηγορία ανάλυσης, οι μαθητές χωρίστηκαν σε εξάμηνα ανάπτυξης 

σύμφωνα με την ηλικία τους, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αναπτυξιακές 

διαφοροποιήσεις. Έτσι, προέκυψαν τα χρονικά διαστήματα 4:0-4:5, 4:6-4:11 και 5:0-

5:5 ετών για τα οποία ακολουθεί αναλυτική περιγραφή. 

 

6.2.1  Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου 

Με βάση την ηλικιακή ομάδα των μαθητών, παρατηρήθηκε ότι οι μονόγλωσσοι 

μαθητές ηλικίας 4:0-4:5 ετών σημείωσαν τη μεγαλύτερη επίδοση στη Δοκιμασία 

Εκφραστικού Λεξιλογίου σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες μονόγλωσσων 
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μαθητών, που παρουσίασαν, ωστόσο, πολύ μικρή διαφορά στη μεταξύ τους μέση 

επίδοση.  

Αντίστοιχα, οι δίγλωσσοι μαθητές ηλικίας 5:0-5:5 είχαν τη μεγαλύτερη μέση 

επίδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες δίγλωσσων μαθητών 

(Πίνακας 7, Σχήμα 4). Αναφορικά με τις διαφορές στη μέση επίδοση μεταξύ της ίδιας 

ηλικιακής κατηγορίας σε διαφορετική ομάδα μαθητών, παρατηρούμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-value=0,041<0,05) ανάμεσα 

στην μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών (Μ.Ο.=95) και 

στη μέση επίδοση των δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών (Μ.Ο.=20, 

Τ.Α.=14,142). Επίσης, σε αυτή τη δοκιμασία υπήρξε καλύτερη η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών στις ηλικιακές κατηγορίες 4:6-4:11 έτη και 5:0-5:5 έτη από τις 

αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες δίγλωσσων μαθητών, ωστόσο δεν αποδείχτηκαν 

στατιστικά σημαντικές.   

 

 

Πίνακας 7: Μέση επίδοση Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου - Ηλικιακές Ομάδες 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 4:0-4:5 1 95,00 . . 95 95 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 4:6-4:11 3 76,67 23,094 13,333 50 90 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ 5:0-5:5 6 79,17 25,183 10,281 30 95 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 4:0-4:5 2 20,00 14,142 10,000 10 30 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 4:6-4:11 5 46,00 27,019 12,083 10 80 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 5:0-5:5 3 50,00 36,056 20,817 10 80 

ΣΥΝΟΛΟ 20 61,00 31,355 7,011 10 95 
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Σχήμα 4: Μέση επίδοση Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου - Ηλικιακές Ομάδες 

 

6.2.2  Φωνολογική Ενημερότητα 

Η μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στο σύνολο 

των κατηγοριών της Φωνολογικής Ενημερότητας κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα 

(περίπου 26 στις 67 μονάδες), με τους μονόγλωσσους μαθητές ηλικίας 4:6-4:11 να 

έχουν σημειώσει ελάχιστα καλύτερη επίδοση (Μ.Ο.=26,67, Τ.Α.=1,528). Στους 

δίγλωσσους μαθητές, μεγαλύτερη μέση επίδοση σημειώθηκε στο εύρος ηλικίας 5:0-

5:5 ετών (Μ.Ο.=17, Τ.Α.=7,328) και μικρότερη μέση επίδοση το εύρος ηλικίας 4:0-4:5 

(Μ.Ο.=12, Τ.Α.=4,243) (Πίνακας 8, Σχήμα 5). Σχετικά με τις διαφορές που 

παρατηρήθηκαν στη μέση επίδοση μεταξύ της ίδιας ηλικιακής ομάδας μονόγλωσσων-

δίγλωσσων μαθητών, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(Mann Whitney test p-value=0,045<0,05) ανάμεσα στη μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών. Επίσης, 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-value=0,035<0,05) 

ανάμεσα στη μέση επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-

4:11 ετών. Τέλος, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσης επίδοσης 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών.  
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Πίνακας 8: Μέση επίδοση Συνόλου Φωνολογικής Ενημερότητας - Ηλικιακές Ομάδες 

 N Μ.Ο. Τ.Α. ΣΤ. ΛΑΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ  

4:0-4:5 
1 26,00 . . 26 26 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ  

4:6-4:11 
3 26,67 1,528 ,882 25 28 

ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΙ  

5:0-5:5 
6 26,17 5,565 2,272 20 36 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 4:0-4:5 2 12,00 4,243 3,000 9 15 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 4:6-4:11 5 16,20 7,328 3,277 9 25 

ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ 5:0-5:5 3 17,00 7,810 4,509 8 22 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20,95 7,681 1,718 8 36 

 

 

Σχήμα 5: Μέση Επίδοση Συνόλου Φωνολογικής Ενημερότητας - Ηλικιακές Ομάδες  

 

Ακολούθως, θα περιγραφούν και θα συγκριθούν οι μέσες επιδόσεις κάθε 

ομάδας μαθητών με βάση την ηλικιακή ομάδα για κάθε ξεχωριστή κατηγορία της 

φωνολογικής ενημερότητας.  

Ρίμα: Παρατηρήθηκε ότι η μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 

και 4:6-4:11 ετών ήταν 5 στις 5 μονάδες και των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-

5:5 ετών αντίστοιχα 4 στις 5. Για τους δίγλωσσους μαθητές, μεγαλύτερη μέση επίδοση 
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(3 στις 5) σημείωσαν οι μαθητές ηλικίας 4:6-4:11 ετών και μικρότερη (1,67 στις 5) οι 

μαθητές ηλικίας 5:0-5:5 ετών (Σχήμα 6). Για τις διαφορές στη μέση επίδοση μεταξύ 

της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας σε διαφορετική ομάδα μαθητών, μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-

value=0,044<0,05) ανάμεσα στην μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών και των 

δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

(Mann Whitney test p-value=0,121>0,05) ανάμεσα στη μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 ετών. Τέλος, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσης επίδοσης μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών (Mann Whitney test p-value=0,033<0,05). 

 

Σχήμα 6: Ρίμα - Μέση Επίδοση Ομάδων Μαθητών με Βάση την Ηλικιακή Ομάδα 

 

 

Συλλαβή: Παρατηρήθηκε ότι η μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-

4:5 ετών ήταν 12 στις 24 μονάδες και των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 και 

5:0-5:5 ετών ήταν 10,33 στις 24 μονάδες. Αντίστοιχα, στους δίγλωσσους μαθητές 

μεγαλύτερη μέση επίδοση (9,33 στις 24) είχαν οι μαθητές ηλικίας 5:0-5:5 ετών και 

μικρότερη (5,50 στις 24) οι μαθητές ηλικίας 4:0-4:5 ετών (Σχήμα 7).  

Αναφορικά με τις διαφορές στη μέση επίδοση μεταξύ της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας σε διαφορετική ομάδα μαθητών, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-value=0,042<0,05) ανάμεσα στη μέση 

επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών και των δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 
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ετών. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-

value=0,230>0,05) ανάμεσα στη μέση επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων 

μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 ετών, αλλά ούτε και μεταξύ της μέσης επίδοσης των 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών (Mann Whitney test p-

value=0,686>0,05).  

 

Σχήμα 7: Συλλαβή - Μέση Επίδοση Ομάδων Μαθητών με Βάση την Ηλιακή Ομάδα 

 

Φώνημα: Σε αυτή την κατηγορία, η μέση επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 

4:0-4:5 ετών ήταν 9 στις 38 μονάδες και των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 

ετών και 5:0-5:5 ετών προσέγγισε τις 11 στις 38. Αντίστοιχα, στους δίγλωσσους 

μαθητές μεγαλύτερη μέση επίδοση (6 στις 38) είχαν οι μαθητές ηλικίας  5:0-5:5 ετών 

και μικρότερη (4 στις 38) οι μαθητές ηλικίας 4:0-4:5 ετών (Σχήμα 8).  

Σχετικά με τις διαφορές στη μέση επίδοση μεταξύ της ίδιας ηλικιακής ομάδας 

σε διαφορετική ομάδα μαθητών, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (Mann Whitney test p-value=0,040<0,05) ανάμεσα στη μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών και των δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών. Επίσης, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Mann Whitney test p-value=0,023<0,05) 

ανάμεσα στη μέση επίδοση των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-

4:11 ετών. Τέλος, δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ της μέσης 

επίδοσης των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών (Mann 

Whitney test p-value=0,066>0,05).   
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Σχήμα 8: Φώνημα – Μέση Επίδοση Ομάδων Μαθητών με Βάση την Ηλιακή Ομάδα 

 

6.2.3  Αφηγηματικός λόγος 

Στο Σχήμα 9, παρουσιάζονται οι επιδόσεις των δύο ομάδων παιδιών με βάση την 

ηλικιακή ομάδα. Παρακάτω περιγράφονται και συγκρίνονται αυτά τα αποτελέσματα 

σε κάθε μια κατηγορία ξεχωριστά.  

 

Σχήμα 9: Μέση Επίδοση σε Μακροεπίπεδο & Μικροεπίπεδο ανά Ηλικιακή Ομάδα 
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Μονόγλωσσοι - δίγλωσσοι μαθητές ηλικίας 4:0-4:5 ετών: Η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:0-4:5 ετών ήταν 2 στις 3 μονάδες σε όλες τις 

κατηγορίες του αφηγηματικού λόγου, ενώ  η μέση επίδοση των δίγλωσσων μαθητών 

αυτής της ηλικίας ήταν 1 στις 3 σε όλες τις κατηγορίες (Mann Whitney test p-

value=0,047<0,05), εκτός από τα Επιρρήματα που σημειώθηκε 1,5 στις 3 (Mann 

Whitney test p-value=0,042<0,05).  

Μονόγλωσσοι - δίγλωσσοι μαθητές ηλικίας 4:6-4:11 ετών: Η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 ετών ήταν 2 στις 3 έναντι των δίγλωσσων 

μαθητών που ήταν 1,2 στις 3 στη Δομή και στο Περιεχόμενο Ιστορίας (Mann Whitney 

test p-value=0,040<0,05). Στους Συνδέσμους και στην Αναφορά, η μέση επίδοση των 

δυο ομάδων βρίσκεται πολύ κοντά και, συγκεκριμένα, των μονόγλωσσων μαθητών 

ήταν 1,33 στις 3 έναντι των δίγλωσσων μαθητών που ήταν 1,2 στις 3(Mann Whitney 

test p-value=0,693>0,05). Επίσης, σχεδόν ίδια ήταν η μέση επίδοση των μονόγλωσσων 

(1,67 στις 3) και των δίγλωσσων μαθητών (1,6 στις 3) στην κατηγορία Λεξιλογίου 

(Mann Whitney test p-value=0,860>0,05). Τέλος, στην Αφήγηση η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 4:6-4:11 ετών ήταν 2 στις 3 έναντι των δίγλωσσων 

μαθητών που ήταν 1,4 στις 3 (Mann Whitney test p-value=0,112>0,05). 

Μονόγλωσσοι μαθητές vs δίγλωσσοι μαθητές ηλικίας 5:0-5:5 ετών: Η μέση επίδοση 

των μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών ήταν 2,67 στις 3 έναντι των 

δίγλωσσων μαθητών που ήταν 1,33 στις 3 στη Δομή και στο Περιεχόμενο Ιστορίας 

(Mann Whitney test p-value=0,027<0,05). Στους Συνδέσμους και στην Αναφορά, η 

μέση επίδοση των δυο ομάδων παρουσίασε αρκετή διαφορά και συγκεκριμένα, των 

μονόγλωσσων μαθητών ήταν 2,17 στις 3 έναντι των δίγλωσσων μαθητών που ήταν 

0,67 στις 3 (Mann Whitney test p-value=0,013<0,05). Στο Λεξιλόγιο, η μέση επίδοση 

των μονόγλωσσων μαθητών ήταν 2,17 στα 3 και των δίγλωσσων μαθητών 1,33 στις 3 

(Mann Whitney test p-value=0,045<0,05). Τέλος, στην Αφήγηση η μέση επίδοση των 

μονόγλωσσων μαθητών ηλικίας 5:0-5:5 ετών ήταν 2,33 στις 3 έναντι των δίγλωσσων 

μαθητών που ήταν 1,33 στις 3 (Mann Whitney test p-value=0,046<0,05). 

Γενικά, παρατηρήθηκε ότι σε όλες τις κατηγορίες του Αφηγηματικού λόγου 

μεγαλύτερες επιδόσεις (πάνω από 2 στα 3) σημείωσαν οι μονόγλωσσοι μαθητές ηλικίας 

5:0-5:5 ετών, ενώ 2 στα 3 έχουν σημειώσει όλοι οι μαθητές ηλικίας 4:0-4:5 ετών σε 

όλες τις κατηγορίες. Οι δίγλωσσοι μαθητές ηλικίας 4:6-4:11 ετών έχουν πετύχει την 

υψηλότερη μέση επίδοση στην κατηγορία του Λεξιλογίου (1,6 στα 3), ενώ η 



62 

 

χαμηλότερη επίδοση (0,67 στις 3) σημειώθηκε από τους δίγλωσσους μαθητές ηλικίας 

5:0-5:5 ετών στην Αναφορά και τους Συνδέσμους. 

 

 

6.3 Συσχετίσεις Επιδόσεων Μονόγλωσσων και Δίγλωσσων Μαθητών 

Ακολούθως, έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ της μέσης 

επίδοσης των μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών, αρχικά μεταξύ εκφραστικού 

λεξιλογίου και φωνολογικής ενημερότητας και, στη συνέχεια, στα επίπεδα της 

φωνολογικής ενημερότητας και στις υποκατηγορίες του μακροεπιπέδου και 

μικροεπιπέδου του αφηγηματικού λόγου. 

 

 

6.3.1 Δοκιμασίες Εκφραστικού Λεξιλογίου & Φωνολογικής Ενημερότητας 

Έχοντας ως στόχο να γίνει συσχέτιση μεταξύ του εκφραστικού λεξιλογίου και της 

φωνολογικής ενημερότητας, τα αποτελέσματα από μετρήσιμες μονάδες μετατράπηκαν 

σε ποσοστά.  

Βρέθηκε ότι για τους μονόγλωσσους μαθητές δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της μέσης επίδοσης των δύο δοκιμασιών (συντελεστής 

συσχέτισης=1, p =0,685>0,05) (Πίνακας 9). Ωστόσο, για τους δίγλωσσους μαθητές 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μέσης επίδοσής τους στις 

δύο συγκεκριμένες δοκιμασίες (συντελεστής συσχέτισης=0,704, p= 0,023<0,05) 

(Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 9: Συντελεστές συσχέτισης Εκφραστικού Λεξιλογίου & Φωνολογικής 

Ενημερότητας – Μονόγλωσσοι μαθητές 

 

 Δοκιμασία 
Εκφραστικού 
Λεξιλογίου 

Φωνολογική 
Ενημερότητα επί 

τοις % 

Δοκιμασία 
Εκφραστικού 
Λεξιλογίου 

Pearson 
Correlation Sig. (2-

tailed) N 

1 
 

10 

-,147 
,685 

10 

Φωνολογική 
Ενημερότητα επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. (2-

tailed) N 

-,147 
,685 

10 

1 
 

10 
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Πίνακας 10: Συντελεστές συσχέτισης Εκφραστικού Λεξιλογίου & Φωνολογικής 

Ενημερότητας – Δίγλωσσοι μαθητές 

 Δοκιμασία 
Εκφραστικού 
Λεξιλογίου 

Φωνολογική 
Ενημερότητα επί 

τοις % 

Δοκιμασία 
Εκφραστικού 
Λεξιλογίου 

Pearson 
Correlation Sig. (2-

tailed) N 

1 
 

10 

,704 
,023 

10 

Φωνολογική 
Ενημερότητα επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. (2-

tailed) N 

-704 
,023 

10 

1 
 

10 

*Επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (2-tailed) 

 

6.3.2 Επίπεδα Φωνολογικής Ενημερότητας 

Και στη συγκεκριμένη διαδικασία, για να πραγματοποιηθεί συσχέτιση μεταξύ των 

επιπέδων της Φωνολογικής Ενημερότητας, οι μετρήσιμες μονάδες μετατράπηκαν σε 

ποσοστά.  

Για της μονόγλωσσους μαθητές δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της μέσης επίδοσης στη Ρίμα, την Συλλαβή και το Φώνημα (Πίνακας 13).  

Ωστόσο, για της δίγλωσσους μαθητές υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της μέσης επίδοσης στο Φώνημα και την Συλλαβή (συντελεστής συσχέτισης=0,709, 

p= 0,022<0,05) (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11: Συντελεστές Συσχέτισης Μέσης Επίδοσης Επιπέδων Φωνολογικής 

Ενημερότητας – Μονόγλωσσοι μαθητές 

 

 ΡΙΜΑ Επίδοση 
επί τοις % 

ΣΥΛΛΑΒΗ 
Επίδοση επί 

τοις % 

ΦΩΝΗΜΑ 
Επίδοση επί 

τοις % 

ΡΙΜΑ Επίδοση 
τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

1 
 

10 

,617 
,058 

10 

,269 
,452 

10 

ΣΥΛΛΑΒΗ 
Επίδοση επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

,617 
,058 

10 

1 
 

10 

,314 
,377 

10 

ΦΩΝΗΜΑ 
Επίδοση επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

,269 
,452 

10 

,314 
,377 

10 

1 
 

10 
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Πίνακας 12: Συντελεστές Συσχέτισης Μέσης Επίδοσης Επιπέδων Φωνολογικής 

Ενημερότητας – Δίγλωσσοι μαθητές 

 ΡΙΜΑ Επίδοση 
επί τοις % 

ΣΥΛΛΑΒΗ 
Επίδοση επί 

τοις % 

ΦΩΝΗΜΑ 
Επίδοση επί 

τοις % 

ΡΙΜΑ Επίδοση 
τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

1 
 

10 

,441 
,202 

10 

,404 
,247 

10 

ΣΥΛΛΑΒΗ 
Επίδοση επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

,441 
,202 

10 

1 
 

10 

,709* 
,022 

10 

ΦΩΝΗΜΑ 
Επίδοση επί 

τοις % 

Pearson 
Correlation Sig. 

(2-tailed) N 

,404 
,247 

10 

,709* 
,022 

10 

1 
 

10 

*Επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (2-tailed) 

 

6.3.3  Μακροεπίπεδο και Μικροεπίπεδο Αφηγηματικού Λόγου 

Στους Πίνακες 13 και 14, αναλύονται οι συντελεστές συσχέτισης των υποκατηγοριών 

του αφηγηματικού λόγου, πρώτα για τους μονόγλωσσους και, στη συνέχεια, για τους 

δίγλωσσους μαθητές. 

 Όπως διαφαίνεται, τόσο στους μονόγλωσσους μαθητές όσο και στους 

δίγλωσσους μαθητές εντοπίζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση της επίδοσης 

μεταξύ της Δομής και του Περιεχομένου Ιστορίας, δηλαδή συνολικά στο 

μακροεπίπεδο. Επίσης, στους δίγλωσσους μαθητές υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στην Αφήγηση και τη Δομή Ιστορίας, στην Αφήγηση 

και του Περιεχομένου Ιστορίας καθώς και στην Αφήγηση και του Λεξιλογίου. Άλλες 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις δεν παρατηρήθηκαν για τους δίγλωσσους 

μαθητές. Αντιθέτως, για τους μονόγλωσσους μαθητές εντοπίζονται πολλές στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις, όπως φαίνεται στα κελιά με σκίαση (Πίνακας 13). 
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Πίνακας 13: Συσχετίσεις Μακροεπιπέδου & Μικροεπιπέδου – Μονόγλωσσοι 

μαθητές 

 

 

Πίνακας 14: Συσχετίσεις Μακροεπιπέδου & Μικροεπιπέδου – Δίγλωσσοι μαθητές 
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7. Συμπεράσματα 

Στην εργασία αυτή, αρχικός στόχος τέθηκε μια πρώτη σύγκριση των επιδόσεων 

δίγλωσσων και μονόγλωσσων μαθητών προσχολικής ηλικίας στους τομείς του 

εκφραστικού λεξιλογίου, της φωνολογικής ενημερότητας και της μακροδομής και 

μικροδομής της αφηγηματικής ικανότητας, όπως και η διερεύνηση τυχόν 

αναπτυξιακών μεταβολών και για τις δύο ομάδες. Τα συμπεράσματα που 

δημιουργήθηκαν ήταν σημαντικά και αναλύονται στη συνέχεια. 

 Αρχικά, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του εκφραστικού λεξιλογίου, σημαντικό 

υπήρξε το εύρημα ότι η επίδοση των μονόγλωσσων μαθητών φάνηκε να είναι σχεδόν 

η διπλάσια σε ποσοστό σε σχέση με αυτή των δίγλωσσων, κατ’ αναλογία με ευρήματα 

άλλων ερευνών, τα οποία επισημαίνουν ότι, αν και το συνολικό λεξιλόγιο ενός 

δίγλωσσου φαίνεται να είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με εκείνο ενός μονόγλωσσου 

παιδιού, όταν αυτό μετρηθεί για κάθε γλώσσα ξεχωριστά είναι πιθανό να 

συμπεριλαμβάνονται λιγότερες λέξεις (Pearson, Fernandez, & Oller, 1993˙ 

Portocarrero, Burright, & Donovick, 2007). Ειδικότερα, τα επίπεδα εκφραστικού 

λεξιλογίου των δίγλωσσων νηπίων για όλες τις ηλικιακές ομάδες βρίσκονται 

τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερα σε σχέση με εκείνα των μονόγλωσσων 

συμμαθητών τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη χαμηλή επίδοση είναι πιθανό να 

σχετίζεται με τη μειωμένη ικανότητα ανάκλησης της ονομασίας που παρουσιάζουν 

συχνά οι δίγλωσσοι ομιλητές (Gollan, Montoya, Fennema-Notestine, & Morris, 2005) 

όπως και με τον μειωμένο χρόνο αντίδρασης στην ονομασία εικόνων (Kohnert & Bates, 

2002).  

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι αν και δύο δίγλωσσοι μαθητές κατάφεραν 

βαθμολογία κατώτερη του εικοστού εκατοστημορίου που θεωρείται ως ελάχιστο 

αποδεκτό ποσοστό, η μέτρηση έγινε δεκτή, παρ’ όλα αυτά, κυρίως για να διαφανεί το 

εύρος απόδοσης των δίγλωσσων μαθητών. Υπό διαγνωστικές συνθήκες, ασφαλώς, μια 

αντίστοιχη επίδοση θα ήταν δείκτης περαιτέρω διερεύνησης των γλωσσικών 

δυνατοτήτων του παιδιού, σημείο στο οποίο θα πρέπει να εφιστήσει την προσοχή της 

η νηπιαγωγός για να κρίνει την παραπομπή ή όχι σε κλινικό (Βογινδρούκας, 

Πρωτόπαπας, & Σιδερίδης, 2009). 

 Κατά τη μέτρηση των επιδόσεων τόσο στο σύνολο της φωνολογικής 

ενημερότητας όσο και στα επιμέρους επίπεδά της, προέκυψε επίσης αρκετά σημαντική 

υπεροχή των μονόγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους δίγλωσσους. Μάλιστα, αν 
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ληφθεί υπόψη το ελάχιστο κατώφλι φωνολογικής ετοιμότητας για την εισαγωγή ενός 

παιδιού στο δημοτικό, τότε διακρίνεται μια οριακή ετοιμότητα των μονόγλωσσων 

(Μ.Ο.=26,30), η οποία, όμως, χρήζει περαίτερω αξιολόγησης για να θεωρηθεί ασφαλές 

το συμπέρασμα.  

Αντιθέτως, τα δίγλωσσα νήπια και των τριών ηλικιακών ομάδων φαίνεται να 

μη διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης, τουλάχιστον κατά την 

προνηπιακή ηλικία. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θέτει ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο 

φωνολογικής επίγνωσης στην άλλη γλώσσα και με το εάν και κατά πόσο τελικά οι 

γνώσεις μεταφέρονται από τη μία γλώσσα στην άλλη (Goldstein & Bunda, 2012 όπως 

αναφέρεται σε Lund, Werfel, & Schuele, 2015). Παρ’ όλα αυτά, τόσο για το επίπεδο 

της συλλαβής όσο και για το επίπεδο του φωνήματος, υπάρχει αναπτυξιακά αυξητική 

τάση στην επίδοσή τους, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η φωνολογική τους 

επίγνωση ωριμάζει, ιδίως μετά την ηλικία των 4,5-5 ετών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει 

να υποσημειωθεί ότι τα επίπεδα της συλλαβής και του φωνήματος παρουσιάζονται 

δυσκολότερα στον χειρισμό (Stanovich, Cunningham, & Crammer, 1984) και φέρουν 

μεγαλύτερο φορτίο επίδρασης στην κατάκτηση του γραμματισμού σε μεταγενέστερα 

στάδια (Gillon, 2004) για όλους τους μαθητές και μεταξύ των γλωσσών.  

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των δεικτών της φωνολογικής ενημερότητας 

και του εκφραστικού λεξιλογίου, ιδιαιτέρως για τους δίγλωσσους μαθητές, διαφάνηκε 

ισχυρά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο δοκιμασιών. Αυτά τα δεδομένα 

συνάδουν με την εκτίμηση πολλών ερευνών (Anthony κ.ά., 2009˙ Goodrich, Lonigan 

& Farver, 2014˙ Metsala, 1999) ότι ένα σημαντικό εύρος λεξιλογίου επιφέρει και 

καλύτερα επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας και, αντίστοιχα, μικρότερο λεξιλόγιο 

σηματοδοτεί χαμηλότερη φωνολογική επίγνωση. 

 Κοιτάζοντας τα δεδομένα του αφηγηματικού λόγου, αυτό που προκύπτει σε μια 

πρώτη ανάγνωση, είναι ότι η ομάδα των μονόγλωσσων προηγείται της ομάδας των 

δίγλωσσων κατά 1-1,5 μονάδα στο σύνολο των κατηγοριών του μακροεπιπέδου και 

μικροεπιπέδου. Ειδικότερα, το γεγονός ότι για τους μονόγλωσσους το μακροεπίπεδο 

παρουσιάζει υψηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με το μικροεπίπεδο συνάδει με άλλες 

έρευνες, που υποστήριξαν ότι κατά την ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου το 

μακροεπίπεδο προηγείται του μικροεπιπέδου (Berman, 1988). Ωστόσο, αυτή η 

διαπίστωση δε συναντάται στο δείγμα των δίγλωσσων μαθητών, οι οποίοι, σχεδόν 

ομοιογενώς, παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις και στα δύο επίπεδα του 
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αφηγηματικού λόγου. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το μακροεπίπεδο των 

δίγλωσσων νηπίων βελτιώνεται αναπτυξιακά για το εύρος των ηλικιών που 

εξετάστηκαν. Βεβαίως, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καμία από τις δύο ομάδες 

ομιλητών δεν άγγιξε, εν τέλει, την άριστη βαθμολόγηση σε κάποια κατηγορία, 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι, πράγματι, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 5,5 

ετών αφηγούνται ιστορίες με αρκετά απλοϊκότερο ή και φτωχότερο αφηγηματικό λόγο 

(Peterson & McCabe, 1991 όπως αναφέρεται σε Κανέλλου, κ.ά., 2016).   

 Σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία του μικροεπιπέδου, αποδεικνύεται ότι οι 

σύνδεσμοι και η αναφορά δυσκολεύουν τόσο τους μονόγλωσσους όσο και τους 

δίγλωσσους μαθητές - γεγονός αναμενόμενο για το υπό εξέταση εύρος ηλικιών. 

Λαμβάνεται, όμως, υπόψη ότι οι μεν, σύνδεσμοι θα εμπλουτιστούν σταδιακά σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο μεγέθυνσης του λεξιλογίου και της αφήγησης, η δε, αναφορά στους 

χαρακτήρες είναι δυνατό να διατηρείται ικανοποιητικά μετά τα 9 έτη (Berman, 2009). 

Ταυτόχρονα, η κατηγορία του λεξιλογίου για την ηλικία των 4,5-5 ετών βρέθηκε 

σχεδόν στο ίδιο επίπεδο και για τις δύο ομάδες ομιλητών. Μάλιστα, ως κατηγορία 

μικροεπιπέδου συγκέντρωσε την μεγαλύτερη απόδοση για τους δίγλωσσους, γεγονός 

που ενδεχομένως σχετίζεται και ενισχύεται από την επικοινωνιακή διάσταση της 

αφηγηματικής ικανότητας, η οποία ίσως διευκολύνει και τη χρήση κατάλληλου 

λεξιλογίου. Υπενθυμίζεται ότι το εκφραστικό λεξιλόγιο ως μεμονωμένη δεξιότητα 

μετρήθηκε σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά νωρίτερα. Μοιάζει, όμως, να βελτιώθηκε υπό 

το πρίσμα του επικοινωνιακού πλαισίου. 

 Από τη συσχέτιση μεταξύ των κατηγοριών του αφηγηματικού λόγου, 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις περισσότερο για την ομάδα των 

μονόγλωσσων. Έτσι, διαφαίνεται ότι η δομή, το περιεχόμενο και οι σύνδεσμοι μιας 

ιστορίας σχετίζονται στενά μεταξύ τους. Ομοίως, τα στοιχεία αναφοράς και τα 

επιρρήματα σχετίζονται ισχυρά με το είδος του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται από το 

παιδί, ενώ η συνολική αφηγηματική εικόνα βρέθηκε ότι σχετίζεται με τα επιρρήματα. 

Επομένως, τα επίπεδα του αφηγηματικού λόγου παρουσιάζουν αρκετές ισχυρές 

σχέσεις για τα μονόγλωσσα παιδιά, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση σε μια 

κατηγορία θα επιφέρει βελτίωση και σε άλλες. 

 Αντιθέτως, για τους δίγλωσσους παρατηρήθηκαν ισχυρές συσχετίσεις μόνο 

μεταξύ της δομής, του περιεχομένου και του συνολικού αφηγηματικού ύφους στην 

αναδιήγηση της ιστορίας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην υπόθεση ότι το λεξιλόγιο, 

αλλά και εν γένει η χρήση συνδέσμων, επιρρημάτων και αναφοράς, αποτελούν δείκτες 
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ενδο-ατομικών διαφορών μεταξύ των δίγλωσσων μαθητών, οι οποίοι πιθανόν να 

σχετίζονται στενά με την ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και με 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως συμβαίνει και για άλλους γλωσσικούς τομείς 

(Paradis & Jia, 2017). 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε μια αρκετά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

μονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε τρεις καίριους τομείς 

γλωσσικής ανάπτυξης και γραμματισμού: το εκφραστικό λεξιλόγιο, τη φωνολογική 

ενημερότητα καθώς και τον αφηγηματικό λόγο. Ωστόσο, αν και η δίγλωσση γλωσσική 

ανάπτυξη φαίνεται να αναπτύσσεται με μια διάχυτη καθυστέρηση σε φωνολογικό, 

σημασιολογικό, πραγματολογικό - ενίοτε και σε μορφολογικό - επίπεδο σε σύγκριση 

με τη μονόγλωσση (Τριάρχη-Hermann, 2000), γίνεται εμφανής η βελτίωση που 

σημειώνεται αναπτυξιακά ανάμεσα στο διάστημα των 4-5,5 ετών. 

 

 

Περιορισμοί και Προεκτάσεις Έρευνας 

Ολοκληρώνοντας την έρευνα αυτή, παρατίθενται και ορισμένοι περιορισμοί που 

λήφθηκαν υπόψη εξαρχής. Ως βασικός περιορισμός θεωρήθηκαν τα ίδια τα ερευνητικά 

εργαλεία που χορηγήθηκαν στους μικρούς μαθητές. Το γεγονός ότι σταθμίστηκαν σε 

μονόγλωσσο ελληνικό πληθυσμό, αλλά και η απουσία ανάλογων εργαλείων 

σταθμισμένων σε δίγλωσσους, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν τις προσδοκίες 

για τις αναμενόμενες γλωσσικές επιδόσεις των δίγλωσσων μαθητών. Υιοθετείται, έτσι, 

μια μονόγλωσση θεώρηση της διγλωσσίας (Grosjean, 1998 σε Γαλαντόμος, 2011) 

αντιμετωπίζοντας τον δίγλωσσο ως ένα άτομο με δύο ξεχωριστές γλωσσικές 

ικανότητες και αναμένοντας ίση επίδοση, κατάσταση που πιθανόν να 

αποπροσανατολίζει τα ερευνητικά δεδομένα και, ίσως, να αδικείται η συνολική 

γλωσσική ικανότητα ενός παιδιού που λαμβάνει μέρος σε μια τέτοια δοκιμασία.  

 Δευτερευόντως, το πλήθος των δοκιμασιών που απαιτήθηκαν για την εξαγωγή 

των δεδομένων δεν επέτρεψε έναν μεγαλύτερο αριθμό δείγματος πληθυσμού, αν και 

αρκετά αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά και μπορούν, εν τέλει, να 

γενικευτούν στο σύνολο του πληθυσμού που εστιάζει η έρευνα. 

 Τέλος, επιθυμώντας να δοθεί μια συνέχεια στην παρούσα εργασία, θα 

μπορούσε να αναλυθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο 

του αφηγηματικού λόγου των δίγλωσσων παιδιών με ταυτόχρονη διγλωσσία, 

επικεντρώνοντας στα παρατηρούμενα λάθη, όπως και να εμπλουτιστεί το υπάρχον 
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σώμα δεδομένων σχετικά με τις νόρμες του αφηγηματικού λόγου της προσχολικής 

ηλικίας για την ελληνική γλώσσα, υπό μια δίγλωσση οπτική. Παράλληλα, υπό τη 

μορφή διαχρονικής μελέτης, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της 

αναπτυξιακής πορείας της φωνολογικής ενημερότητας για τους δίγλωσσους μαθητές, 

που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα άνω των 5 ετών και μέχρι τις πρώτες 

τάξεις της δημοτικής εκπαίδευσης.  

 

 

Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις 

Οι Stadler και Ward (2005) υπογραμμίζουν την αξία της αφήγησης στην ανάπτυξη της 

γλώσσας επισημαίνοντας ότι το τελικό έργο μιας ιστορίας προϋποθέτει ένα ευρύ φάσμα 

λεξιλογίου, την ανάπτυξη του συντακτικού, την κατανόηση ενός κειμένου όπως και τη 

γνώση δόμησης μιας ιστορίας. Παράλληλα, επισημαίνουν τη συμβολή του 

αφηγηματικού λόγου στην ανάπτυξη του γραμματισμού.  

 Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε και από τα ερευνητικά ευρήματα τόσο της 

παρούσας εργασίας όσο και άλλων μελετών, η αφηγηματική ικανότητα μονόγλωσσων 

και δίγλωσσων δεν πλησιάζει τα ανώτερα επίπεδα με μια αυτόματη πορεία, όπως είναι, 

επί παραδείγματι, η ωρίμανση της λεπτής κινητικότητας σε ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας, αλλά απαιτεί τόσο τη βοήθεια όσο και την άμεση διδασκαλία από τον ενήλικα 

(Ράλλη & Σιδηροπούλου, 2012). Κατά συνέπεια, όπως προτείνουν και οι Κανέλλου 

κ.ά. (2016), θα ήταν σκόπιμο τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εκτίθενται σε 

περισσότερες εμπειρίες ακρόασης αφήγησης ιστοριών, ιδιαίτερα στη γλώσσα που 

φαίνεται να γνωρίζουν λιγότερο καλά, και ταυτόχρονα να τους δίνεται η δυνατότητα 

να δημιουργούν τις δικές τους αφηγήσεις, ώστε να βρίσκει έδαφος η επικοινωνιακή 

επιτέλεση της γλώσσας αυτής.  

 Κατ’ αναλογία με την ανάπτυξη της αφηγηματικής ικανότητας, επισημαίνεται 

και η σημασία της καλλιέργειας της φωνολογικής ενημερότητας μέσω ειδικών 

προγραμμάτων, ανεξάρτητα από το ατομικό επίπεδο κάθε παιδιού. Εφόσον 

αποδεικνύεται ότι η φωνολογική ενημερότητα βελτιώνεται με την εκπαίδευση ενός 

σταθερού και συχνού προγράμματος δραστηριοτήτων (Lundberg, Larsman, & Strid, 

2012) και με δεδομένο ότι αποτελεί μια δεξιότητα κρίσιμη για την μετέπειτα ανάπτυξη 

της ανάγνωσης και γραφής για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, θα ήταν ωφέλιμο 

τόσο για τους δίγλωσσους όσο και και για τους μονόγλωσσους μαθητές ένα δομημένο 

πρόγραμμα ανάπτυξης διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενσωματωμένο και πλαισιωμένο 
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διαθεματικά.  

 Εν κατακλείδι, στην εν λόγω εργασία μελετήθηκε η ταυτόχρονη διγλωσσική 

ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία με δεύτερη γλώσσα την ελληνική, διερευνώντας 

τους τομείς του εκφραστικού λεξιλογίου, της φωνολογικής ενημερότητας και του 

αφηγηματικού λόγου καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Τα δεδομένα που προέκυψαν 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι κατά την προσχολική ηλικία ένας ταυτόχρονα 

δίγλωσσος μαθητής δεν έχει ακόμα αναπτύξει τις ικανότητές του στους παραπάνω 

τομείς υστερώντας σημαντικά σε σχέση με έναν μονόγλωσσο, παρουσιάζει, όμως, 

σημεία βελτίωσης μέσα σε 1,5 μόλις έτος. Ακόμα, ενισχύεται η συμβολή και οι 

δυνατότητες της νηπιαγωγού στην ενίσχυση και βελτίωση του συνόλου των 

γλωσσικών ικανοτήτων με στόχο την ομαλή εξέλιξη του γλωσσικού γραμματισμού. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Εικόνες δοκιμασίας αφηγηματικού λόγου Peter and the Cat Narrative 

Assessment (Leitão & Allan, 2003) 

 
Εικόνα 1 

 
Εικόνα 2 

 
Εικόνα 3 

 
Εικόνα 4 

 
Εικόνα 5 

 
Εικόνα 6 



79 

 

 
Εικόνα 7 

 
Εικόνα 8 

 
Εικόνα 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Παράρτημα 2: Κείμενο δοκιμασίας αφηγηματικού λόγου  

 

Ο Πέτρος και η γάτα 

 

Σελίδα 1: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που το έλεγαν Πέτρο, το 

οποίο αγαπούσε πολύ τα ζώα. 

Σελίδα 3: Μια μέρα, καθώς ο Πέτρος πήγαινε στο σπίτι μετά το σχολείο, 

άκουσε μια γάτα να νιαουρίζει. Στην αρχή, ο Πέτρος δεν κατάλαβε που 

βρισκόταν η γάτα. Κοίταξε πίσω του αλλά δε μπορούσε να τη δει. Τότε η 

γάτα νιαούρισε ξανά, πιο δυνατά αυτή τη φορά, κι ο Πέτρος την είδε να 

κάθεται πάνω σε ένα δέντρο. 

Σελίδα 5: Επειδή ήταν ένα καλοσυνάτο αγόρι, ο Πέτρος αποφάσισε να 

σκαρφαλώσει στο δέντρο και να σώσει την γάτα. 

Σελίδα 7: Όταν, όμως, έφτασε στην κορυφή, ο Πέτρος ήταν πολύ 

φοβισμένος. Ήταν ένα ψηλό δέντρο κι εκείνος φοβήθηκε ότι μπορεί να 

πέσει. Κάθισε σε ένα μακρύ κλαδί μαζί με την γάτα, κρατώντας το σφιχτά 

ώστε να μην χάσει την ισορροπία του. 

Σελίδα 9: Ο Πέτρος αναρωτήθηκε τι να κάνει. «Ίσως αν φωνάξω δυνατά, 

κάποιος να με ακούσει και να έρθει να με σώσει» σκέφτηκε. Έτσι, φώναξε 

όσο πιο δυνατά μπορούσε. Φώναζε ξανά και ξανά αλλά κανείς δεν τον 

άκουγε. 

Σελίδα 11: Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, και όταν ο Πέτρος είχε σχεδόν 

εξαντληθεί, ένας άντρας, που πότιζε τον κήπο του, τον άκουσε. 

Σελίδα 13: Όταν είδε ότι το αγόρι είχε μείνει πάνω στο δέντρο, ο άντρας 

πήρε γρήγορα μια σκάλα και βοήθησε τον Πέτρο και την γάτα να κατέβουν. 

Σελίδα 15: Τρέμοντας ακόμα από τον φόβο, ο Πέτρος ευχαρίστησε τον 

άντρα και πήγε σπίτι. 

Σελίδα 17: Όταν ο Πέτρος έφτασε στο σπίτι, η μητέρα του τον μάλωσε 

επειδή είχε καθυστερήσει. Εκείνος εξήγησε τι του είχε συμβεί και ρώτησε 

εάν μπορούσε να κρατήσει την γάτα. Η μητέρα του απάντησε «Εντάξει, 

αλλά το να σκαρφαλώνεις δέντρα είναι αρκετά επικίνδυνο. Την επόμενη 

φορά ζήτησε από έναν μεγαλύτερο να σε βοηθήσει». 
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Παράρτημα 3: Φόρμες αξιολόγησης Μακροεπιπέδου & Μικροεπιπέδου 

Αφηγηματικού λόγου 
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Παράρτημα 4: Δείγματα αφηγηματικού λόγου μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών 

Κορίτσι, 4:10 ετών Γλώσσες: Αλβανικά-Ελληνικά 

Μια φορά κι έναν καιρό ο Πέτρος αγαπούσε τα ζώα.  

Ήταν ένας καλός άνθρωπος που είδε τη γάτα και είπε «Ω, ποιος νιαουρίζει;». Κοίταξε 

ψηλά και πίσω και είδε τη γάτα και είπε «Τι κάνεις εκεί γάτα;».  

Και μετά ανέβηκε να σώσει τη γάτα.  

Μετά, ο Πέτρος ήταν φοβισμένος, όπως η γατούλα. Και είπε «Βοήθεια! Βοήθεια!». 

Φώναξε όσο μπορούσε.  

Κι ένας άνθρωπος τον άκουσε. Και του είπε ο κύριος «Άμα ανέβεις ξανά, πρέπει να με 

φωνάξεις. Όχι να ανεβείς πάνω στο δέντρο!».  

Και μετά τον βοηθάει ο κύριος να κατέβει κάτω από το δέντρο με μία σκάλα.  

Και μετά ο Πέτρος του είπε «Ευχαριστώ».  

Του είπε η μαμά του «Είναι επικίνδυνο! Μην ανεβείς ξανά στο δέντρο. Να πεις του κύριου 

να βοηθήσει». 

 

Αγόρι, 4:7 ετών Γλώσσες: Ρωσικά-Ελληνικά 

Μια φορά κι έναν καιρό, ο Πέτρος τα ζωάκια τον αγαπούνε.  

Μια μέρα, ο Πέτρος είδε μια γατάκι κι ανέβηκε πάνω στο δέντρο.  

Και το ‘σωσε και φοβάται και δε θέλει να κατεβεί.  

Και είπε «Βοήθεια! Βοήθεια!».  

Και ο κύριος είπε «ο Πέτρος» και πήγε από’ κει και το ‘σωσε το Πέτρο το σκάλα.  

Και είπε «Ευχαριστώ».  

Και ο Πέτρος πήγε το σπίτι και το μάλωσε και (είπε) «μη να πας στο δέντρο άλλο». 

Κορίτσι 4:8 ετών, Γλώσσες: Ελληνικά 

Μια φορά κι έναν καιρό ο Πέτρος αγαπούσε πολύ τα ζώα.  

Μια μέρα, μία γάτα έκανε «Νιάου νιάου». Δεν την άκουγε εκείνος. Ξαναέκανε «νιάου 

νιάου» αλλά μετά την άκουσε.  

Ανέβηκε για να σώσει τη γάτα πάνω στο δέντρο.  

Μετά φοβόταν τα ύψη και είχε κρατηθεί γερά για να μην πέσει.  

Μετά έλεγε εκείνος «Βοήθεια! Βοήθεια!» αλλά τον άκουσε ένας κύριος που πότιζε τα 

λουλούδια του.  

Μετά πήρε μια σκάλα και κατέβηκε ο Πέτρος.  
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Μετά ο Πέτρος έλεγε φοβισμένος «Ευχαριστώ» και πήγε στη μαμά του.  

Έλεγε η μαμά του Πέτρου «Γιατί άργησες;». Και μετά έλεγε «Μπορούμε να κρατήσουμε 

τη γάτα;» και μετά είπε η μαμά «Ναι». Και μετά είπε «Να φωνάζεις και κάποιον άλλον 

συχνά έξω, έναν μεγάλο». 

 

Αγόρι, 5:3 ετών Γλώσσες: Ελληνικά 

Μια φορά κι έναν καιρό, ο Πέτρος αγάπαγε πολύ τα ζώα.  

Καθώς γύριζε από το σχολείο του, ακούει μια γάτα να νιαουρίζει. Γύρισε πίσω του, 

αλλά δε μπορούσε να τη δει.  

Μετά, κοίταξε πάνω του και την είδε.  

Μετά, ο Πέτρος σκαρφάλωσε στο δέντρο για να τη σώσει.  

Ο Πέτρος ήταν πολύ φοβισμένος. Κρατιόταν στο κλαδί για να μη χάσει την ισορροπία 

του.  

Μετά, άρχισε να φωνάζει «Βοήθεια» αλλά κανείς δεν τον άκουσε.  

Μετά, ένας κύριος τον άκουσε.  

Πήρε μια σκάλα, τότε, και τον κατέβασε.  

Και μετά, ο Πέτρος του είπε «ευχαριστώ» ακόμα φοβισμένος.  

Στο τέλος, γύρισε στο σπίτι του και η μαμά του τον μάλωσε. Ο Πέτρος είπε «Θέλω να 

κρατήσω τη γάτα» και η μαμά του του είπε «εντάξει, αλλά δε θα σκαρφαλώνεις στα 

δέντρα, επειδή είναι πολύ επικίνδυνα. Άλλη φορά θα φωνάξεις τη βοήθεια ενός 

μεγαλύτερου». 

 

 

 


