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Θεωρητικό υπόβαθρο

      Τα βασικά σημεία της γλωσσικής ανάπτυξης της νηπιακής ή προσχολικής ηλικίας

Η προσχολική ηλικία αφορά στο διάστημα από το 3ο έτος έως το 6ο έτος του παιδιού. 
Μολονότι η βραχυλογική μορφή λόγου εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη γλωσσική 
συμπεριφορά του νηπίου κατά τα δύο πρώτα χρόνια της προσχολικής ηλικίας, στο 
διάστημα αυτής της αναπτυξιακής περιόδου παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη σε 
όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στην άρθρωση, στο λεξιλόγιο, στο μήκος των 
προτάσεων και στη γραμματική δομή.

     Γλωσσικά επιτεύγματα του νηπίου
       Ο λόγος του νηπίου εμφανίζει σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τον λόγο της
βρεφικής ηλικίας. Οι βελτιώσεις αυτές είναι οι εξής:
1. Άρθρωση: Η προφορά φθόγγων βελτιώνεται ταχύτατα μεταξύ 3 και 3 1/2 ετών.
2. Λεξιλόγιο: Στο 6ο έτος το παιδί χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 2.500 λέξεις.
3. Γραμματική δομή: Στο 4ο έτος το παιδί μπορεί και εφαρμόζει τους βασικούς
γραμματικούς κανόνες (π.χ. ουσιαστικό σε πληθυντικό – ρήμα και επίθετο σε πληθυντικό). 
Τα δε γραμματικά λάθη του νηπίου είναι λάθη, που προκύπτουν από υπεργενίκευση των
 γραμματικών κανόνων, τα οποία εξάγει από την εμπειρία του (π.χ. γυναικείο – αντρίκειο).
4. Μήκος προτάσεων: Γύρω στο 4ο έτος το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί πλήρεις προτά-
σεις κατά το πρότυπο των προτάσεων των ενηλίκων.

    Ατέλειες του λόγου του νηπίου
     Κύριο χαρακτηριστικό του λόγου του νηπίου είναι ότι χρησιμοποιείται, για να εκφρά-
σει επιθυμίες, ανάγκες και προθέσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σκέψεις και τα 
σχόλια του άλλου. Ο Piaget έχει περιγράψει τρεις μορφές εγωκεντρικού λόγου:
1. την επανάληψη: το νήπιο επαναλαμβάνει τις λέξεις κάποιου άλλου,
2. τον μονόλογο: το νήπιο μιλά, αν και δεν είναι παρών άλλος, στον οποίο θα
μπορούσε να απευθύνεται,
3. τον συλλογικό μονόλογο: παιδιά, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο μιλούν κανονικά, 
χωρίς να απευθύνονται το ένα στο άλλο και χωρίς να ενδιαφέρονται για το αν γίνονται
 κατανοητά.
    Ο εγωκεντρικός λόγος εμφανίζεται ως μορφή ελεύθερου παιγνιδιού και ως τρόπος
άσκησης της γλώσσας. Είναι ενδιαφέρον, ότι «εγωκεντρικός λόγος» σύμφωνα με τον 
Piaget (1995), εμφανίζεται και σε επόμενες εξελικτικές φάσεις του ανθρώπου και αφορά
 στον λόγο, που αυθόρμητα παράγουμε και απευθύνουμε στον εαυτό μας, καθώς εμπλε-
κόμαστε σε καθημερινές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η πρακτική αυτή έχει περιγραφεί 
από τον Vygotsky (1978) ως «εσωτερικός λόγος» (inner speech) και συνδέεται με τα πει-
ράματα του R.E. Levina, τα οποία έδειξαν ότι, όταν ένα παιδί προσπαθεί να επιτύχει έναν 
σκοπό, παράγει λόγο, με τον οποίο κατά πρώτον περιγράφει και αναλύει την κατάσταση.
 Στη συνέχεια, αυτός ο εγωκεντρικός λόγος παίρνει χαρακτήρα σχεδιασμού και αναφέ-
ρεται σε πιθανά μονοπάτια προς τη λύση, ώσπου τελικά, γίνεται μέρος της λύσης. Οι 
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5. Μεταφέρετε τις οδηγίες στην καθημερινότητα με πιο λειτουργικές αλληλουχίες προσαρ-
μοσμένες στο άτομο.
6. Μετατρέψτε τις επιτυχημένα εκτελεσμένες οδηγίες χρησιμοποιώντας νέες λέξεις.
7. Να είστε σαφείς.
8. Να είστε διαθέσιμοι να παρέχετε βοήθεια και να εξηγήσετε άγνωστες λέξεις.
9. Επιτρέψτε στο άτομο να πάρει τον χρόνο, που χρειάζεται, για να επεξεργαστεί και να
 εκτελέσει την εντολή.
10. Σε κάθε δυσκολία κάνουμε ένα βήμα πίσω και συνεχίζουμε από εκεί.

Περιεχόμενο
     Το συγκεκριμένο e-book περιέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Γλωσσικής Κατανόη-
σης με σταδιακή κατάκτηση δεξιοτήτων κατανόησης και εκτέλεσης εντολών/οδηγιών. Βα-
σίζεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης γλωσσικών εντολών.  

Γλωσσική κατανόηση

Κατανόηση εντολών Ακολουθία εντολών

Περιέχει 
• Διαβαθμισμένες δραστηριότητες γλωσσικής κατανόησης
• Προφορικές ερωτήσεις
• Κατανόηση εντολών
• Εντολές με σκέλη

Σε ποιους απευθύνεται 

 Γλωσσικές δυσκολίες      Αναπτυξιακές διαταραχές          ΔΕΠΥ              Αυτισμός

Μαθησιακές δυσκολίες              Δυσλεξία           Ειδική γλωσσική 
                                                                                                     διαταραχή 

Διγλωσσία

Βιβλιογραφία
Wi�, B. (1994). Improve Your Child’s Listening Skills. The Psychological Corporation, 
p 65-66.
Piaget, J. (1995). Sociological studies. London: Routledge.
Τρούκη, Ε. (2003). Λεκτική επικοινωνία των μαθητών και διερευνητική μάθηση με τη βο-
ήθεια των νέων τεχνολογιών (Διδακτορική Διατριβή). Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Αθήνα.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Βιβλιογραφία υλικού
Evans, J, & Moore, J. E. (2008). Pre-Primary – Holiday Books (5+). Αθήνα: Πατάκης.
Evans, J, & Moore, J. E. (2008). Pre-Primary – Holiday Books (6+). Αθήνα: Πατάκης.
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Επισήμανση: Κάνε το περίγραμμα της παιδικής χαράς. 
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Επισήμανση: Κάνε το περίγραμμα του παιδιού και σχεδίασε ένα γατάκι 
κάτω από το τραμπολίνο.
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3ο Επίπεδο – Εντολές με τρία σκέλη
• Προφορικές ερωτήσεις 

Επισήμανση: Διάβασε δυνατά τις οδηγίες και ζήτησε από το παιδί να τις ακολουθήσει.
 Αν χρειαστεί, επανάλαβε τις οδηγίες, αλλά μη σταματήσεις στη μέση.

1. Πες ένα ζωάκι, που ξεκινά από «α», κάνε παντομίμα το ζωάκι και τραγούδησε γι’ αυτό. 
2. Κοίταξε το πάτωμα, σήκωσε το χέρι και πες το όνομα του καλύτερού σου φίλου.
3. Φούσκωσε τα μάγουλα, τραγούδησε τα κάλαντα και φύσηξε τη μύτη σου.
4. Παρίστανε ότι πλένεις πιάτα, σκίσε το χαρτί και κάνε τέσσερα βήματα μπροστά.
5. Χειροκρότησε, χαμογέλασε και δείξε την πόρτα.
6. Πήγαινε στο παράθυρο, κλείσε την κουρτίνα και φόρεσε το μπουφάν σου.
7. Δείξε τα 5 ευρώ, πιάσε τα μαλλιά σου και άναψε τον αναπτήρα.
8. Πες την ώρα, διάλεξε ένα φρούτο και πέταξέ το στο καλάθι.
9. Φάε το μπισκότο, πιες νερό και πέταξε το καλαμάκι.
10. Τύλιξε το κασκόλ στον λαιμό σου, δείξε μου τη γροθιά σου και φόρεσε τον σκούφο
 σου.
11. Κλείσε το κουτί, σήκωσε το δεξί σου πόδι και πάρε το κίτρινο χρώμα.
12. Χτύπησε το πόδι σου στο πάτωμα, κλείσε τα μάτια και παρίστανε την αγελάδα.
13. Σήκω πάνω, παρίστανε ότι φοράς γυαλιά και περπάτησε μέχρι το παράθυρο.
14. Πες μία λέξη, που τελειώνει σε "ς", ένα ζώο κι ένα χρώμα.
15. Δείξε το πόδι σου, το χέρι μου και τη λάμπα.
16. Παρίστανε ότι τηλεφωνείς, ότι τρομάζεις και ότι μαγειρεύεις.
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Θεωρητικό υπόβαθρο
      Η έννοια των διαταραχών της επικοινωνίας, αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνι-
κότητας και αλληλεπίδρασης. Συχνά, υπολείπεται ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο έχει 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει και να επικοινωνήσει. Είναι πολύ δύσκολο, λοιπόν, να
 εξετάσει κανείς την ανάπτυξη της επικοινωνίας αποκομμένη από την κοινωνικότητα, και
 αυτό γιατί τα παιδιά αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, βασισμένα στις
 έμφυτες ικανότητές τους για κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ικανότητα αυτή κατακτάται 
μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης  με την οποία οι πεποιθήσεις, τα ιδανικά 
και οι επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς μεταβιβάζονται από το ένα άτομο στο άλλο. 
    Τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον για 
κοινωνική επικοινωνία, αδυνατούν να λάβουν πρωτοβουλίες, αλλά και να κάνουν σχολια-
σμούς με βάση αυτό που λέγεται. Ακόμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις εκφράσεις
 προσώπου, να περιμένουν τη σειρά τους κατά την κοινωνική επαφή, ενώ συχνά  χρησιμο-
ποιούν επαναληπτικά θέματα συζήτησης. Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και για την κατανόηση του λόγου. Τέλος, όσον 
αφορά τη μη λεκτική επικοινωνία, συχνά υιοθετούν ακατάλληλη στάση σώματος, δυσκο-
λεύονται στην τήρηση του προσωπικού χώρου των γύρω και χρησιμοποιούν περιορισμέ-
να χειρονομίες ή εκφράσεις προσώπου (Βογινδρούκας & Sherrat, 2005). 
     Σκοπός της μελέτης μας είναι ο σχεδιασμός ενός ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος 
ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας για μαθητές του Δημοτικού. Η μεθοδολογία του 
προγράμματος  βασίστηκε στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία των μαθητών μέσω 
ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή του προγράμματος έγινε πιλοτικά 
στα πλαίσια ατομικού και ομαδικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις μεθό-
δους του παιχνιδιού, του θεάτρου και της προσομοίωσης μέσω της εκπαίδευσης των 
τεχνικών επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει οπτικό υλικό, κάρτες κοινωνικής 
συμπεριφοράς, roleplaying, δραματοποίηση, καθώς και εκπαίδευση στις κοινωνικές 
δεξιότητες, στις συμπεριφορικές και γνωσιακές τεχνικές. 
      Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υλοποιήθηκε στα πλαίσια αξιολόγησης με τη
 χρήση κλείδας παρατήρησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων, πριν, κατά τη διάρκεια και με 
το τέλος της εφαρμογής του προγράμματος. Η ανάπτυξη των βασικών κωδικών επικοινω-
νίας με την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι σημεία στα οποία φάνηκε η 
σταθερή και βελτιωμένη εικόνα των μαθητών που συμμετείχαν, καθώς και η μείωση 
εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς, σχολικού εκφοβισμού και συγκρούσεων στο 
σχολικό περιβάλλον. Η δεξιότητα έναρξης, διατήρησης και αποδοχής μίας αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας αποτέλεσαν τα θετικά σημεία του προγράμματος. Συμπερασματικά, 
φάνηκε ότι η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις επικοινω-
νιακές δεξιότητες των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται περαιτέρω μελέτη του
 προγράμματος σε μαθητές Γυμνασίου, καθώς και σε μαθητές με διαταραχές συμπερι-
φοράς ως βοηθητικό εργαλείο μάθησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

4

©
 c

op
yr

ig
ht

 w
w

w
.m

y-
bo

ok
.g

r



Ενεργητική ακρόαση 
Κοινωνική ιστορία 
Ακούω τους ανθρώπους προσεκτικά 

Οι φίλοι μου είναι χαρούμενοι, όταν τους ακούω προσεκτικά.

 
Μερικές φορές ξεχνάω να τους ακούω και δεν τους δίνω προσοχή.

 
Το να ακούω τους φίλους μου προσεκτικά σημαίνει ότι πρέπει να τους δείχνω πως 
ακούω ό,τι λένε. Κάθομαι μπροστά στον φίλο μου και κοιτάζω το πρόσωπό του. 
Δεν κοιτάζω τριγύρω.

 
Κουνάω το κεφάλι μου, όταν μιλάνε και λέω πράγματα, όπως «εντάξει ή ναι ή χμμ». 
Κάνω ερωτήσεις σχετικές με αυτά που λένε.

 
Εάν ακούω προσεκτικά, οι άνθρωποι θα θέλουν να μου μιλάνε περισσότερο. 

;
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Έκφραση και κατανόηση λόγου
Επισήμανση: Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες και απάντησε στις ερωτήσεις.

Πού βρίσκονται;
Ποιοι συμμετέχουν;
Τι κάνουν;
Τι μπορείς να πεις αν
 βρεθείς σε παρόμοια
 περίσταση;

Πού βρίσκονται;
Ποιοι συμμετέχουν;
Τι κάνουν;
Τι μπορείς να πεις αν
 βρεθείς σε παρόμοια 
περίσταση;

Τι κάνει η κοπέλα;
Τι μπορείς να της πεις;

26
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Κάρτες έναρξης διαλόγου
Επισήμανση:  Χρησιμοποίησε τις παρακάτω ερωτήσεις, για να ξεκινήσεις έναν διάλογο 
με ένα καινούριο άτομο. 

 Ποια ήταν η πιο 
ευτυχισμένη μέρα 
    της ζωής σου;

           Πότε 
     φοβήθηκες 
πολύ στη ζωή σου;

Αν μπορούσες να
    αλλάξεις ένα 
πράγμα στον κόσμο 
    τι θα ήταν αυτό;

   Ποια είναι η 
αγαπημένη σου 
    ταινία; Γιατί;

   Περίγραψε την
 ιδανική σου μέρα.

          Ποιο είναι το 
       καλύτερο πράγμα 
του να είσαι _____ χρονών;

34
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Επισήμανση: Βρες την ερώτησή σου ρίχνοντας το ζάρι δύο φορές. Η πρώτη φορά 
αποφασίζει τον αριθμό στα αριστερά. Η δεύτερη φορά αποφασίζει τον αριθμό από 
πάνω. Μίλα για ένα/δύο λεπτό/ά για το θέμα. Θα ερωτηθείς τις παρακάτω ερωτήσεις. 
Αν πέσεις στο σημείο: «Κάνε ό,τι θες», μπορεί να ερωτηθείς σχετικά με οτιδήποτε.

1    2    3    4    5    6

1

2

3

4

5

6

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

Κάνε ό,τι
ερώτηση
    θες.

       Ποιες
επιχειρήσεις
 είναι οι πιο
  επικερδείς;

 Γιατί πολλές
  νέες επιχει-
  ρήσεις απο-
   τυγχάνουν
    τον πρώτο
        χρόνο;

 Τι επιχείρηση
  θα ήθελες να
     ξεκινήσεις;

 Ποια είναι τα
πλεονεκτήματα
μίας ηλεκτρο-
νικής επιχείρη-
          σης;

 Ποιες είναι
 οι πιο συνη-
  θισμένες ε-
  πιχειρήσεις
στη χώρα σου;

Τι είναι
καλύτερο: να
είσαι 
εργοδότης
ή υπάλληλος;

Γιατί είναι
σημαντική η
διαφήμιση
για μία 
επιχείρηση;

 Περίγραψε
   ένα καλό
  αφεντικό.

 Ποιες επιχει-
   ρήσεις βρί-
σκονται κοντά
  στο σχολείο
         σου;

 Πώς ελκύουν
καλούς υπαλ-
 λήλους οι επι-
    χειρήσεις;

Θα ήθελες να
δουλέψεις σε
εργοστάσιο;

Ποιες είναι
οι μεγαλύτε-
ρες επιχειρή-
σεις στη χώρα
σου;

Τι εξάγει και
εισάγει η
χώρα σου;

 Γιατί είναι
σημαντικές οι
επιχειρηματι-
κές κάρτες;

 Τι επιχείρηση
θα μπορούσες
να ξεκινήσεις
με 100 ευρώ;

Θα ήθελες να
δουλέψεις για
μικρή ή για
μεγάλη
επιχείρηση;

Πώς μπορούν
να βοηθήσουν
οι επιχειρήσεις
το περιβάλλον;

Πώς θα δια-
 φέρουν οι
επιχειρήσεις
στο μέλλον;

 Σύγκρινε
δημόσιες
και ιδιωτικές
εταιρείες.

Περίγραψε 
μία ενδιαφέ-
ρουσα τηλε-
οπτική δια-
φήμιση;

Γιατί οι επι-
χειρηματίες
φορούν
κοστούμια;

Περίγραψε τη
δουλειά μίας
γραμματέα 
μίας επιχείρη-
σης;

Αν έχεις μία
επιχείρηση
είναι ένας
καλός τρόπος
να πλουτίσεις;

Πώς βλάπτουν
οι επιχειρήσεις
το περιβάλλον;

 Θα ήθελες να
έχεις ένα εστι-
ατόριο;

Είναι τα κέρδη
το πιο σημα-
ντικό για μία
επιχείρηση;

Σε τι διαφέ-
ρουν οι επι-
χειρήσεις σε
σχέση με 100
χρόνια πριν;

Πώς βοηθάει
  ο ανταγωνι-
   σμός μία ε-
      ταιρεία;

Ποια είναι τα
μειονεκτήμα-
τα μίας ηλε-
κτρονικής επι-
χείρησης;

Το να επενδύεις
χρήματα στην
αγορά είναι
καλό πράμα;
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Κοινωνικά σενάρια 
Eπιλογές και συνέπειες 
Επισήμανση: Κόψε και κόλλησε τις παρακάτω επιλογές με τις σωστές συνέπειες.
Συνέπειες 

   Οι άνθρωποι 
θα σε φοβούνται.

 Θα κατανοήσεις
 καλά το μάθημα.

  Θα αποσπάσεις 
 την προσοχή των 
συμμαθητών σου.

  Θα θυμάσαι να 
κάνεις κάθε μέρα 
τις ασκήσεις σου.

   Ο φίλος σου θα 
σε θεωρήσει αγενή 
    και όχι αστείο.

  Δεν θα καταλάβεις 
καλά στα μαθηματικά 
         αυτά που σε 
       δυσκολεύουν.

Επιλογές                                                  Συνέπειες 

  Αποφάσισες να
    κάνεις αστεία
 κατά τη διάρκεια 
  του μαθήματος.

Απείλησες κάποιον 
 σοβαρά λέγοντας 
       πως θα τον 
        χτυπήσεις.
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Σενάρια επίλυσης συγκρούσεων
Επισήμανση: Γράψε στο κλειδί τη λύση, για να λύσεις τη σύγκρουση.

Έπεσες καταλάθος
 πάνω στον συμ-
μαθητή σου, καθώς
   έτρεχες να μπεις
        στην τάξη. 

Πάντα παίζεις το
   παιχνίδι που 
      θέλουν οι 
      φίλοι σου.

     Ένα παιδί στην 
  παιδική χαρά σου
 είπε ότι η μπλούζα
    σου είναι χάλια.

  Η Σάρα είπε στα 
   άλλα παιδιά το 
  μυστικό που της 
    εμπιστεύτηκες.
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Επισήμανση: Συμπλήρωσε το τι ακολουθεί σε κάθε κατάσταση. 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Τα γενεθλιά μου
είναι αύριο.

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Μόλις αποκτήσαμε
έναν σκύλο!

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Είμαι αγχωμένος για
την ορθογραφία σήμερα.

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Πήρα καλό βαθμό!

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Τα παπούτσια σου
είναι πολύ ωραία!

Εσύ: ___________________________

Φίλος: Χάρηκα που σε
γνώρισα!

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Ποιο είναι το 
αγαπημένο σου παιχνίδι;

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Μου αρέσει η πίτσα!

Εσύ: ___________________________

Φίλος: Δεν έχω κανέναν για να
παίξω στο διάλειμμα.

Εσύ: ___________________________

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Φίλος: Συγγνώμη που 
σε χτύπησα.

Εσύ: ___________________________
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