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Ο ηξαπιηζκόο ζεσξείηαη δηαηαξαρή ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο. Δθδειώλεηαη κε αζπληόληζηεο θηλήζεηο ηνπ κπτθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο αλαπλνήο, ηεο θσλήο θαη ηεο άξζξσζεο (Σεπδάπηρ Π,1998). Η δπζιεηηνπξγία ζπκβαίλεη ζηελ αξρή ή ζην κέζν ηεο νκηιίαο, είηε κε 

επαλαιήςεηο κεκνλσκέλσλ θζόγγσλ, ζπιιαβώλ, ιέμεσλ, είηε κε θόκπηαζκα ζε έλα θζόγγν (Γξάθνο Γ,1999). Η πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε θνξίηζη 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο πεληάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε λεπηαγσγείν ηεο Β.Διιάδαο κε ζηόρν ηελ αλεύξεζε ηεο αηηίαο ησλ 

ζπκπησκάησλ.  

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

• Ελεύθερο παιτνίδι: ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηεο θίλεζεο ηνπ παηδηνύ 

ζην ρώξν θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 

ππόινηπα παηδηά ζηελ ειεύζεξε ώξα ,όπνπ δηεμάγνληαλ παηρλίδηα, 

δξαζηεξηόηεηεο θ.ιπ 

 

• Ομαδικές ζσζηηήζεις: παξαηήξεζε ιεθηηθήο θαη γισζζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ λεπηαγσγό θαη ηα ππόινηπα παηδηά. Αλαδεηήζεθε ν 

ρξόλνο θαη ν ηξόπνο πνπ ην παηδί έπαηξλε ηνλ ιόγν θαη πσο ηνλ 

δηαρεηξηδόηαλ 

Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλά ηνκέα εμέηαζεο :  

 

• Ελεύθερο παιτνίδι: ζπλεξγάδνληαλ ζρεηηθά νκαιά κε ηα άιια παηδηά (κόλν 

θνξίηζηα), κνηξάδνληαλ ηα παηρλίδηα αιιά δελ έπαηξλε πξσηνβνπιίεο. 

 

• Ομαδικές ζσζηηήζεις: όηαλ  έπαηξλε ηνλ ιόγν, εκθάληδε ρακειή έληαζε 

θσλήο, εκπινθέο ήρνπ θαη ξνήο αέξα θαη θνκπηάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα 

επαλαιάκβαλε ζπλερώο ην αξρηθό θώλεκα ή ζπιιαβή ή ιέμε (λ-λ -λεξό, λε-

λε λεξό, λεξό)  

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

• Αηομικές εργαζίες: αμηνιόγεζε «θαθέινπ» καζεηή. Έιεγρνο πνξείαο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη δηεξεύλεζε ηνπ ζπζρεηηζκνύ απόδνζεο ηνπ 

καζεηή κε ςπρνινγηθά εμσηεξηθά αίηηα 

 

 

• Ομαδικές εργαζίες: αμηνιόγεζε απόδνζεο καζεηή ελ ζπγθξίζεη κε ηελ 

απόδνζε ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ θαηά ηελ δηεμαγσγή εξγαζηώλ. 

Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

• Αηομικές εργαζίες: είρε ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνπ 

ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο. Τν παηδί εκθάληδε κεγαιύηεξε απόδνζε ζηα 

θύιια εξγαζίαο πνπ δηαρεηξίδνληαλ κόλν ηνπ θαη ζπγθεληξώλνληαλ 

πεξηζζόηεξν ζε απηά  

 

• Ομαδικές εργαζίες: παξακεξηδόηαλ θαη ε γλώκε ηεο δελ ιακβάλνληαλ 

ππόςε από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο 

 

Η παξαηήξεζε δηήξθεζε πέληε κήλεο θαη πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο ηνκείο: 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σπκπεξαζκαηηθά θαηά ηελ παξαηήξεζε, ην παηδί εκθάληδε μεθάζαξα  επεηζόδηα ζηξεο θαηά ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (εξγαζίεο θαη 

παηρλίδη) ελώ θαηά ηελ δηάξθεηα αηνκηθώλ εξγαζηώλ έδεηρλε λα θαηέρεη θαιύηεξα ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεώλ ηνπ. Οη παξαηεξήζεηο καο επηβεβαηώλνπλ κε 

ζαθήλεηα πσο ην εμσγελέο πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ πέξα ησλ γελεηηθώλ παξαγόλησλ θαη θιεξνλνκηθώλ 

αλαθνξώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο βηβιηνγξαθηθά. 

 


