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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηνπο θάησζη: 

 

 Σελ θα. Καλειινπνύινπ Δπαγγειία γηα ηελ επθαηξία πνπ καο δόζεθε λα 

ζπλεξγαζηνύκε καδί ηεο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο αιιά θαη γηα ηηο 

πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο 

παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 

 Σνπο Νεπηαγσγνύο πνπ αθηέξσζαλ ιίγν από ην ρξόλν ηνπο έρνληαο όιε ηελ θαιή 

δηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε. 

 

 Σέινο, ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη ηνπο θίινπο καο γηα ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζε, 

ππνζηήξημε θαη θαηαλόεζε πνπ έδεημαλ όιν απηόλ ηνλ θαηξό κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Ζ παξνύζα κειέηε έρεη ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηελ επίγλσζε ησλ Νεπηαγσγώλ ζηνλ 

Σξαπιηζκό, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. Αξρηθά, αλαθέξνληαη θάπνηα βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό όπσο ν νξηζκόο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 

θαη ε εκθάληζε Σξαπιηζκνύ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζώο θαη νη ζηάζεηο ηόζν ησλ 

γνλέσλ όζν θαη ησλ Νεπηαγσγώλ απέλαληη ζηνλ Σξαπιηζκό. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην 

θύξην κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηελ έξεπλα.   

 Σν δείγκα ηεο είλαη 122 επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνί, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ 

εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξόλν ζε ηππηθά λεπηαγσγεία. Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινύληαη 

από 7 άλδξεο θαη 115 γπλαίθεο, ειηθίαο από 24 έσο 50
+
εηώλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

νινθιεξώζεθε κέζσ ηνπ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 γηα 

ινγηζκηθό Windows.Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ην θύιν, ε ειηθία, ν ηόπνο θαηαγσγήο, ε 

πόιε θνίηεζεο θαη εξγαζίαο θαζώο θαη ηα έηε εξγαζίαο, δελ επεξεάδνπλ ηε γλώζε ησλ 

Νεπηαγσγώλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό. Χζηόζν, παξαηεξήζεθε νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ θαη 

δηδαθηνξηθνύ λα είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ, θαζώο επίζεο κεγαιύηεξν επίπεδν ελεκέξσζεο παξνπζίαζαλ θαη 

όζνη από ηνπο Νεπηαγσγνύο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. 

 Δλζαξξπληηθό είλαη δε ην γεγνλόο πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ Νεπηαγσγώλ 

γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε απνδεθηή νξνινγία/νλνκαζία ηνπ Σξαπιηζκνύ, πνηα είλαη ε ειηθία 

πξσην-εκθάληζήο ηνπ, ηα αίηηά ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνηεο είλαη νη απνδεθηέο 

ελέξγεηεο/ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ αλ παξαηεξήζνπλ πσο θάπνην παηδί κέζα 

ζηελ ηάμε παξνπζηάδεη Σξαπιηζκό θαη πνηεο είλαη νη ζσζηέο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα 

δώζνπλ ζηνπο γνλείο. Δληνύηνηο, παξαηεξείηαη έλα αμηνζεκείσην  πνζνζηό  ησλ Νεπηαγσγώλ 

(40%) λα εκθαλίδεη πιήξε άγλνηα ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ησλ Νεπηαγσγώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

Σξαπιηζκό θαη ζε κηα ζπλερή θαη πνιύπιεπξε ελεκέξσζή ηνπο. 
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ABSTRACT 

 The present study aims to investigate the pre-school teachers‟ awareness of stuttering  

through questionnaire. In the first place some bibliographic data on stammering are listed 

such as the definition, characteristics, prognostic factors and the occurrence of stuttering in 

preschool children , as well as the attitudes of both parents and pre-school teachers toward 

stuttering. Subsequently , the main part of the work on the survey is presented. 

 The survey‟s sample consists of  122 professionals pre-school teachers, who must 

have worked for at least a year in typical kindergarden. Participants comprised of 7 men and 

115 women, from 24 up to 50+ years. Data analysis was completed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 software for Windows.The results showed that 

sex, age, place of origin, the city of study and work and the years of work do not affect the 

pre-school teachers‟ knownledge of stuttering. However, it was observed that  master and PhD 

holders seem to be more informed of stuttering compared to degree holders, as well as those 

pre-school teachers who have attended a seminar on stuttering seemed to be even more 

informed. 

 Encouragingly, the fact that the majority of pre-school teachers are aware of  the 

acceptable terminology / name of stuttering, what is the age of its appearance , its causes, its 

features, which are the acceptable actions / attitudes for pre-school teachers to follow if they 

notice that a child in the classroom presents stuttering and which are the right advices to give 

their parents. However, there is a considerable percentage of pre-school teachers (40%) 

showing complete ignorance about stuttering, which leads to the urgent need for further 

training of pre-school teachers on issues related to stuttering and a continuous and 

multifaceted breefing for them. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο  Σξαπιηζκόο απνηειεί  δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο κε δαηδαιώδε ηζηνξία, πνπ μεθηλά 

από ηελ αξραηόηεηα θαη παξνπζηάδεηαη ζε πνιπάξηζκνπο πνιηηηζκνύο. Γελ είλαη, άιισζηε, 

ηπραίν όηη  ραξαθηεξίδεηαη σο κία από ηηο πην γλσζηέο, εύθνια παξαηεξήζηκεο θαη 

επηζηεκνληθά κειεηεκέλεο δηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο. Σν γεγνλόο απηό δελ πξνθαιεί έθπιεμε, 

θαζώο ε εκθάληζή ηνπ ζε θνηλσλίεο πνηθίισλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ην πέξαο ησλ ρξόλσλ  θεληξίδεη αθόκα θαη ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εηδηθώλ. Δμάιινπ, ε αζπλήζηζηε ερεηηθά νκηιία ησλ αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ ζε ζπλδπαζκό 

κε πηζαλέο δεπηεξεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο
1
, δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη γίλνληαη ζπρλά 

αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ, πεξηέξγεηαο, αιιά θαη έξεπλαο. Χζηόζν, ήδε από ηηο  πξώηεο 

κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζην πνιπδηάζηαην απηό θαηλόκελν αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηόηεηα ηεο 

ύπαξμεο ελόο εηδηθνύ πνπ γλσξίδεη εηο βάζνο  ην θπζηνινγηθό κεραληζκό νκηιίαο  θαη ιόγνπ 

θαη πώο επηηπγράλνληαη ν ιόγνο, ε νκηιία θαη ε ξνή. Απηή ε γλώζε ζα δηεπθνιύλεη ηελ 

εκβάζπλζε ζηελ παζνινγία, ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπ ηξαπιηζκνύ θαη αξγόηεξα ζηνπο 

ηξόπνπο αμηνιόγεζεο θαη αληηκεηώπηζεο (Guitar, 2014). 

 ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ηνπ ηξαπιηζκνύ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

θαζνξηζηηθή είλαη ζε αξρηθό ζηάδην ε δξάζε ηνπ παηδαγσγνύ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο/Νεπηαγσγνύ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

θαη λνεηηθή αλάπηπμε παηδηώλ ειηθίαο ηξηώλ έσο έμη εηώλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ 

δηακόξθσζε ηεο βάζεο γηα κηα νινθιεξσκέλε  γισζζηθή αλάπηπμε (Friedrich, 2000). 

Άιισζηε, νη δάζθαινη πνπ απεπζύλνληαη ζε πξώηκεο παηδηθέο ειηθίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθηελή γλώζε γηα ηε γιώζζα θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, θαζώο κόλν κία ηέηνηνπ είδνπο 

επαγγεικαηηθή γλώζε  εμαζθαιίδεη ηελ πξνώζεζε ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο νκηιίαο. 

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ησλ Fillmore & Snow (2000), θαηά ηελ νπνία έλαο 

αθόκε ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν Νεπηαγσγόο είλαη απηόο ηνπ ζπλνκηιεηή. πρλό θαηλόκελν 

απνηειεί ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλν επίπεδν γιώζζαο λα παίξλνπλ ζπρλά ην ιόγν, ελώ 

ηα παηδηά πνπ ππνιείπνληαη λα απνθεύγνπλ λα κηιήζνπλ. Οη παηδαγσγνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

νθείινπλ λα κηινύλ ζηα παηδηά κε ηξόπν πνπ λα εκπινπηίδεηαη ην ιεμηιόγηό ηνπο θαη λα 

αλαπηύζζεηαη ε δνκή θαη ε ζπλνρή ησλ πξνηάζεώλ ηνπο. 

 πγθεθξηκέλα, θαη ζε κηα βαζύηεξε επηζθόπεζε ηνπ ξόινπ ηνπ Νεπηαγσγνύ, 

πξσηαξρηθόο ηνπ ζηόρνο είλαη λα κεηαδώζεη ζηα παηδηά ηα νθέιε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη λα ηα πξνηξέςεη ζηε «δηα βίνπ κάζεζε». Γη‟ απηνύο ηνπο ιόγνπο δηακνξθώλεη έλα 

ειθπζηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ παξαθηλεί ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκό ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, λα αληιεί επραξίζηεζε από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηάθνξεο 

αλαπηπζζόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, λα αληηκεησπίδεη θαη λα επηιύεη πξνβιήκαηα απηόβνπια.  

ε ζπλδπαζκό, πξαγκαηνπνηώληαο ηελ πξώηε επαθή κε ην παηδί ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν, ν 

Νεπηαγσγόο θαζίζηαηαη απηόκαηα ππεύζπλνο λα δηακνξθώζεη έλα αζθαιέο πιαίζην ιεθηηθήο 

θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο,  κέζα ζην νπνίν ην παηδί λα ληώζεη άλεηα θαη λα εθθξάδεηαη 

ειεύζεξα κε θάζε ηξόπν. Μία ηέηνηα επίηεπμε απαηηεί ηελ επηινγή αλάινγσλ 

___________________________________________________________________________ 
1
Γεπηεξεύνπζεο  ζπκπεξηθνξέο:  ζπκπεξηθνξέο  δηαθπγήο  πνπ  βνεζνύλ ην  άηνκν  λα  

δηαθύγεη  από  κία  ζηηγκή  ηξαπιηζκνύ, λα  ηεξκαηίζεη  ην ηξαπιηθό  επεηζόδην  θαη  λα  

νινθιεξώζεη  ηε  θξάζε  ή  ηε  ιέμε ηνπ (Guitar, 2006)  θαη  ζπκπεξηθνξέο  απνθπγήο  

παξαηεξνύληαη  όηαλ  ην άηνκν  ζηνρεύεη  λα  απνθύγεη  έλα  επεηζόδην  ηξαπιηζκνύ (Van 

Riper,1982). 
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δξαζηεξηνηήησλ  πνπ έρνπλ λόεκα γηα ηα παηδηά θαη ηα νδεγνύλ έλα βήκα παξαπάλσ από ην 

επίπεδν πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη, θαζώο θαη ηε ζπζηεκηθή παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θαη 

εμέιημεο ηνπ θάζε παηδηνύ. ε παξάιιειν ρξόλν, ν παηδαγσγόο πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 

απηόο πνπ θαιιηεξγεί ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

απηνί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 ην ζεκείν απηό θαη όζνλ αθνξά ηε ιεθηηθή εθπαίδεπζε πνπ νθείιεη λα παξέρεη ν 

Νεπηαγσγόο ζην παηδί, ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ησλ γλώζεώλ ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ζηνλ Σξαπιηζκό,  ηόζν ζρεηηθά κε ηνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά  θαη 

ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ, όζν θαη κε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο έγθαηξεο πξόγλσζεο θαη πξώηκεο 

παξέκβαζεο. Άιισζηε είλαη απηόο κε ηνλ νπνίν ην παηδί πεξλά ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ θαη ζπλεπώο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο λα αληηιεθζεί πηζαλά 

πξνβιήκαηα/δπζρέξεηεο ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο, λα ηα ρεηξηζηεί αλαιόγσο, λα ελεκεξώζεη ην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ηνπο θξνληηζηέο θαη λα παξαπέκςεη γηα ινγνζεξαπεία. 

 Με βάζε, ινηπόλ, ηα πξναλαθεξζέληα γελλάηαη ην εξώηεκα ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ Νεπηαγσγώλ γηα ηελ παξνρή ελόο επαξθνύο πξνηύπνπ κάζεζεο 

ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη γλώζεο ζρεηηθά κε ηε θπζηνινγηθή θαη δπζρεξή ξνή ηεο 

νκηιίαο θαη  ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό. Καη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν δηθαηνινγείηαη γηα 

αθόκε κία θνξά ε επίκνλε ελαζρόιεζε ησλ επηζηεκόλσλ θαη εξεπλεηώλ κε ην πνιύπιεπξν 

απηό θαηλόκελν δπζρεξνύο ξνήο ηεο νκηιίαο, ηνλ Σξαπιηζκό. 
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1.2.   ΚΟΠΟ  ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ  ΤΠΟΘΔΔΗ 

 

ΚΟΠΟ: 

είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίγλσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζηνλ Σξαπιηζκό, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζε επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνύο. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ – ΤΠΟΘΔΔΗ: 

 1) Δπεξεάδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία, ηόπνο θαηαγσγήο, πόιε 

θνίηεζεο, πόιε εξγαζίαο, ρξόληα εξγαζίαο, επίπεδν ζπνπδώλ, ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξαπιηζκό) ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ; [Ζν: ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, 

ειηθία, ηόπνο θαηαγσγήο, πόιε θνίηεζεο, πόιε εξγαζίαο, ρξόληα εξγαζίαο, επίπεδν ζπνπδώλ, 

ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπιηζκό) επεξεάδνπλ ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ 

ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. 

Ζ1: ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία, ηόπνο θαηαγσγήο, πόιε θνίηεζεο, πόιε 

εξγαζίαο, ρξόληα εξγαζίαο ,επίπεδν ζπνπδώλ, ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπιηζκό) δελ 

επεξεάδνπλ ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ.] 

 

 2) Οη Νεπηαγσγνί:  α. έιαβαλ γλώζε θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά 

κε ηνλ Σξαπιηζκό; (Ζν: έιαβαλ γλώζε θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε 

ηνλ Σξαπιηζκό. Ζ1: δελ έιαβαλ γλώζε θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε 

ηνλ Σξαπιηζκό.)                   

            β. είλαη ελεκεξσκέλνη ηθαλνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, 

ώζηε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί ζεσξνύλ όηη είλαη ελεκεξσκέλνη 

ηθαλνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ώζηε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο. Ζ1:  νη 

Νεπηαγσγνί ζεσξνύλ όηη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη ηθαλνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, 

ώζηε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο.) 

 

 3) Οη Νεπηαγσγνί: α. γλσξίδνπλ ηελ απνδεθηή νλνκαζία/νξνινγία γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ελόο παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε 

απνδεθηή νλνκαζία/νξνινγία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη. Ζ1: νη 

Νεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε απνδεθηή νλνκαζία/νξνινγία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό 

ελόο παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη.) 

 

    β. γλσξίδνπλ ηελ ειηθία πξώην-εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ; 

(Ζν: νη Νεπηαγσγνί ζε πνηα ειηθία πξώην-εκθαλίδεηαη, ζπλήζσο, ν Σξαπιηζκόο γλσξίδνπλ. 

Ζ1: νη  Νεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ ζε πνηα ειηθία πξώην-εκθαλίδεηαη, ζπλήζσο, ν 

Σξαπιηζκόο.) 
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    γ. γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη απνδεθηέο ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο 

απέλαληη ζην παηδί πνπ Σξαπιίδεη; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο 

ελέξγεηεο/ζηάζεηο απέλαληη ζε έλα παηδί πνπ ηξαπιίδεη κέζα ζηελ ηάμε. Ζ1: νη Νεπηαγσγνί 

δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο ελέξγεηεο/ζηάζεηο απέλαληη ζε έλα παηδί πνπ ηξαπιίδεη 

κέζα ζηελ ηάμε.) 

 

 4) Έρνπλ επίγλσζε νη Νεπηαγσγνί πνηα είλαη ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ; 

(Ζν: νη Νεπηαγσγνί έρνπλ επίγλσζε πνηα είλαη ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ. Ζ1: νη 

Νεπηαγσγνί δελ έρνπλ επίγλσζε πνηα είλαη ηα αίηηα εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ.) 

 

 5) Γλσξίδνπλ νη Νεπηαγσγνί ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ «Απζόξκεηε 

Αλάξξσζε»; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ «Απζόξκεηε 

Αλάξξσζε». Ζ1: νη Νεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ 

«Απζόξκεηε Αλάξξσζε».) 

 

 6) Οη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σξαπιηζκνύ; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί 

γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν πνπ ηξαπιίδεη. Ζ1: νη 

Νεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν πνπ 

ηξαπιίδεη.) 

 

 7) Οη γνλείο απεπζύλνληαη ζηνπο Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε 

βνήζεηά ηνπο, όηαλ παξαηεξνύλ ζην παηδί ηνπο θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ; (Ζν: νη γνλείο 

απεπζύλνληαη ζηνπο  Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά ηνπο, όηαλ 

παξαηεξνύλ ζην παηδί ηνπο θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ. Ζ1: νη γνλείο δελ απεπζύλνληαη ζηνπο 

Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά ηνπο, όηαλ παξαηεξνύλ ζην παηδί 

ηνπο θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ.) 

 

 8) πλεζίδνπλ νη Νεπηαγσγνί λα παξαπέκπνπλ παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ  ζε 

Λνγνζεξαπεπηή; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί έρνπλ παξαπέκςεη παηδηά ζε Λνγνζεξαπεπηή εμαηηίαο 

ηνπ Σξαπιηζκνύ ηνπο. Ζ1: νη Νεπηαγσγνί δελ έρνπλ παξαπέκςεη παηδηά ζε Λνγνζεξαπεπηή 

εμαηηίαο ηνπ Σξαπιηζκνύ ηνπο.) 

 

 9) Οη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δώζνπλ 

ζηνπο γνλείο, όηαλ παξαηεξνύλ πσο ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη; (Ζν: νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ 

πνηεο είλαη νη ζσζηέο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο, όηαλ παξαηεξνύλ πσο 

ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη. Ζ1: νη Νεπηαγσγνί δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο ζπκβνπιέο 

πνπ πξέπεη λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο, όηαλ παξαηεξνύλ πσο ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη.) 
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2.   ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  

2.1. Ο ΣΡΑΤΛΗΜΟ 

ε θάζε επηζηεκνληθό πεδίν, είηε πξόθεηηαη γηα ηε λνκηθή, ηελ ηαηξηθή ή ηε 

ινγνζεξαπεία, νη όξνη ρξεζηκνπνηνύληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο. Όζνλ αθνξά ην 

Σξαπιηζκό είλαη βέβαην πσο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύλ όξνπο  κε απνδεθηνύο 

γηα ην ραξαθηεξηζκό αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ („θεθέο‟, „ηξαπιόο‟, „βξαδύγισζζνο‟ θηι.) 

(Guitar, 2006). Πξνέθπςε, ζπλεπώο, ε αλάγθε γηα θαζνξηζκό ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ Σξαπιηζκνύ θαη ζπλεπώο ηε δεκηνπξγία ελόο εύξνπο απνδεθηώλ όξσλ θαη νξηζκώλ. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά πνηθίινη νξηζκνί γηα ηνλ Σξαπιηζκό όπσο πξνέθπςαλ από 

ηηο πξνζπάζεηεο  εξεπλεηώλ, κειεηεηώλ θαη εηδηθώλ  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θύζεο ηνπ 

πνιπδηάζηαηνπ απηνύ θαηλνκέλνπ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950 ν Johnson όξηζε ηνλ 

ηξαπιηζκό ζαλ «ε πξνζδνθώκελε, θνβηζκέλε, ππεξηνληθή αληίδξαζε απνθπγήο».  Ζ άπνςή 

ηνπ ήηαλ όηη ν ηξαπιηζκόο είλαη κηα γλσζηή αληίδξαζε ζε πεξηβαιινληηθά γεγνλόηα θαη θάηη 

πνπ ην άηνκν θάλεη, θάηη πνπ ην πεξηκέλεη λα ζπκβεί, ην θνβάηαη όηαλ ζπκβαίλεη, ληώζεη 

έληαζε θαη πξνζπαζεί λα ην απνθύγεη. Πξόθεηηαη γηα δηαθνπή ηεο ρξνληθήο ξνήο ηεο νκηιίαο 

από αζπληόληζηεο θηλήζεηο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο αλαπλνήο θαη παξαγσγήο ηεο θσλήο. 

ε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ν εξδάξεο  ζε κειέηε ηνπ ην 1998 ππνζηήξημε όηη ν 

Σξαπιηζκόο απνηειεί «ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ηνπ ιόγνπ, ε νπνία θαηαζηξέθεη ηελ 

επηθνηλσληαθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη αληαλαθιάηαη δπζκελώο ζε νιόθιεξε ηελ ςπρηθή εμέιημε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Απηό εκθαλίδεηαη σο επαθόινπζν δηαηαξαρήο ηεο θπζηνινγηθήο ξνήο 

ησλ δηαδηθαζηώλ αθύπληζεο θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο». 

Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ν Σξαπιηζκόο πεξηγξάθεηαη σο δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγηθήο 

ξνήο θαη ηεο ξπζκηθήο δηακόξθσζεο ηεο νκηιίαο, ε νπνία είλαη δπζαλάινγε κε ηελ ειηθία ηνπ 

αηόκνπ. Ο Σξαπιηζκόο, ζπλεπώο, ζρεηίδεηαη κε ηε δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

νκηιίαο από ην άηνκν (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

Παξάιιεια, ε κειέηε ηνπ Βνγηλδξνύθα θαη άιισλ εξεπλεηώλ ην 2008 αλαθέξεη  

ραξαθηεξηζηηθά όηη νη πην ζπρλέο πεξηπηώζεηο δηαηαξαρώλ ξνήο ηεο νκηιίαο είλαη ν 

αλαπηπμηαθόο ηξαπιηζκόο θαη ε ηαρπιαιία. Οη δηαηαξαρέο απηέο παξεκπνδίδνπλ ή 

αλαθόπηνπλ ηελ επρεξή θαη αλεκπόδηζηε ξνή ηεο νκηιίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη από αδπλακίεο 

ζηνλ έιεγρν ηνπ ζπγρξνληζκνύ ηεο, κε απνηέιεζκα λα αιινηώλνληαη νη παύζεηο, ν ξπζκόο, ν 

επηηνληζκόο θαη ε ηαρύηεηα ηεο νκηιίαο. 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζε μελόγισζζα βηβιία θαη άξζξα ν αλαγλώζηεο 

ζπλαληά επαλεηιεκκέλα θαη δύν άιινπο όξνπο πνπ ίζσο πξνθαινύλ ζύγρπζε. Πξόθεηηαη γηα 

ηνπο όξνπο stammering θαη stuttering. Αλ θαη ζην παξειζόλ νη δύν απηέο νξνινγίεο είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ιίγν δηαθνξεηηθή έλλνηα, ζηε ζύγρξνλε επνρή ζεσξνύληαη ζπλώλπκεο θαη 

ζεκαηνδνηνύλ ηνλ ηξαπιηζκό (American Speech Language Hearing Association, 1999). O 

όξνο stammering ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ελώ ν όξνο  stuttering  είλαη 

ν πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελνο όξνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.). 

 Σειηθά, όπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ νξηζκνύο θαη αλ πηνζεηήζεη θαλείο γηα ηνλ 

Σξαπιηζκό, γξήγνξα αληηιακβάλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα κηα πνιύπινθε θαη πνιπδηάζηαηε 
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δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο. Χζηόζν, κε ηελ κειέηε ησλ νξηζκώλ απηώλ  κπνξεί θαλείο λα 

εκβαζύλεη ζηελ παζνινγία, ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ Σξαπιηζκνύ θαη αξγόηεξα ζηνπο 

ηξόπνπο αμηνιόγεζεο θαη αληηκεηώπηζεο. 

  

2.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΡΑΤΛΗΜΟΤ 

 Δάλ παξαηεξήζεη θαλείο άηνκα ηα νπνία ηξαπιίδνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα 

επηζεκάλεη όηη δελ ππάξρεη κηα κόλν κνξθνινγηθή εηθόλα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρώλ, 

αιιά πνιύ πεξηζζόηεξεο, ελώ αληίζεηα ζε κηα έληνλε ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε, ην άηνκν 

απηό ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ηξόπν, κηα κνξθνινγηθή εηθόλα Σξαπιηζκνύ, ε νπνία ζα 

κπνξνύζε θαλείο λα ηελ ραξαθηεξίζεη σο θαζαξά πξνζσπηθή ηνπ (Καξπαζίνπ, 1998). 

 Γεληθά, ζηνλ Σξαπιηζκό παξαηεξνύληαη ζπαζκνί, όπνπ πξόθεηηαη γηα αζέιεηεο 

θηλήζεηο, αθνύζηεο ζπζηνιέο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κπώλ θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζην κπτθό 

ρώξν ηνύ ζηόκαηνο. Ο ζπαζκόο εθδειώλεηαη κε ξπζκηθή θαη ζύληνκε επαλάιεςε ελόο ήρνπ 

ή ζπιιαβήο ή ιέμεο, ηα όξγαλα ηεο νκηιίαο κπινθάξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αξρηθή εθθίλεζε 

ηεο ζέζεο πξνθνξάο θαη ε νκηιία δελ κπνξεί λα αξρίζεη. Έλα άιιν ζύκπησκα ηνπ 

Σξαπιηζκνύ είλαη ε δηαηαξαρή ζην ξπζκό ηεο νκηιίαο. Ο θπζηνινγηθόο ιόγνο ξέεη κε 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκό. Οη ζπαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Σξαπιηζκό δηαηαξάζζνπλ απηό ηνλ 

ξπζκό. Ο ιόγνο εκθαλίδεηαη κε θαζπζηεξήζεηο ή επηηαρύλζεηο, κε θνκπηάζκαηα ή κεγάιεο 

παύζεηο (Guitar, 2006, Van Riper, 1973). 

 Δπηκεθύλζεηο νλνκάδνληαη νη δπζξπζκίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από παξάηαζε ησλ 

ερεξώλ θαη ησλ άερσλ ήρσλ θαη ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα, ελώ νη αξζξσηέο πνπ ηνπο παξάγνπλ 

παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ζέζε (Guitar, 2006). Οη επηκεθύλζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζαλ 

δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Σξαπιηζκνύ, κεηά από ηηο επαλαιήςεηο, ζηηο πξώηεο κέξεο ή θαη 

εβδνκάδεο Σξαπιηζκνύ (Yairi & Ambrose, 1992). Ζ δηάξθεηα κηαο επηκήθπλζεο κπνξεί λα 

δηαξθέζεη από κηζό δεπηεξόιεπην σο πνιιά δεπηεξόιεπηα, αλαιόγσο κε ηε ζνβαξόηεηα 

(Sheehan, 1974). Όπσο θαη νη επαλαιήςεηο εκθαλίδνληαη ζρεδόλ πάληα ζηνλ αξρηθό ήρν κηαο 

ιέμεο θαη ζρεδόλ πνηέ ζην ηέινο ηεο (Bloodstein, 1995). Παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα ηνπ Σξαπιηζκνύ είλαη θαη ηα κπινθαξίζκαηα (Andrews & Harris, 1964, Yairi & 

Ambrose, 1992, Guitar, 2006). Μπινθάξηζκα νλνκάδεηαη ε παξάιιειε θαη αθαηάιιειε 

δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα θαη ησλ αξζξσηηθώλ θηλήζεσλ (Guitar, 2006). 

πρλά παξαηεξνύληαη κπινθαξίζκαηα πνπ αθνξνύλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζπζηήκαηα 

κεραληζκνύ νκηιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξζξσηηθώλ θαη ιαξπγγηθώλ 

(θσλεηηθώλ) αιιά θαη αλαπλεπζηηθώλ κπινθαξηζκάησλ εηδηθά ζηηο πνιύ ζνβαξέο κνξθέο 

Σξαπιηζκνύ (Silverman, 1996, Μαιαλδξάθε, 2012). Ζ δηάξθεηά ηνπο πνηθίιεη, αιιά δελ 

μεπεξλά ηα 5 δεπηεξόιεπηα (Silverman, 1996). πκπεξαζκαηηθά, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ξπζκνύ ε νκηιία ράλεη ηελ εθθξαζηηθόηεηά ηεο θαη δηαηαξάζζεηαη ε απαγγειία θαη ν 

ηνληζκόο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

 Μηα ζεκαληηθή  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ Σξαπιηζκνύ ήηαλ απηή ηνπ 

Charles Van Riper (1971), ν νπνίνο ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ δηέθξηλε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Σξαπιηζκνύ ζε δύν θαηεγνξίεο: α)βαζηθέο ή πξσηεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο (core 

behaviors) θαη β)ζύλνδεο ή δεπηεξεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο (secondary behaviors). Με ηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ αξθεηνί εξεπλεηέο  όπσο ν Silverman (1996), ν Guitar (2006) θαη νη Yairi 

& Seery (2011) πξνζζέηνπλ θαη άιιε κία θαηεγνξία: ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πεπνηζήζεηο. 

Σέινο, ε νκάδα ηνπ Ehud Yairi θαη άιινη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θαη κία άιιε 
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ δύν πξώησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηξαπιηζκνύ 

(βαζηθώλ θαη ζύλνδσλ) (Conture, 1990, Yairi & Ambrose, 1999), ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζε 

δύν νκάδεο (clusters):ζηηο δπζξπζκίεο αλάκεζα ζε ιέμεηο («Between-word» ή «Other» 

Disfluencies, ODs) θαη ζηηο δπζξπζκίεο ζηε κέζε ησλ ιέμεσλ (Within-word ή «Stuttering-

Like» Disfluencies, SLDs).   

 ηηο βαζηθέο ή πξσηεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο θαηαηάζζνληαη νη ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ ή αιιηώο νη δπζξπζκίεο ή νη δηαθνπέο ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο 

(Μαιαλδξάθε, 2012). Καηά κέζν όξν νη δπζξπζκίεο απνηεινύλ ην 10-15% ηεο νκηιίαο ησλ 

αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ αιιά κπνξεί λα θπκαίλεηαη θαη από 5% έσο 50% (Adams, 1980, 

Guitar, 2006). Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ κπνξεί ζπλήζσο λα δηαξθέζεη κηα δπζξπζκία είλαη 

πεξίπνπ 1 δεπηεξόιεπην θαη ζπαλίσο μεπεξλά ηα 5 δεπηεξόιεπηα (Silverman, 1996). 

 Σν πην ζπρλό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Σξαπιηζκνύ πνπ θάλεη πξώην ηελ εκθάληζή ηνπ 

είλαη νη επαλαιήςεηο (Johnson, 1961, Yairi, 1981). Οη επαλαιήςεηο κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ζε 

κεκνλσκέλνπο ήρνπο, ζπιιαβέο, νιόθιεξεο  ιέμεηο ή/θαη θξάζεηο (Μαιαλδξάθε, 2012). Οη 

επαλαιήςεηο κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη ήξεκεο, εύθνιεο, ιίγεο ζε αξηζκό ή αθόκε λα 

παξάγνληαη κε  κεγάιε έληαζε θαη λα είλαη  πνιιέο ζε αξηζκό (Ambrose θαη Yairi, 1999). 

ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο δηαηαξαρήο νη επαλαιήςεηο κπνξεί λα είλαη ζηελ αξρή, ζηε 

κέζε θαη πην ζπάληα ζην ηέινο ηεο ιέμεο (Stansfield, 1995). ε πεξηπηώζεηο πνπ ηα παηδηά 

εκθαλίδνπλ θπζηνινγηθέο δπζξπζκίεο έρεη παξαηεξεζεί όηη νη επαλαιήςεηο κνλνζύιιαβσλ 

ιέμεσλ έρνπλ ππνρσξήζεη έσο ηελ ειηθία ησλ 4 εηώλ (Yairi, 1997). Αλ όκσο ν αξηζκόο ησλ 

επαλαιήςεσλ παξακείλεη ζηαζεξόο  ή απμεζεί έσο ηελ ειηθία ησλ 4 εηώλ, ηόηε γίλεηαη ιόγνο 

γηα ρξόλην θαη επίκνλν Σξαπιηζκό. (Yairi, 1997). 

 Οη ζύλνδεο ή δεπηεξεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ δηάθνξεο νξνινγίεο ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα, όπσο associated behaviors, secondary behaviors ή physical concomitants 

(Bloodstein, 1995, Van Riper, 1973,1982)  θαη δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο (escape behaviors) θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο (avoidance 

behaviors) (Guitar, 2006). πγθεθξηκέλα, ζύλνδεο ή δεπηεξεύνπζεο ζπκπεξηθνξέο 

εκθαλίδνληαη αξγόηεξα θαη νπζηαζηηθά απνηεινύλ ηξόπν απόδξαζεο ή δηαθπγήο ησλ 

πξσηνγελώλ ζπκπησκάησλ ηνπ (Conture & Kelly, 1991).  Θεσξνύληαη σο «καζεκέλεο» 

ζπκπεξηθνξέο ζαλ αληίδξαζε ζε θάπνην εξέζηζκα (Bloodstein, 1995), γηα απηό νη ύπαξμε 

ηνπο ηνπνζεηεί ηνλ αζζελή ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα ζνβαξόηεηαο Σξαπιηζκνύ (Conture & 

Kelly, 1991, Zebrowski & Schum, 1993). Υαξαθηεξηζηηθά δεπηεξνγελή ζπκπηώκαηα είλαη 

πνηθίιεο θηλήζεηο κειώλ ηνπ ζώκαηνο, άθξσλ ή θεθαιήο, βιεθαξνζπαζκνί, επέλζεζε ήρνπ 

όπσο „εεεε...‟, απνθπγή θαη αληηθαηάζηαζε ιέμεσλ (Βνγηλδξνύθαο θ.α., 2008). 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη ελαιιαγέο έληαζεο ή ύςνπο θσλήο (Zebrowski & Schum, 

1993). Ζ εκθάληζή ηνπο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ε πξώηε έλδεημε όηη ην παηδί 

αληηιακβάλεηαη θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ, εηδηθά ζε πνιύ κηθξά παηδηά πνπ 

δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ εύθνια γηα ηελ νκηιία ηνπο (Zebrowski & Schum, 1993). 

 Οη ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο ζηνρεύνπλ ζην λα «βνεζήζνπλ» ην άηνκν λα δηαθύγεη από 

ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπιηζκνύ ή θαη από έλα βαζηθό ιεθηηθό ζύκπησκα, λα ηεξκαηίζεη ην 

επεηζόδην ηνπ ηξαπιηζκνύ θαη λα νινθιεξώζεη ηε ιέμε ή θξάζε ηνπ (Guitar 2006, 

Μαιαλδξάθε, 2012). Καηά ηε δηάξθεηα ελόο επεηζνδίνπ ηξαπιηζκνύ κπνξεί λα παξαηεξεζεί  

έληνλν θιείζηκν καηηώλ, θνύλεκα ηεο θεθαιήο ή ησλ ρεξηώλ, απμεκέλε έληαζε ζηνπο κύεο 

ηνπ ιαηκνύ, ελαιιαγή ηνπ ύςνπο ή ηεο έληαζεο ηεο θσλήο, αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ηεο νκηιίαο 

θαη πνιιέο άιιεο παξόκνηεο ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο (Silverman, 1996). 
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 Αληίζεηα, νη ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο ζηνρεύνπλ ζην λα απνθύγεη ην άηνκν ην 

επεηζόδην ηνπ ηξαπιηζκνύ θαη επνκέλσο κηα αξλεηηθή εκπεηξία (Van Riper, 1982). 

Δκθαλίδνληαη αθξηβώο πξηλ ηελ έλαξμε  κηαο δπζξπζκίαο, όηαλ ν αζζελήο ληώζεη όηη ζηνλ 

επόκελν ήρν ή ιέμε ζα ηξαπιίζεη (Zebrowski & Schum, 1993). Γηα παξάδεηγκα, 

ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο ζεσξνύληαη νη παξεκβνιέο ήρσλ (όπσο «κκκκ» «εεεε»), νη 

αληηθαηαζηάζεηο ιέμεσλ (γηα αλαζεώξεζε) ή θαη νη ζσκαηηθέο ελέξγεηεο (όπσο ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ ρεξηνύ κπξνζηά από ην ζηόκα, ην γύξηζκα ηνπ ιαηκνύ πξνο άιιε θαηεύζπλζε (Van Riper, 

1982). Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο αθόκε θαη εάλ δελ είλαη επηηπρείο ζην λα βνεζήζνπλ ην 

άηνκν πνπ ηξαπιίδεη λα δηαθεύγεη ή λα απνθεύγεη ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπιηζκνύ, ε «κεξηθή 

επηηπρία» ηνπο ζην παξειζόλ ελζάξξπλε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο (Brutten & Shoemaker, 

1967). 

 Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πεπνηζήζεηο ή αιιηώο ςπρνινγηθέο εθθάλζεηο ηνπ 

ηξαπιηζκνύ έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζόηεξν θαη από ηε βαζηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο 

δηαηαξαρήο, γηα ην ιόγν όηη ν ηξαπιηζκόο ηζηνξηθά θαη γηα ρηιηεηίεο ζεσξήζεθε σο 

ςπρνινγηθή ή πλεπκαηηθή δηαηαξαρή, θάηη πνπ ζήκεξα δελ ηζρύεη (Μαιαλδξάθε, 2012). 

Απνηειέζκαηα εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ όηη ηα άηνκα πνπ ηξαπιίδνπλ δελ δηαθέξνπλ από ηα 

άηνκα πνπ δελ ηξαπιίδνπλ ζε επίπεδν λνεκνζύλεο (Schindler,1955, Andrews & Harris, 1964) 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο  πξνζαξκνγήο (Van Riper, 1982, Bloodstein, 1995). 

Απηνβηνγξαθίεο αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ (Murray, 1980, Carlisle, 1985, Helliesen, 2002) θαη 

αλαθνξέο θιηληθώλ ή θαη επηζηεκνληθώλ άξζξσλ (Sheehan, Cortese, Hadley, 1962, 

Craig,1990, Iverach et al., 2011) έρνπλ δείμεη όηη ηα άηνκα πνπ ηξαπιίδνπλ βηώλνπλ θάπνηα 

θνηλά ζπλαηζζήκαηα (Μαιαλδξάθε, 2012). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα κε ηξαπιηζκό αηζζάλνληαη θόβν πνπ ζπζρεηίδεηαη κε 

αλακελόκελε δπζθνιία ζην ιόγν, όηαλ απνηπγράλνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ αηζζάλνληαη 

απνγνήηεπζε θαη ζπρλά ηνπο θπξηεύεη ην αίζζεκα απώιεηαο ειέγρνπ πάλσ ζην ιόγν. Όηαλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαθή ην άηνκν πνπ ηξαπιίδεη “ζθνληάςεη” ζηελ εθθνξά ήρνπ ή ιέμεο, 

ην αληηιακβάλεηαη θαη δελ νινθιεξώλεη ηελ εθθνξά. Παξαθνινπζεί ην ιόγν ηνπ, 

ζπγθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηνπ πάλσ ζε απηήλ ηελ απνηπρία θαη ε πξνθνξά απηνύ ηνπ ήρνπ, 

ή κηαο ιέμεο πνπ αξρίδεη κε ηνλ ίδην ήρν θαηαιήγεη κηα κόληκε καηαίσζε. ηε ζπλέρεηα, 

πεξλά ζηε ζπλείδεζή ηνπ ην κήλπκα όηη απηνί νη ήρνη θαη νη ιέμεηο είλαη “θνβεξέο” γηα 

απηόλ. Όηαλ κηιάεη παξαθνινπζεί ηα ιόγηα ηνπ, αγρώλεηαη θαη έρεη έληνλε επηζπκία λα 

απνθύγεη ην ζπγθεθξηκέλν ήρν ή ιέμε. Απηή ε επηζπκία γίλεηαη ε αηηία λα αιιάμεη ηελ 

νξζόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θξάζεώλ ηνπ, λα κπεξδέςεη ηε δνκή ηνπ ιόγνπ ηνπ θαη 

πνιιέο θνξέο λα κελ εθθξάδεη ηειηθά απηό πνπ ζθέθηεηαη αιιά θάηη άιιν. Δλ ηέιεη, ηα 

ζσκαηηθά θαη ηα ςπρηθά ζπκπηώκαηα αιιειεπηδξνύλ. Ζ ζπαζηηθόηεηα ζηελ νκηιία γελλά 

θνβία γηα ην ιόγν, ελώ ν θόβνο πνπ πξνέξρεηαη από ην ηξαύιηζκα απμάλεη ηε ζπρλόηεηα θαη 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ. 

 Ζ θαηεγνξία ησλ δπζξπζκηώλ αλάκεζα ζε ιέμεηο θαη ζηε κέζε ησλ ιέμεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ νκάδα ηνπ Ehud Yairi θαη άιισλ εξεπλεηώλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. Οη δπζξπζκίεο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο («Between-word» ή «Other» Disfluencies, 

ODs) νλνκάδνληαη θαη «κε ηξαπιηθέο» θαη ραξαθηεξίδνληαη από: επαλαιήςεηο 

πνιπζύιιαβσλ ιέμεσλ, επαλαιήςεηο θξάζεσλ, θαζώο θαη παξεκβνιέο θαη αλαζεσξήζεηο ζε 

αζπκπιήξσηεο θξάζεηο (Conture, 1990, Gregory, 2003). Οη δπζξπζκίεο αλάκεζα ζε ιέμεηο 

δελ δηαθόπηνπλ ζεκαληηθά ηε ξνή ηεο επηθνηλσλίαο γηα απηό θαη ηνπο έρεη δνζεί ε νξνινγία 

«κε ηξαπιηθέο» (Μαιαλδξάθε, 2012). 
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 Αληίζεηα, νη δπζξπζκίεο ζηε κέζε ησλ ιέμεσλ (Within-word ή «Stuttering-Like» 

Disfluencies, SLDs) νλνκάδνληαη σο «ηξαπιηθέο δπζξπζκίεο», δειαδή δηαθόπηνπλ ζπλήζσο 

αηζζεηά ηε ξνή κίαο πξόηαζεο θαη είλαη: νη επαλαιήςεηο κνλνζύιιαβσλ ιέμεσλ, νη 

επαλαιήςεηο ηκήκαηνο ιέμεσλ θαη ε δπζξπζκηθή θώλεζε (όπσο νη επηκεθύλζεηο θαη ηα 

κπινθαξίζκαηα) (Yairi θαη Ambrose, 1999). 

 πλνςίδνληαο, ζα κπνξνύζε θαλείο λα δηαρσξίζεη ηε ζπκπησκαηνινγία ηνπ 

ηξαπιηζκνύ ζε δύν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ηα ιεθηηθά θαη ηα κε ιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηξαπιηζκνύ. Σα ιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη πνιιαπιέο επαλαιήςεηο 

ήρσλ/ζπιιαβώλ/ιέμεσλ/θξάζεσλ, νη επηκεθύλζεηο ήρσλ, νη παξεκβνιέο 

ήρσλ/ζπιιαβώλ/ιέμεσλ/θξάζεσλ θαη ηα κπινθαξίζκαηα. Σα κε ιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη νη θηλήζεηο θεθαιηνύ, πξνζώπνπ ή/θαη ζώκαηνο, θηλήζεηο ηνπ θνξκνύ ή ησλ άθξσλ, 

βγάιζηκν ηεο γιώζζαο, πίεζε ησλ ρεηιέσλ κεηαμύ ηνπο, θιείζηκν ησλ καηηώλ, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη δηαδηθαζίεο απνθπγήο θαη δηαθπγήο. 

 

2.3. ΠΡΟΓΝΧΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ - ΔΜΦΑΝΗΖ 

ΣΡΑΤΛΗΜΟΤ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 ηηο κνξθέο ηνπ Σξαπιηζκνύ είλαη θαη ν πξώηκνο Σξαπιηζκόο όπνπ αλαθέξεηαη ζε 

παηδηά πνπ έρνπλ αξρίζεη λα ηξαπιίδνπλ θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη  πην ζπρλά ζην 

δεύηεξν ή ηξίην ρξόλν ηεο δσήο ηνπο θαη πνπ ηξαπιίδνπλ γηα έλα δηάζηεκα από έλα έσο ηξία 

ρξόληα. Γεληθόηεξα, απνηειέζκαηα εξεπλώλ δείρλνπλ πσο ε ελ ιόγσ δπζρέξεηα ζηελ νκηιία 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο πνιύ λσξίο, θπξίσο όκσο εληνπίδεηαη πην έληνλε ζηελ ειηθία ησλ 

ηξηώλ έσο πέληε. Δπηπιένλ, ε έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Σξαπιηζκνύ εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηό από ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί ζα πάεη ζην ζρνιείν. Σα θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ είλαη 

ίδηα θαη ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα, έζησ θαη εάλ ε ζπρλόηεηά ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

κεγαιύηεξε ζηα αγόξηα (Καξπαζίνπ, 1994). 

 Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε κειέηε ησλ Milisen & Johnson (1936), θαηά 

ηελ νπνία νη εξεπλεηέο δήηεζαλ από ηνπο γνλείο, πεξίπνπ έλα ρξόλν ή θαη πεξηζζόηεξν κεηά 

ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ, λα ζπκεζνύλ ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ ηνπο όηαλ άξρηζαλ λα 

ηξαπιίδνπλ. Ο κέζνο όξνο ειηθίαο έλαξμεο είλαη πεξίπνπ ηα ηέζζεξα έηε ζύκθσλα κε ελλέα 

κειέηεο πνπ έγηλαλ πξηλ ην 1990 θαη αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά από ηνπο Bloodstein  & Ratner 

(2008). Μεηά ην 1990, δηάθνξνη εξεπλεηέο κε επηθεθαιείο ηνλ Ehud Yairi θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Ηιηλόηο, θαζηέξσζαλ λα παίξλνπλ ζπλέληεπμε από 

γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά άξρηζαλ λα ηξαπιίδνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα κήλεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ απηώλ έδεημαλ όηη ν κέζνο όξνο ειηθίαο ζηελ έλαξμε ησλ 

ζπκπησκάησλ είλαη πεξίπνπ ηα δύν ρξόληα θαη νρηώ κήλεο (Bloodstein & Ratner, 2008). 

ήκεξα, θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνθσλία όηη ε κέζε ειηθία εκθάληζεο ηνπ ηξαπιηζκνύ είλαη 

ιίγν πξηλ ηα ηξία έηε θαη όηη νη πεξηζζόηεξεο ελάξμεηο ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ 

δύν θαη ηξεηζήκηζη εηώλ (Yairi & Ambrose, 2005). O Σξαπιηζκόο κπνξεί ζπαληόηεξα λα 

μεθηλήζεη θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο κέρξη ηα δώδεθα έηε. 

 ηε ζπλέρεηα, αμίδεη θαλείο λα εμεηάζεη ηα πξώηα ζεκάδηα ηνπ Σξαπιηζκνύ, όπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη από ηνπο γνλείο. ηηο πεξηζζόηεξεο πξώηκεο αλαθνξέο γηα ηελ έλαξμε 

ηνπ Σξαπιηζκνύ θαηαγξάθεηαη όηη ηα πξώηα ηππηθά  ζεκάδηα ηνπ Σξαπιηζκνύ είλαη νη απιέο 

θαη ραιαξέο επαλαιήςεηο ζπιιαβώλ θαη ιέμεσλ (Βluemel, 1932). Χζηόζν, θάπνηεο από ηηο 

πξώηεο κειέηεο (Taylor, 1937) θαη νη επηκειεκέλεο ζπλεληεύμεηο ηνπ Yairi (1983)  



15 

δηαπίζησζαλ όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη γνλείο πεξηγξάθνπλ σο πξώηα ζεκάδηα 

ηξαπιηζκνύ ησλ παηδηώλ ηνπο επηκεθύλζεηο θαη παύζεηο κε ζεκάδηα έληνλεο αγσλίαο. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηνπο έξεπλαο αιιά θαη απηά άιισλ εξεπλεηώλ, νη 

Yairi & Αmbrose (2005) ππνδεηθλύνπλ όηη αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα πξώηα ζεκάδηα 

ηνπ Σξαπιηζκνύ είλαη νη επαλαιήςεηο κόλν, ην πνζνζηό ησλ ζπιιαβώλ πνπ 

επαλαιακβάλνληαη θαη ν αξηζκόο επαλαιήςεσλ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη πςειόηεξν ζηα 

παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ από ηα ζπλνκήιηθά ηνπο πνπ έρνπλ θπζηνινγηθή ξνή νκηιίαο. Χο 

ζύλνδα πξνβιήκαηα ηνπ Σξαπιηζκνύ ζηα παηδηά αλαθέξνληαη θνβίεο, δηαηαξαρέο ύπλνπ, 

ελνύξεζε, αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, νλπρνθαγία, εκκνλέο θαη ςπραλαγθαζκνί θαζώο θαη 

δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2006). Χζηόζν, ζύκθσλα 

κε ηελ άπνςε ηεο Μαιαλδξάθε (2012), ην πνζνζηό ηνπ ςπρνγελνύο Σξαπιηζκνύ είλαη 

κηθξόηεξν από ην 3% ησλ πεξηπηώζεσλ Σξαπιηζκνύ πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη θαη 

επηπιένλ δελ παξαηεξείηαη παζνινγία λεπξνινγηθήο θύζεσο πνπ λα αηηηνινγεί ηα 

ζπκπηώκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ αηηηνινγία νη εξεπλεηέο πιένλ ζπκθσλνύλ όηη ν Σξαπιηζκόο δελ 

νθείιεηαη ζε έλαλ κόλν παξάγνληα αιιά ππνδεηθλύνπλ όιν θαη πην μεθάζαξα όηη πξόθεηηαη 

γηα έλα πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν (Conture, 1990,Yairi, 2004). Με άιια ιόγηα πξόθεηηαη 

γηα έλα θαηλόκελν πνπ γηα λα γελλεζεί είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε πνιιώλ παξαγόλησλ. 

Αξθεηέο έξεπλεο ζπλέθξηλαλ παηδηά πνπ αλέθακςαλ από ηνλ Σξαπιηζκό κε άιια πνπ ν 

ηξαπιηζκόο παξέκεηλε, κε ζθνπό λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζίαζαλ ηα 

πξώηα. Σα ηειεπηαία 20 ρξόληα ην παλεπηζηήκην ηνπ Ηιηλόηο δηεμήγαγε κηα έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηνπο πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ Σξαπιηζκό ελόο παηδηνύ ώζηε απηόο λα 

επηκέλεη θαη λα κελ εμαθαλίδεηαη κέζσ ηεο Απζόξκεηεο Αλάξξσζεο (Yairi & Ambrose, 

2005). 

 πγθεθξηκέλα, νη Yairi & Ambrose (2005) αλέθεξαλ ζε αξθεηέο κειέηεο όηη πεξίπνπ 

40-60% ησλ παηδηώλ πνπ εμέηαζαλ, ζηα δείγκαηά ηνπο είραλ θάπνην ζπγγελή ζηελ άκεζε 

νηθνγέλεηά ηνπ κε δηάγλσζε ηξαπιηζκνύ, ππνδεηθλύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη θάπνην 

είδνο θιεξνλνκηθόηεηαο ήηαλ πηζαλό (νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό). Παξάιιεια, ην θύιν 

ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παξάγνληεο επηβάξπλζεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

Σξαπιηζκνύ. ε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ 4 αγόξηα αλά 1 θνξίηζη ή 

θαη κεγαιύηεξε (Bloodstein,1995, Craig et al., 2002, Mansson, 2000), ελώ νη Yairi & 

Ambrose (2005) αλέθεξαλ όηη εκθαλίδεηαη αλαινγία 2 αγνξηώλ ζε θάζε θνξίηζη. Δπηπιένλ, 

θαζνξηζηηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα απνηειεί ε ειηθία ζηελ έλαξμε ηνπ Σξαπιηζκνύ, θαζώο 

ηα παηδηά πνπ αξρίδνπλ λα ηξαπιίδνπλ ζε κεγαιύηεξε ειηθία έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα 

λα επηκείλεη ν Σξαπιηζκόο. 

 Παξάιιεια, ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ Σξαπιηζκό ηνπ νπνίνπ ε ζπρλόηεηα θαη ε 

ζνβαξόηεηα δελ κεηώλεηαη ζηνλ πξώην ρξόλν από ηε ζηηγκή ηεο έλαξμήο ηνπ δηαηξέρνπλ 

κεγάιν θίλδπλν λα ηνλ δηαηεξήζνπλ, θαζηζηώληαο έηζη ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα 

ηελ ηάζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο ηνπ Σξαπιηζκνύ (Proctor, Duff & Yairi, 2002, 

Yairi & Ambrose, 2005). Δπηπξόζζεηα, πνιιέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο λεπξναπεηθνληζηηθέο 

έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ 

εγθεθάισλ αηόκσλ κε θπζηνινγηθή ξνή θαη ησλ εγθεθάισλ αηόκσλ πνπ ηξαπιίδνπλ, 

θαζηζηώληαο ζεκαληηθή ηελ αμηνιόγεζε λεπξνινγηθώλ παξαγόλησλ γηα ηελ πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ (De Nil et al., 2003, Fox et al., 2000, Neumann et al., 2005, 

Sommer et al., 2002). Σέινο, ζεκαληηθνί  πξνγλσζηηθνί  παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

Σξαπιηζκνύ ηόζν ζε παηδηά όζν θαη ζε ελήιηθεο  είλαη ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε 

πηζαλή δηγισζζία, θαζώο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. 
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2.4. Ζ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΥΟΛΔΗΟΤ - 

ΓΟΝΔΑ 

 Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη δύν ζεζκνί πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ αθνύ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία 

πσο ε κάζεζε δελ νινθιεξώλεηαη ζην ζρνιείν, αιιά έλα κεγάιν κέξνο ζπληειείηαη θαη ζην 

ζπίηη. Δίλαη, ινηπόλ, ζεκαληηθό λα δεκηνπξγεζνύλ ζηα ζρνιεία επηθνηλσληαθνί δεζκνί, πνπ 

ζα ζηνρεύνπλ ζηελ όζν ην δπλαηό απνηειεζκαηηθόηεξε επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο. 

 Ο Γεσξγίνπ (2000) μεθηλά ηε δηεξεύλεζή ηνπ γηα ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο 

από ηελ παξαδνρή όηη «ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα έρνπλ σο ζεκείν ηνκήο θαη σο θνηλό 

ελδηαθέξνλ ηνπο ην παηδί». Σν παηδί δέρεηαη θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο ηόζν από ηνπο γνλείο 

όζν θαη από ηνπο δαζθάινπο ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Θενθηιίδεο (1994), ην ζρνιείν σο 

αλνηθηό ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη ηαπηόρξνλα 

αζθεί επίδξαζε πάλσ ζ‟ απηό. Σα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη γηα ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ από ηα παηδηά ηνπο (Θενθηιίδεο, 1994). Δπνκέλσο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη κέζα από θνηλή πξνζπάζεηα λα επηδηώμνπλ ην θαιύηεξν δπλαηό 

απνηέιεζκα γηα ηα παηδηά. 

 Παξόκνηα θαη ν Παζηαξδήο (2004) βάδεη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινύλ 

ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηνπο γνλείο. Δπηζεκαίλεη όηη ε εκπινθή ησλ γνληώλ ζηε ζρνιηθή 

δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γη‟ απηό ην ζρνιείν 

νθείιεη λα έρεη ηζρπξνύο επηθνηλσληαθνύο δεζκνύο αλάκεζα ζηνπο εζσηεξηθνύο θαη 

εμσηεξηθνύο θνξείο ηνπ. Δίλαη, ινηπόλ, αλαγθαία κηα ζπλεξγαζία αλνηθηή, ζπλερήο θαη 

εηιηθξηλήο κε θαζνξηζκό θνηλώλ ζηόρσλ θαη από ηηο δπν πιεπξέο. 

 Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην θνηλσληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη ε αλάπηπμε 

γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Γη‟ απηό ην ιόγν, ε κειέηε ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

ζπζηήκαηνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Έξεπλεο έδεημαλ όηη ε εκπινθή ησλ γνληώλ ζηε δσή 

ηνπ ζρνιείνπ έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηε ζηάζε ησλ καζεηώλ θαη ζηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά (Φινπξήο, 1989). Σν παηδί έρεη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο όηαλ 

νη γνλείο είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλερίδνπλ ην ζρνιηθό έξγν ζην 

ζπίηη. 

 Σν ίδην ην ζρνιείν κπνξεί λα θαισζνξίδεη ή λα εκπνδίδεη νπζηαζηηθά ηελ εκπινθή 

ησλ γνληώλ. Οη γνλείο δελ έρνπλ νπζηαζηηθή πξόζβαζε θαη ιόγν κέζα ζην ζρνιείν, ελώ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ε βνήζεηά ηνπο θαη ε επίβιεςε ηνπ παηδηνύ ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

ζεσξείηαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. πλήζσο, νη επηζθέςεηο ηνπ γνληνύ ζην ζρνιείν γίλνληαη 

γηα λα ελεκεξσζεί ν γνληόο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ. Τπάξρνπλ, 

όκσο, θαη άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ νη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, 

παξαδείγκαηνο ράξε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζρνιηθέο γηνξηέο θαη άιιεο εθδειώζεηο. ε 

παιαηόηεξεο επνρέο, ην ζρνιείν θαινύζε ηνπο γνλείο ζε ζπλεξγαζία όηαλ παξνπζηαδόηαλ 

θάπνην πξόβιεκα πξνζαξκνγήο, επίδνζεο ή ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ. ήκεξα επηβάιιεηαη 

κηα πην νπζηαζηηθή επηθνηλσλία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη 

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. 
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2.5. ΣΑΔΗ ΓΟΝΔΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΣΡΑΤΛΗΜΟ 

 Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθή ηόζν γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Σξαπιηζκνύ 

(Bloodstein, 1975) όζν θαη γηα ηε ζεξαπεία (Van Riper, 1973). Οη γνλείο ησλ αηόκσλ πνπ 

ηξαπιίδνπλ ηείλνπλ λα δπζαλαζρεηνύλ κε ηελ αλώκαιε ζπκπεξηθνξά ηεο νκηιίαο ησλ 

παηδηώλ ηνπο, ζε πνζνζηό 83%, κε απνηέιεζκα λα αληηδξνύλ ιαλζαζκέλα ζηνλ Σξαπιηζκό, 

εκπνδίδνληαο έηζη ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο ζηε ζεξαπεία (Cooper, 1985). 

 ε έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ζην “The Egyptian Journal Otolaryngology”  ζην Κάηξν, 

παξνπζηάζηεθαλ νη  γλώζεηο θαη νη αλεζπρίεο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό (Safwat & 

Sheikhany, 2014). ηελ έξεπλα απηή δόζεθαλ ζε 100 γνλείο (56% γπλαίθεο θαη 44% άληξεο) 

κε  παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, εξσηεκαηνιόγηα ζρεηηθά κε ηηο γλώζεηο ηνπο 

όζνλ αθνξά ηνλ Σξαπιηζκό. Ζ θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάινγα κε 

ηελ ειηθηαθή νκάδα (67% θάησ ησλ 35 εηώλ θαη 33% άλσ ησλ 35 εηώλ) θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην 59% απνηεινύλ απηνί πνπ έρνπλ θάπνην επίπεδν 

κόξθσζεο θαη ην 41% απηνί πνπ δελ ζπνπδάζεη θάπνην αληηθείκελν. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

γνλέσλ απέλαληη ζηνλ Σξαπιηζκό, αιιά ε γλώζε ηνπο γηα ηελ δηαηαξαρή ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

Οη γπλαίθεο απάληεζαλ πσο ν Σξαπιηζκόο νθείιεηαη ζε ςπρνινγηθνύο ή/θαη 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. Σν 8% ησλ γνλέσλ απάληεζαλ όηη νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο 

παξάγνληεο θαη ην 9% όηη έρεη σο αηηηνινγία αλσκαιίεο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη 

απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία. Γηαπηζηώζεθε πσο ν θύξηνο ιόγνο πνπ 

ώζεζε ηνπο γνλείο λα ζπκβνπιεπηνύλ θάπνηνλ εηδηθό ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ήηαλ ε 

ζύγθξηζε ηνπ ελ ιόγσ παηδηνύ κε ηα αδέξθηα ηνπ ή κε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

γπλαίθεο έδεημαλ κεγαιύηεξε αλεζπρία από ηνπο άληξεο γνλείο. Σν 98% ησλ γνλέσλ βιέπνπλ 

ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ ηελ ηάζε λα ληξέπνληαη θαη λα ληώζνπλ απόξξηςε από ηνλ πεξίγπξν 

ηνπο. Αληίζεηα, ην 21% δήισζαλ πσο δελ ληώζνπλ αλήζπρνη, απνγνεηεπκέλνη θαη έλνρνη, 

θαζώο δείρλνπλ επαξθή πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ  ζηα παηδηά ηνπο. Δίλαη θαλεξό όηη νη γνλείο 

αλεζπρνύλ κήπσο ν Σξαπιηζκόο επεξεάζεη ηε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο ή/θαη 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο  ησλ παηδηώλ ηνπο. εκαληηθή δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ 

παξαηεξήζεθε κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη γπλαίθεο ήηαλ ζε 

ζύγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ όηαλ ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη θαη έδεημαλ πην 

απαηζηόδνμεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ παηδηώλ ηνπο. Αληίζεηα, νη άλδξεο είραλ πην ζεηηθή άπνςε 

γηα ηε ζεξαπεία θαη ππνζηήξηδαλ ηελ ηδέα όηη ηα παηδηά ηνπο ζα είραλ κηα θπζηνινγηθή δσή. 

Από ηα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο πξνέθπςε σο ζπκπέξαζκα ε  εκθαλήο έιιεηςε 

θαηαλόεζεο θαη αλνρήο γηα ηνλ Σξαπιηζκό από ηνπο γνλείο. Παξάιιεια, νη θιηληθέο 

εθθάλζεηο απηήο ηεο κειέηεο απνδόζεθαλ ζαλ ζπκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαη πξνηάζεθε ε ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

κεηαμύ γνλέσλ, δαζθάισλ θαη επαγγεικαηηώλ πγείαο (όπσο παηδίαηξνη). Μία ηέηνηα επίηεπμε 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηειενπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο. 

 Πξνεγνύκελε έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ζην “Journal of communications disorders” 

ζηελ Αιακπάκα, παξνπζίαζε ηηο γλώζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό (Crowe, 1977). 

θνπόο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηνύλ νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ κε παηδηά 

πνπ ηξαπιίδνπλ („„stutterers‟‟) θαη ησλ γνλέσλ κε  παηδηά πνπ δελ ηξαπιίδνπλ 

(„„nonstutterers‟‟) όζνλ αθνξά ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηνλ Σξαπιηζκό. Οη κεηξήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κε ηε ρξήζε ηνπ „„Parental Attitudes Toward Stuttering‟‟ (PATS), ην 

νπνίν απνηειείηαη από θιίκαθεο  πνπ θπκαίλνληαη από ην «πκθσλώ Απόιπηα» έσο ην 

«Γηαθσλώ Έληνλα» θαη ηνπ „„Inventory and the Alabama Stuttering Knowledge Test‟‟ (ASK), 
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ην νπνίν πεξηιακβάλεη απαληήζεηο «σζηνύ - Λάζνπο». ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

ζπκκεηείραλ 50 γνλείο κε παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ θαη 50 γνλείο κε παηδηά πνπ δελ ηξαπιίδνπλ, 

ζηνπο νπνίνπο 100 γνλείο δόζεθαλ θαη ηα δύν εξσηεκαηνιόγηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

πσο νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ δελ ηξαπιίδνπλ επέδεημαλ πην επηζπκεηή ζηάζε θαη 

πεξηζζόηεξεο γλώζεηο απέλαληη ζηνλ Σξαπιηζκό από όηη νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ 

ηξαπιίδνπλ. 

 

2.6. ΣΑΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟΝ ΣΡΑΤΛΗΜΟ 

 Ο Νεπηαγσγόο θαη γεληθόηεξα ν Δθπαηδεπηηθόο απνηειεί νξόζεκν ζηε δσή ελόο 

παηδηνύ θαη θπξίσο όηαλ έλα παηδί ηξαπιίδεη. Ο Νεπηαγσγόο είλαη ζε ζέζε  λα παξαηεξήζεη 

ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ, αθόκε θαη ηηο επηξξνέο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα παηδί πνπ ηξαπιίδεη (Gottwald & 

Starkweather, 1995). Δίλαη ην πξόζσπν «θιεηδί» πνπ κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηνλ ηξαπιηζκό 

θαη λα βνεζήζεη αθόκα θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ ζεξαπεπηηθώλ ηερληθώλ ηνπ ηξαπιηζκνύ κέζα 

ζηε ηάμε θαη ζηε γελίθεπζε ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ (Ramig & Bennett, 1995). ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα όκσο, κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη 

ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό, κε απνηέιεζκα ηα πνζνζηά 

ησλ παηδηώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηξαπιηζκό λα απμάλνληαη (Cooper, 1985).    

 Έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1975 από ηνλ Woods, είρε σο ζηόρν ηελ κειέηε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό. Πήξαλ κέξνο 46 εθπαηδεπηηθνί, νη 

νπνίνη ζε αξρηθό ζηάδην θιήζεθαλ λα παξαηεξήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά αγνξηώλ πνπ 

ηξαπιίδνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ελ ζπλερεία λα ζπγθξίλνπλ ηελ νκηιία απηώλ κε ηελ νκηιία 

αγνξηώλ πνπ δελ ηξαπιίδνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαςαλ ηελ νκηιία ησλ αγνξηώλ πνπ 

ηξαπιίδνπλ πην επηζεηηθή θαη ληξνπαιή θαη ηνπο παξνπζίαζαλ σο θαθνύο νκηιεηέο. Οη 

πεξηγξαθέο απηέο ζπγθξίζεθαλ κε ηελ νκηιία ησλ άιισλ παηδηώλ ηεο ηάμεο, όπσο 

παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππάξρνπλ 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ όζνλ αθνξά ηα παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ, γεγνλόο πνπ 

θέξεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ εηθόλα ησλ παηδηώλ απηώλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. 

 Αξγόηεξα, νη Yeakle & Cooper (1986) δηεμήγαγαλ επίζεο έξεπλα γηα ηελ ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηνλ Σξαπιηζκό. Γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν κέηξεζεο “Teachers‟ Perceptions of 

Stuttering Inventory” (TPSI). Σν TPSI απνηεινύηαλ από 10 δειώζεηο, ζηηο νπνίεο δεηήζεθε 

από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα απαληήζνπλ κε βάζε ηελ θιίκαθα „„Likert‟‟. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ έδεημαλ αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ 

ηξαπιηζκό.  Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ είραλ πξνεγνύκελε εκπεηξία κε άηνκα πνπ 

ηξαπιίδνπλ ή νπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε ζηνλ Σξαπιηζκό, εκθάληζαλ κεγαιύηεξε έιιεηςε 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη γλώζεσλ. Οη εξεπλεηέο ραξαθηήξηζαλ απαξαίηεηε ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο ηάμεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη παηδηά πνπ 

ηξαπιίδνπλ. 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 Γηα λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ απνηεινύλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην απεπζπλόκελν ζε επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνύο. 

Σν ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην πξαγκαηεύεηαη ηε δηεξεύλεζε ηεο επίγλσζεο ησλ επαγγεικαηηώλ 

Νεπηαγσγώλ ζηνλ Σξαπιηζκό. 

 

3.2. ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 122 επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνί. Σν δείγκα ζπιιέρζεθε 

ηπραία, κε πεξηνξηζκνύο: α) λα έρνπλ εξγαζηεί ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξόλν θαη β) λα 

εξγάδνληαη ζε ηππηθά λεπηαγσγεία. Όζνλ αθνξά ην πξνθίι ηνπ δείγκαηνο, δελ ππήξμε 

πεξηνξηζκόο σο πξνο ηελ ειηθία, ην θύιν, ηνλ ηόπν θαηαγσγήο (πόιε, θσκόπνιε, ρσξηό), ηελ 

πόιε θνίηεζεο, ηελ πόιε εξγαζίαο, ην επίπεδν ζπνπδώλ (θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθό, 

δηδαθηνξηθό, κεηαδηδαθηνξηθό) ή αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ 

Σξαπιηζκό. Δπηπξόζζεηα, ε πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνύ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε δηα ηεο 

άκεζεο επαθήο (ζπλαληήζακε ηνλ Νεπηαγσγό θαη ηνπ ρνξεγήζακε ην εξσηεκαηνιόγην) είηε 

δηα ηεο έκκεζεο επαθήο (δεκνζίεπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δηαδίθηπν). 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 139 επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνί. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θξίζεθαλ θαηάιιεια ηα 122 εξσηεκαηνιόγηα, θαζώο νξηζκέλα δελ είραλ 

ζπκπιεξσζεί πιήξσο ή είραλ ζπκπιεξσζεί κε ιαλζαζκέλν ηξόπν. 

 

3.3. ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεξεύλεζε ηεο επίγλσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό. 

Δπηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην σο όξγαλν κέηξεζεο επεηδή  ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί 

εξεπλεηηθή κειέηε, θαζώο ζηνρεύεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ από έλα πιεζπζκό. Σν 

εξσηεκαηνιόγην πεξηέρεη εξσηήζεηο πξνζαξκνζκέλνπ πεξηερνκέλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

απεπζύλεηαη ζε παηδαγσγνύο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε κνξθή ώζηε 

λα δηεμαρζνύλ ηα ζηνρεπόκελα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. Οη εξσηήζεηο 

δηαηππώζεθαλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη πεξηνξίζηεθαλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ρσξίο νη απαληήζεηο λα θέξνπλ δηθνξνύκελα πξνβιήκαηα. Σν παξόλ 

εξσηεκαηνιόγην ζρεδηάζηεθε βαζηζκέλν ζηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

παξάξηεκα ησλ άξζξσλ «Parent perceptions of the impact of stuttering on their preschoolers 

and themselves» (Langevin et al., 2010) θαη «Parental attitudes and knowledge of stuttering» 

(Safwat & Sheikhany, 2014). ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έπξεπε λα ζπκπιεξώζεη ν εθάζηνηε Νεπηαγσγόο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο όπνπ ζθνπόο είλαη ε θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ ζε 

κηα θαηεγνξία θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο εξσηήζεηο όπνπ ν εξσηεζείο δελ απαληάεη άκεζα 

αιιά κέζα από έλα πιήζνο επηινγώλ. (Παξάξηεκα 1) 
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3.4. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 Σν ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη νπζηαζηηθά από πέληε ελόηεηεο νη νπνίεο 

αλαιύνληαη παξαθάησ: 

Δλόηεηα 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηώκελσλ. 

Δλόηεηα 2: Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό (από δεκόζηνπο 

       θαη ηδησηηθνύο θνξείο εθπαίδεπζεο ή από εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο). 

Δλόηεηα 3: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίγλσζε ησλ κειώλ ηνπ δείγκαηνο ζηνλ Σξαπιηζκό  

      (νλνκαζία/νξνινγία, ειηθία πξώην-εκθάληζεο, αίηηα,  ραξαθηεξηζηηθά, θαηλόκελν   

       «Απζόξκεηεο Αλάξξσζεο»). 

Δλόηεηα 4: Δλέξγεηεο/ζηάζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ απέλαληη ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη. 

Δλόηεηα 5: ρέζε Νεπηαγσγνύ θαη γνλέα (εάλ δεηνύλ βνήζεηα νη γνλείο από ηνπο 

                  Νεπηαγσγνύο, ηη ζπκβνπιέο δίλνπλ νη Νεπηαγσγνί θαη εάλ παξαπέκπνπλ ην παηδί   

                  ζε Λνγνζεξαπεπηή).   

 

3.5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε ζηηο 6/6/2015 θαη 

νινθιεξώζεθε ζηηο 18/7/2015. Ζ ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ζηα κέιε ηνπ δείγκαηνο 

έγηλε είηε άκεζα είηε έκκεζα. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνπο Νεπηαγσγνύο 

ζηνπο νπνίνπο δόζεθαλ αληίγξαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ζπκπιήξσζε. Γόζεθε 

πξνζεζκία εθηά εκεξώλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο εθόζνλ δελ ην ζπκπιήξσλαλ επί ηόπνπ ιόγσ 

εθπαηδεπηηθώλ ππνρξεώζεσλ. 

 Δθ ησλ πζηέξσλ , θάλεθε πσο ήηαλ πξνηηκόηεξν, νη εξεπλνύκελνη λα ζπκπιεξώζνπλ  

ην εξσηεκαηνιόγην θαηά ηελ  πξώηε ζπλάληεζε, θαζώο κε ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ , ππήξμαλ 

θάπνηεο απώιεηεο εξσηεκαηνινγίσλ ιόγσ ιήμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηηο 18/6/2015. 

 Όζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε έκκεζν ηξόπν, απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζην δηαδίθηπν. πγθεθξηκέλα, ζε 

αξρηθό ζηάδην έγηλε κεηαηξνπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από έληππε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη 

ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή θόξκα από ηε Google.  ηε ζπλέρεηα, εηζήρζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην ζε απηή ηε θόξκα θαη θνηλνπνηήζεθε ν ζύλδεζκνο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ 

πεξηείρε ηε θόξκα ζε ζρεηηθέο ζειίδεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ώζηε λα ην 

απαληήζνπλ νη Νεπηαγσγνί. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο απαληνύζε ην ειεθηξνληθό 

εξσηεκαηνιόγην ε Google απνζήθεπε  ηηο απαληήζεηο ζε αξρείν κνξθήο Excel. Να ζεκεησζεί 

πσο δελ γηλόηαλ δεθηό νπνηνδήπνηε εξσηεκαηνιόγην δελ είραλ απαληεζεί όιεο ηνπ νη 

εξσηήζεηο. ε ηειηθό ζηάδην ηα δεδνκέλα (απαληήζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ) εμήρζεζαλ από ην 

αξρείν Excel θαη εηζήρζεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα γηα ηελ αλάιπζή ηνπο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ακέζσο κεηά. 
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 3.6. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

  Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 21.0 γηα ινγηζκηθό Windows. 

 Σα δεδνκέλα αλαιύζεθαλ κε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive statistics) θαη κε 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή (inferential statistics) κε ζπζρεηίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο επηινγήο “frequencies” ζην 

SPSS, ελώ ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή κε ζπζρεηίζεηο κέζσ ηνπ chi-square (ρ
2
) cross tabulations 

ηεζη. Σν “chi-square” είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμύ 

δύν πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ (π.ρ. δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). ε απηήλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία 

εμεηάδεηαη αλ δύν κεηαβιεηέο (π.ρ. γλώζεηο γηα ηνλ Σξαπιηζκό θαη επίπεδν ζπνπδώλ) πνπ 

δηαζηαπξώλνληαη ζε έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ είλαη αλεμάξηεηεο (κεδεληθή ππόζεζε, Ζ0) 

ή εμαξηεκέλεο (ελαιιαθηηθή ππόζεζε, Ζ1). Σα δεδνκέλα είλαη ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην “One-way 

ANOVA” γηα αλάιπζε δηαθύκαλζεο κνλήο θαηεύζπλζεο, ε νπνία εθαξκόδεηαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ζπγθξίλνληαη κεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από πεξηζζόηεξεο από δύν νκάδεο 

(δείγκαηα) σο πξνο κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (π.ρ. ρξόληα εξγαζίαο). 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Αξρηθά, ζην θεθάιαην απηό παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ 

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην θύιν ησλ Νεπηαγσγώλ. Φαίλεηαη πσο ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ήηαλ γπλαίθεο, κε πνζνζηό 94,3% θαη νη άληξεο κε πνζνζηό 5,7%. 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Φύιν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Άλδξαο 7 5,7 5,7 

Γπλαίθα 115 94,3 94,3 

Total 122 100,0 100,0 

   

ηνλ πίλαθα 2 παξαηίζεηαη ε ειηθία ησλ Νεπηαγσγώλ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό  πνπ 

βξίζθεηαη ζην 38,5%, αθνξά ηνπο Νεπηαγσγνύο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 24-30 

ρξνλώλ, αθνινπζνύκελν από ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-40 ρξνλώλ, κε πνζνζηό 32,8%. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ηξίηε ειηθηαθή νκάδα  41-50 ρξνλώλ, κε πνζνζηό 23,8% θαη ηέινο ε 

νκάδα ησλ 50
+
κε πνζνζηό 4,9%. 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Ζιηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

24-30 47 38,5 38,5 

31-40 40 32,8 32,8 

41-50 29 23,8 23,8 

50+ 6 4,9 4,9 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηνλ πίλαθα 3 θαίλεηαη ν ηόπνο θαηαγσγήο ησλ Νεπηαγσγώλ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ησλ εξεπλνύκελσλ 76,2% θαηάγεηαη από πόιε. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε θαηαγσγή από 

ρσξηό κε πνζνζηό 13,1% θαη ηέινο ε θσκόπνιε κε πνζνζηό 10,7%.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τόπος Καταγωγής 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Πόλη 93 76,2 76,2 

Κωμόπολη 13 10,7 10,7 

Χωριό 16 13,1 13,1 

Total 122 100,0 100,0 
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Ο πίλαθαο 4 πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πόιεηο πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη νη 

εξεπλνύκελνη κε  κεγαιύηεξν πνζνζηό λα εκθαλίδεη ε Πάηξα 39,3%. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη  ε Αζήλα κε πνζνζηό 27,9%, ε Θεζζαινλίθε κε 8,2%, ηα Ησάλληλα κε 7,4%, 

ην Ρέζπκλν κε 5,7%, ε Ρόδνο 4,1%, ε Αιεμαλδξνύπνιε κε 3,3%, ν Βόινο κε 2,5% θαη 

ηειεπηαία ηε Λεπθσζία θαη ε Ξάλζε κε πνζνζηό 0,8%. 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Πόιε Φνίηεζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Πάηξα 48 39,3 39,3 

Αζήλα 34 27,9 27,9 

Θεζζαινλίθε 10 8,2 8,2 

Λεπθσζία 1 ,8 ,8 

Αιεμαλδξνύπνιε 4 3,3 3,3 

Ξάλζε 1 ,8 ,8 

Ησάλληλα 9 7,4 7,4 

Ρέζπκλν 7 5,7 5,7 

Ρόδνο 5 4,1 4,1 

Βόινο 3 2,5 2,5 

Total 122 100,0 100,0 

  

Οη πίλαθεο 5 θαη 6 δείρλνπλ ηα ρξόληα εξγαζίαο ησλ εξσηεζέλησλ. πγθεθξηκέλα, ν 

πίλαθαο 5 δείρλεη αλαιπηηθά ηα ρξόληα εξγαζίαο θάζε Νεπηαγσγνύ , ελώ ν πίλαθαο 6 δείρλεη 

ηνλ κέζν όξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζηα 9,9 ρξόληα. Όκσο, ν αξηζκόο απηόο δελ είλαη 

πιήξσο αληηπξνζσπεπηηθόο,  θαζώο ηα ρξόληα εξγαζίαο θπκαίλνληαη από 1 έσο θαη 33 

ρξόληα. 

ΠΗΝΑΚΑ 5: Υξόληα Δξγαζίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

1,00 11 9,0 9,0 

2,00 7 5,7 5,7 

3,00 10 8,2 8,2 

4,00 9 7,4 7,4 

5,00 10 8,2 8,2 

6,00 7 5,7 5,7 

7,00 4 3,3 3,3 

8,00 9 7,4 7,4 

9,00 4 3,3 3,3 

10,00 10 8,2 8,2 

11,00 1 ,8 ,8 

12,00 4 3,3 3,3 

13,00 4 3,3 3,3 

14,00 2 1,6 1,6 

15,00 4 3,3 3,3 
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16,00 3 2,5 2,5 

17,00 2 1,6 1,6 

18,00 2 1,6 1,6 

20,00 1 ,8 ,8 

21,00 2 1,6 1,6 

22,00 1 ,8 ,8 

23,00 1 ,8 ,8 

24,00 2 1,6 1,6 

25,00 7 5,7 5,7 

27,00 1 ,8 ,8 

28,00 1 ,8 ,8 

30,00 1 ,8 ,8 

31,00 1 ,8 ,8 

33,00 1 ,8 ,8 

Total 122 100,0 100,0 

  

ΠΗΝΑΚΑ 6: Υξόληα Δξγαζίαο 

N 
Valid 122 

Missing 0 

Mean 9,9590 

Std. Deviation 7,98490 

  

ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη νη πόιεηο εξγαζίαο ησλ Νεπηαγσγώλ. Οη πεξηζζόηεξνη 

εξγάδνληαη  ζηελ Πάηξα ζε πνζνζηό 45,1% ,κεηά ζηελ Αζήλα κε πνζνζηό 28,7% θαη ζην 

Αγξίλην κε 3,3%. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνύλ δηάθνξεο πόιεηο όπσο Λήκλνο, Κνκνηελή, 

Θεζζαινλίθε, Κόξηλζνο, Ζξάθιεην, Δύβνηα (κε πνζνζηό 1,6%) θαη Ρέζπκλν, πάξηε, 

Λεκεζόο, Πάξνο, Ρόδνο, Καηεξίλε, Πύινο, Υαιθίδα, Λνλδίλν, Οξεζηηάδα, Λεπθσζία, Ξάλζε, 

Αίγην, Ησάλληλα, Καηεξίλε (κε πνζνζηό 0,8%). 

ΠΗΝΑΚΑ 7: Πόιε Δξγαζίαο 

 Frequency Percent Valid Percent 

 

 

 

 

 

Valid 

Λήκλνο 2 1,6 1,6 

Κνκνηελή 2 1,6 1,6 

Ρέζπκλν 1 ,8 ,8 

πάξηε 1 ,8 ,8 

Λεκεζόο 1 ,8 ,8 

Πάξνο 1 ,8 ,8 

Ρόδνο 1 ,8 ,8 

Καηεξίλε 2 1,6 1,6 

Πάηξα 55 45,1 45,1 

Αζήλα 35 28,7 28,7 
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Πύινο 1 ,8 ,8 

αληνξίλε 1 ,8 ,8 

Υαιθίδα 1 ,8 ,8 

Θεζζαινλίθε 2 1,6 1,6 

Λνλδίλν 1 ,8 ,8 

Οξεζηηάδα 1 ,8 ,8 

Κόξηλζνο 2 1,6 1,6 

Λεπθσζία 1 ,8 ,8 

Ξάλζε 1 ,8 ,8 

Ζξάθιεην 2 1,6 1,6 

Αίγην 1 ,8 ,8 

Ησάλληλα 1 ,8 ,8 

Δύβνηα 2 1,6 1,6 

Αγξίλην 4 3,3 3,3 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηνλ πίλαθα 8 αλαγξάθεηαη ην επίπεδν ζπνπδώλ ησλ εξεπλνύκελσλ. Φαίλεηαη πσο ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό (75,4%) ησλ Νεπηαγσγώλ θαηέρνπλ  πηπρίν ελώ ην 17,2% έρεη 

κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη ην 7,4% δηδαθηνξηθό. Σέινο, παξαηεξείηαη πσο θαλέλαο 

εξεπλνύκελνο δελ έρεη κεηαδηδαθηνξηθό. 

ΠΗΝΑΚΑ 8: Δπίπεδν πνπδώλ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

θάηνρνο πηπρίνπ 92 75,4 75,4 

Μεηαπηπρηαθό 21 17,2 17,2 

Γηδαθηνξηθό 9 7,4 7,4 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηό ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. Μόλν ην 13,9%  έρεη παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξην, ελώ ην 86,1% δελ έρεη παξαθνινπζήζεη. 

ΠΗΝΑΚΑ 9: εκηλάξην Σξαπιηζκνύ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 17 13,9 13,9 

Όρη 105 86,1 86,1 

Total 122 100,0 100,0 

  

ην ζεκείν απηό, νινθιεξώζεθε ε αλαθνξά θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ  δεκνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεζαλ γηα θάζε 

εξεπλεηηθό εξώηεκα μερσξηζηά. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 1 

 Σν πξώην εξώηεκα δηεξεπλά ηελ ππόζεζε εάλ επεξεάδνπλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

(θύιν, ειηθία, ηόπνο θαηαγσγήο, πόιε θνίηεζεο, πόιε εξγαζίαο, ρξόληα εξγαζίαο, επίπεδν 

ζπνπδώλ, ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπιηζκό) ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ 

ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. 

Ζ δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο  γίλεηαη κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο κε ζπζρεηίζεηο [ηεζη chi-square (ρ
2
)]. 

 ηνλ πίλαθα 10 θαη 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηά πσο επεξεάδεη ην 

θύιν ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. 

 πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 10 ην 28,6% ησλ αλδξώλ 

Νεπηαγσγώλ απάληεζαλ ζεηηθά ζρεηηθά κε ην βαζκό ελεκέξσζεο, ελώ ην 71,4% απάληεζαλ 

αξλεηηθά. Παξόκνηα, ζηηο γπλαίθεο απάληεζαλ ζεηηθά ην 22,6%, ελώ αξλεηηθά ην 77,4%.   

ΠΗΝΑΚΑ 10: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ θύινπ & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 
Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

Φύιν 

Άλδξαο Count 2 5 

% within Φύιν 28,6% 71,4% 

Γπλαίθα Count 26 89 

% within Φύιν 22,6% 77,4% 

Total Count 28 94 

  

ηνλ πίλαθα 11 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα από ην ηεζη chi-square, ζύκθσλα κε 

ηα νπνία ην θύιν δελ επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην 

Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,716, 

df=1, p>0.05). 

ΠΗΝΑΚΑ 11: πζρέηηζε θύινπ κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square ,133 1 

N of Valid Cases 122  

  

Όπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 12, ην 27,7%  ειηθίαο 24-30 απάληεζαλ πσο είλαη 

ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ, ελώ ην 72,3% απάληεζαλ αξλεηηθά. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 

31-40 ζηελ νπνία ην 17,5% απάληεζαλ ζεηηθά, ελώ ην 82,5% αξλεηηθά. Ακέζσο κεηά, νη 

Νεπηαγσγνί ειηθίαο 41-50 απνθξίζεθαλ όηη είλαη ελεκεξσκέλνη ζε πνζνζηό 24,1%, ελώ ην 

75,9% ππνζηεξίδνπλ όηη δελ είλαη. Σέινο, νη εξσηεζέληεο 50
+
 εηώλ ππνζηήξημαλ ζε πνζνζηό 

16,7% όηη έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ελώ 83,3% όηη δελ 

έρνπλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 12: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ ειηθίαο & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 
Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

Ζιηθία 

24-30 Count 13 34 

% within Ζιηθία 27,7% 72,3% 

31-40 Count 7 33 

% within Ζιηθία 17,5% 82,5% 

41-50 Count 7 22 

% within Ζιηθία 24,1% 75,9% 

50
+

 
Count 1 5 

% within Ζιηθία 16,7% 83,3% 

Total Count 28 94 

  

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζπζρέηηζε (ηεζη chi-square ) ζηνλ πίλαθα 13, ε ειηθία δελ 

επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,701, df=3, p>0.05).  

ΠΗΝΑΚΑ 13: πζρέηηζε ειηθίαο κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square 1,418 3 

N of Valid Cases 122  

 

Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα 14 βιέπεη θαλείο πσο κόλν ην 20,4% ησλ εξσηεζέλησλ 

πνπ θαηάγνληαη από πόιε απάληεζαλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό, ελώ ην 79,6% απάληεζαλ πσο  δελ έρνπλ ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο 

ελεκέξσζε. Αληίζηνηρα, ην 30,8% πνπ θαηάγνληαη από θσκόπνιε έδσζαλ ζεηηθή απάληεζε 

σο πξνο ην επίπεδν ελεκέξσζήο ηνπο ελώ ην 69,2% έδσζε αξλεηηθή απάληεζε. Σέινο, 

παξόκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο Νεπηαγσγνύο κε θαηαγσγή από θάπνην ρσξηό 

θαζώο κόλν ην 31,3% απάληεζαλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη, ελώ ην 68,8% πσο δελ είλαη. 

ΠΗΝΑΚΑ 14: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ ηόπνπ θαηαγσγήο & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

Σόπνο 

Καηαγσγή 

Πόιε Count 19 74 

% within Σόπνο Καηαγσγή 20,4% 79,6% 

Κσκόπνιε Count 4 9 

% within Σόπνο Καηαγσγή 30,8% 69,2% 

Υσξηό Count 5 11 

% within Σόπνο Καηαγσγή 31,3% 68,8% 

Total Count 28 94 

% within Σόπνο Καηαγσγή 23,0% 77,0% 

  

Μεηά από ηε ζπζρέηηζε (ηεζη chi-square) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 15 θαίλεηαη 

πσο ν ηόπνο θαηαγσγήο δελ επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε 
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ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,701, 

df=3, p>0.05).  

ΠΗΝΑΚΑ 15: πζρέηηζε ηόπνπ θαηαγσγήο κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value df 

Pearson Chi-Square 1,407 2 

N of Valid Cases 122  

  

Όπσο δηαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 16, ην 20,8% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα πνπ 

θνίηεζαλ ζηελ  Πάηξα απάληεζε πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπιηζκό ελώ ην 

79,2% απάληεζαλ πσο δελ είλαη. Παξόκνηα είλαη θαη νη απαληήζεηο όζνλ θνίηεζαλ ζηελ 

Αζήλα, θαζώο ην 23,5% έδσζαλ ζεηηθή απάληεζε ελώ ην 76,5% αξλεηηθή. ηελ ζπλέρεηα, ην 

20% ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ θνίηεζαλ ζηε Θεζζαινλίθε απάληεζαλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη 

ελώ ην 80% πσο δελ είλαη. Όζνη εξσηεζέληεο θνίηεζαλ ζηε Λεπθσζία, ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε, ζηε Ξάλζε θαη ην Βόιν απάληεζαλ όινη ζε πνζνζηό 100% πσο δελ είλαη 

ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό. Αληίζεηα, νη Νεπηαγσγνί 

πνπ θνίηεζαλ ζηα Ησάλληλα απάληεζαλ ζε πνζνζηό 44,4% πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ελώ ζε 

πνζνζηό 55,6% πσο δελ είλαη. Αληίζηνηρα, όζνη απνθνίηεζαλ από ηε Ρόδν ππνζηεξίδνπλ ζε 

πνζνζηό 40% πσο έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε γηα ηνλ Σξαπιηζκό ελώ ην 60% ην αληίζεην. 

Σέινο, ην 28,6% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θνίηεζαλ ζην Ρέζπκλν απάληεζαλ ζεηηθά ελώ ην 

71,4% αξλεηηθά. 

ΠΗΝΑΚΑ 16: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ πόιε θνίηεζεο & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

Πόιε 

Φνίηεζεο 

Πάηξα Count 10 38 

% within Πόιε Φνίηεζε 20,8% 79,2% 

Αζήλα Count 8 26 

% within Πόιε Φνίηεζε 23,5% 76,5% 

Θεζζαινλίθε Count 2 8 

% within Πόιε Φνίηεζε 20,0% 80,0% 

Λεπθσζία Count 0 1 

% within Πόιε Φνίηεζε 0,0% 100,0% 

Αιεμαλδξνύπνιε Count 0 4 

% within Πόιε Φνίηεζε 0,0% 100,0% 

Ξάλζε Count 0 1 

% within Πόιε Φνίηεζε 0,0% 100,0% 

Ησάλληλα Count 4 5 

% within Πόιε Φνίηεζε 44,4% 55,6% 

Ρέζπκλν Count 2 5 

% within Πόιε Φνίηεζε 28,6% 71,4% 

Ρόδνο Count 2 3 

% within Πόιε Φνίηεζε 40,0% 60,0% 

Βόινο Count 0 3 

% within Πόιε Φνίηεζε 0,0% 100,0% 

Total Count 28 94 
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 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο (ηεζη chi-square) όπσο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 17 θαίλεηαη πσο ε πόιε θνίηεζεο δελ επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ 

Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,724, df=9, p>0.05).  

ΠΗΝΑΚΑ 17: πζρέηηζε πόιε θνίηεζεο κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square 6,156 9 

N of Valid Cases 122  

  

ηνλ πίλαθα 18 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ 

Νεπηαγσγώλ από δηάθνξεο πόιεηο εξγαζίαο. Όζνη εξγάδνληαη ζηε Λήκλν, ζηελ Κνκνηελή, 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καηεξίλε απάληεζαλ ζε πνζνζηό 50% όηη είλαη ελεκεξσκέλνη θαη 

ζε πνζνζηό 50% όηη δελ είλαη. ε πνζνζηό 100% όηη είλαη ελεκεξσκέλνη απάληεζαλ όζνη 

εξγάδνληαη ζην Ρέζπκλν, ζηε Λεκεζό, ζηελ Πάξν θαη ζην Λνλδίλν. Αληίζεηα, όζνη 

εξγάδνληαη ζηηο πόιεηο: πάξηε, Ρόδνο, Πύινο, αληνξίλε, Υαιθίδα, Οξεζηηάδα, Κόξηλζνο, 

Λεπθσζία, Ξάλζε, Ζξάθιεην, Αίγην, Ησάλληλα θαη Δύβνηα απάληεζαλ ζε πνζνζηό 100% όηη 

δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό. ηε 

ζπλέρεηα, νη Νεπηαγσγνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Πάηξα απάληεζαλ ζε πνζνζηό 25,5% πσο 

είλαη ελεκεξσκέλνη, ελώ ην 74,5% πσο δελ είλαη. Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο όζσλ 

εξγάδνληαη ζηελ Αζήλα θαζώο ην 14,3% έδσζε ζεηηθή απάληεζε ελώ ην 85,7 αξλεηηθή. 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ σο πόιε εξγαζίαο ην Αγξίλην ππνζηήξημαλ ζε πνζνζηό 

25,0% πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ελώ ην 75,0% έδσζε αληίζεηε απάληεζε. 

ΠΗΝΑΚΑ 18: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ πόιε εξγαζίαο & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

 

 

Πόιε 

Δξγαζίαο 

Λήκλνο Count 1 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 50,0% 50,0% 

Κνκνηελή Count 1 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 50,0% 50,0% 

Ρέζπκλν Count 1 0 

% within Πόιε Δξγαζίαο 100,0% 0,0% 

πάξηε Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Λεκεζόο Count 1 0 

% within Πόιε Δξγαζίαο 100,0% 0,0% 

Πάξνο Count 1 0 

% within Πόιε Δξγαζίαο 100,0% 0,0% 

Ρόδνο Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Καηεξίλε Count 1 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 50,0% 50,0% 

Πάηξα Count 14 41 

% within Πόιε Δξγαζίαο 25,5% 74,5% 

Αζήλα Count 5 30 

% within Πόιε Δξγαζίαο 14,3% 85,7% 

Πύινο Count 0 1 
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% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

αληνξίλε Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Υαιθίδα Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Θεζζαινλίθε Count 1 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 50,0% 50,0% 

Λνλδίλν Count 1 0 

% within Πόιε Δξγαζίαο 100,0% 0,0% 

Οξεζηηάδα Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Κόξηλζνο Count 0 2 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Λεπθσζία Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Ξάλζε Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Ζξάθιεην Count 0 2 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Αίγην Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Ησάλληλα Count 0 1 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Δύβνηα Count 0 2 

% within Πόιε Δξγαζίαο 0,0% 100,0% 

Αγξίλην Count 1 3 

% within Πόιε Δξγαζίαο 25,0% 75,0% 

Total Count 28 94 

  

ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο (ηεζη chi-square) ηα 

νπνία καο δείρλνπλ πσο ε πόιε εξγαζίαο δελ επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ 

Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,724, df=9, p>0.05).  

ΠΗΝΑΚΑ 19: πζρέηηζε πόιεο εξγαζίαο κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square 26,023 24 

N of Valid Cases 122  

  

Όπσο παξνπζηάδεηαη  ζηνλ Πίλαθα  20 ην 16,3% ησλ Νεπηαγσγώλ ρσξίο πεξαηηέξσ 

ζπνπδέο(θάηνρνη πηπρίνπ) απάληεζε πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ελώ 

ην 83,2% πσο δελ είλαη. Αληίζεηα, όζνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ απαληνύλ ζε πνζνζηό 

42,9% ζεηηθά θαη ζε πνζνζηό 57,1% αξλεηηθά. Σέινο, ην 44,4% ησλ θαηόρσλ δηδαθηνξηθνύ 

ππνζηεξίδεη πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ελώ ην 55,6% δίλεη αληίζεηε απάληεζε. 
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ΠΗΝΑΚΑ 20: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ επηπέδνπ ζπνπδώλ & βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

Δπίπεδν 

πνπδώλ 

θάηνρνο πηπρίνπ Count 15 77 

% within Δπίπεδν πνπδώλ 16,3% 83,7% 

κεηαπηπρηαθό Count 9 12 

% within Δπίπεδν πνπδώλ 42,9% 57,1% 

δηδαθηνξηθό Count 4 5 

% within Δπίπεδν πνπδώλ 44,4% 55,6% 

Total Count 28 94 

  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο (ηεζη chi-square) πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 21 θαίλεηαη πσο ην επίπεδν ζπνπδώλ επεξεάδεη ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ 

Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,009, df=2, p>0.05).  

ΠΗΝΑΚΑ 21: πζρέηηζε επηπέδνπ ζπνπδώλ κε βαζκό ελεκέξσζεο - Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square 9,355 2 

N of Valid Cases 122  

  

ηνλ πίλαθα 22 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην Σξαπιηζκνύ θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ Σξαπιηζκό. Σν 47,1% απηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ θάπνην 

ζεκηλάξην απάληεζαλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ελώ ην 52,9% πσο 

δελ είλαη. Αληίζεηα, όζνη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην ππνζηεξίδνπλ ζε 

πνζνζηό 19,0%  πσο έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε ελώ ζε πνζνζηό 81,0% πσο δελ έρνπλ. 

ΠΗΝΑΚΑ 22: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαμύ παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίνπ ηξαπιηζκνύ & 

βαζκνύ ελεκέξσζεο 

 Δξση.4.α 

Ναη Όρη 

εκηλάξην 

Σξαπιηζκνύ 

Ναη Count 8 9 

% within εκηλάξην Σξαπιηζκνύ 47,1% 52,9% 

Όρη Count 20 85 

% within εκηλάξην Σξαπιηζκνύ 19,0% 81,0% 

Total Count 28 94 

  

ηνλ πίλαθα  23 δηαθαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο κέζσ ηνπ ηεζη chi-

square θαη θαίλεηαη πσο ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ Σξαπιηζκνύ επεξεάδεη ην βαζκό 

ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ (ρ
2
=0,011, df=1, p>0.05).   
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ΠΗΝΑΚΑ 23: πζρέηηζε παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίνπ ηξαπιηζκνύ κε βαζκό ελεκέξσζεο - 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Pearson Chi-Square 6,492 1 

N of Valid Cases 122  

  

ηνλ πίλαθα 24 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζπζρέηηζεο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ANOVA, ηα νπνία θαλεξώλνπλ πσο ηα ρξόληα εξγαζίαο δελ επεξεάδνπλ ην 

βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ (ρ=0,939, df=(121+1)=122, p>0.05). 

ΠΗΝΑΚΑ 24: πζρέηηζε ρξόληα εξγαζίαο κε βαζκό ελεκέξσζεο – ANOVA 

 Sum of Squares df F 

Between Groups ,377 1 ,006 

Within Groups 7714,418 121  

Total 7714,795 122  

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δύν ππνζέζεσλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή ππόζεζε, δειαδή πσο ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία, ηόπνο θαηαγσγήο, πόιε θνίηεζεο, πόιε εξγαζίαο, 

ρξόληα εξγαζίαο) δελ επεξεάδνπλ ην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ 

Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. Δμαίξεζε 

απνηεινύλ ην επίπεδν ζπνπδώλ θαη ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπιηζκό 

πνπ βξέζεθαλ λα επηβεβαηώλεη ηε κεδεληθή ππόζεζε, θαζώο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 2 

  Α) Σν ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα δηεξεπλά εάλ νη Νεπηαγσγνί έιαβαλ γλώζε θαηά ηε 

θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. 

 Ο πίλαθαο 25 δείρλεη όηη ην 75,4% ησλ Νεπηαγσγώλ δελ έρεη ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο 

γλώζε, ελώ ην 24,6% έρεη ιάβεη,  

ΠΗΝΑΚΑ 25: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 1.α 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 30 24,6 24,6 

Όρη 92 75,4 75,4 

Total 122 100,0 100,0 

 

από ηνπο νπνίνπο ην 2,5% ηζρπξίδεηαη όηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ηνλ Σξαπιηζκό ζην πξώην 

έηνο, ην 9,8% ζην δεύηεξν έηνο, ην 8,2% ζην ηξίην θαη ηέινο ην 4,1% ζην ηέηαξην έηνο 

(πίλαθαο 26). 

 

 



33 

ΠΗΝΑΚΑ 26: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 1.β 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

θακία απάληεζε 92 75,4 75,4 

1
ν
 3 2,5 2,5 

2
ν
 12 9,8 9,8 

3
ν
 10 8,2 8,2 

4
ν
 5 4,1 4,1 

Total 122 100,0 100,0 

  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 25 παξνπζηάδεηαη ε ηάζε νη Νεπηαγσγνί λα 

κελ ιακβάλνπλ γλώζε θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. 

  

 Β) ηε ζπλέρεηα, ηέζεθε ην εξώηεκα εάλ νη Νεπηαγσγνί είλαη ελεκεξσκέλνη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ 

ηνπο γνλείο. 

 ηνλ πίλαθα 27 θαίλεηαη πσο ην 77% δελ είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνη, ελώ ην 23% 

είλαη. 

ΠΗΝΑΚΑ 27: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.α 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 28 23,0 23,0 

Όρη 94 77,0 77,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Πην αλαιπηηθά, από ην 23% ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ απάληεζαλ όηη είλαη ελεκεξσκέλνη  

ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ην 10,7% έρνπλ ελεκεξσζεί κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (πίλαθαο 

28i). 

ΠΗΝΑΚΑ 28i: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 109 89,3 89,3 

Απάληεζε 13 10,7 10,7 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηνλ πίλαθα 28ii  θαίλεηαη πσο ην 12,3% ησλ Νεπηαγσγώλ έρνπλ ελεκεξσζεί κέζσ 

θάπνηνπ εκηλαξίνπ / Ζκεξίδαο. 

ΠΗΝΑΚΑ 28ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 107 87,7 87,7 

Απάληεζε 15 12,3 12,3 

Total 122 100,0 100,0 
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Αληίζηνηρα, ην 13,9% έιαβε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηνλ Σξαπιηζκό κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ (Internet) (πίλαθαο 28iii). 

ΠΗΝΑΚΑ 28iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 105 86,1 86,1 

Απάληεζε 17 13,9 13,9 

Total 122 100,0 100,0 

 

Ο πίλαθαο 28iv παξνπζηάδεη ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο σο κέζν ελεκέξσζεο 

γηα ηνπο Νεπηαγσγνύο ζε πνζνζηό 4,1%. 

ΠΗΝΑΚΑ 28iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 117 95,9 95,9 

Απάληεζε 5 4,1 4,1 

Total 122 100,0 100,0 

 

Παξάιιεια, ην 14,8% απάληεζαλ όηη έιαβαλ ελεκέξσζε κέζσ βηβιίσλ (πίλαθαο 

28v), 

ΠΗΝΑΚΑ 28v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 104 85,2 85,2 

Απάληεζε 18 14,8 14,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

ελώ ην 6,6% κέζσ Πεξηνδηθώλ/Δθεκεξίδσλ (πίλαθαο 28vi), 

ΠΗΝΑΚΑ 28vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 114 93,4 93,4 

Απάληεζε 8 6,6 6,6 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ην 13,1% κέζσ θάπνηνπ Λνγνζεξαπεπηή (πίλαθαο 28vii). 

ΠΗΝΑΚΑ 28vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 106 86,9 86,9 

Απάληεζε 16 13,1 13,1 

Total 122 100,0 100,0 
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Χζηόζν,θαλέλαο  Νεπηαγσγόο δελ έρεη ελεκεξσζεί κέζσ θάπνηνπ  άιινπ εηδηθνύ 

όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 28viii.      

ΠΗΝΑΚΑ 28viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 4.β.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid θακία απάληεζε 122 100,0 100,0 

  

Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ πίλαθα 27, δείρλνπλ λα ππάξρεη ε ηάζε νη 

Νεπηαγσγνί λα κελ είλαη ελεκεξσκέλνη ηθαλνπνηεηηθά  ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ώζηε λα  

ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο, θαζώο ην πνζνζηό ζεηηθώλ απαληήζεσλ έθηαζε κόιηο ην 23%. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 3 

 Α) Με απηό ην εξώηεκα εμεηάδεηαη εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηελ απνδεθηή 

νλνκαζία / νξνινγία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη. 

 ηνλ πίλαθα 29 εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

64,8% λα ζεσξεί πσο ε απνδεθηή νλνκαζία/νξνινγία είλαη “άηνκν πνπ ηξαπιίδεη”, αθνινπζεί 

κε 24,6% ν όξνο “βξαδύγισζζνο”, ην 5,7% απάληεζε “ηξαπιόο” θαη ην 4,9% “ηαρύιαινο”. 

Σέινο, παξαηεξείηαη πσο θαλέλαο Νεπηαγσγόο δελ έρεη επηιέμεη ηηο νλνκαζίεο / νξνινγίεο 

“θεθέο” θαη “πζηεξηθόο”. 

 ΠΗΝΑΚΑ 29: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Σξαπιόο 7 5,7 5,7 

βξαδύγισζζνο 30 24,6 24,6 

άηνκν πνπ ηξαπιίδεη 79 64,8 64,8 

ηαρύιαινο 6 4,9 4,9 

Κεθέο 0 0 0 

πζηεξηθόο 0 0 0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 29, παξνπζηάδεηαη  ε ηάζε νη Νεπηαγσγνί λα 

γλσξίδνπλ ηελ απνδεθηή νλνκαζία / νξνινγία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο παηδηνύ πνπ 

ηξαπιίδεη. 

 

 Β) Σν ελ ιόγσ εξώηεκα δηεξεπλά, εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηελ ειηθία πξώην-

εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ. 

 Ο πίλαθαο 30 παξνπζηάδεη σο πξώηε επηινγή ησλ Νεπηαγσγώλ ηελ απάληεζε  2-5 

εηώλ κε πνζνζηό 82%,ην  9,8%  ηζρπξίδνληαη πσο δελ γλσξίδνπλ ηελ ειηθία πξώην-

εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ, ελώ σο ηειεπηαίεο επηινγέο εκθαλίδνληαη νη απαληήζεηο  0-2 

εηώλ θαη  5-7 εηώλ κε πνζνζηό 4,1% γηα ηελ θάζε απάληεζε. 
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ΠΗΝΑΚΑ 30: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

0-2 εηώλ 5 4,1 4,1 

2-5 εηώλ 100 82,0 82,0 

5-7 εηώλ 5 4,1 4,1 

δελ γλσξίδσ 12 9,8 9,8 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη ε ηάζε νη Νεπηαγσγνί  λα γλσξίδνπλ ηελ ειηθία πξώην-

εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ. 

 

 Γ) Απηό ην εξώηεκα εμεηάδεη εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη απνδεθηέο 

ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη. 

 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά θάπνησλ ελεξγεηώλ θαη ζηάζεσλ 

(απνδεθηώλ θαη κε). Οη εξσηεζέληεο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα δηαιέμνπλ πνηεο ελέξγεηεο θαη 

ζηάζεηο ρξεζηκνπνηνύλ όηαλ παξαηεξνύλ πσο θάπνην παηδί κέζα ζηελ ηάμε εκθαλίδεη 

Σξαπιηζκό. Πην αλαιπηηθά, νη επηινγέο «Θα ηνλ/ηελ δηαθόπηεηε όηαλ κηιάεη νινθιεξώλνληαο 

εζείο ηε θξάζε-ιέμε» (πίλαθαο 31 i) θαη  «Θα ηνλ/ηελ δηαθόςεηε όηαλ κηιάεη θαη ζα πείηε ζε 

θάπνην άιιν παηδί λα ζπλερίζεη» (πίλαθαο 31 iii) δελ επηιέρηεθαλ από θαλέλα Νεπηαγσγό. Σν 

κεγαιύηεξν πνζνζηό (91%) επέιεμε ηελ απάληεζε «Σνλ/ηελ επαηλείηε όηαλ κνηξάδεηαη ηηο 

ηδέεο ηνπ/ηεο» (πίλαθαο xi), αθνινπζνύλ κε πνζνζηό 68% νη επηινγέο «Θα ηνπ/ηεο πείηε 

“Πάξε κηα αλάζα θαη μαλαπέο ην!”» (πίλαθαο 31 ii) θαη «Γίλεζηε πην ειαζηηθνί θαη 

επηηξεπηηθνί κε ην παηδί» (πίλαθαο 31 v), ην 73,8%  απάληεζε «Θα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε 

ηα ππόινηπα παηδηά πσο δελ πξέπεη λα πεηξάδνπλ ή/θαη λα θνξντδεύνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο» (πίλαθαο x), ην 52,5% «Θα ηνπ/ηεο απεπζύλεζηε κε αξγό ξπζκό νκηιίαο θαη ζπρλέο 

παύζεηο» (πίλαθαο 31 vi), ην 23,8% επέιεμε «Θα αλαζέζεηε ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη 

κηθξόηεξε πνζόηεηα εξγαζηώλ θαη κεησκέλεο δπζθνιίαο» (πίλαθαο 31 viii), ην 16,4% «Καηά 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο γηα νκηιία ζα αζρνιεζείηε κε θάπνηα άιιε δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα 

κελ ηνπ πξνθαιέζεηε άγρνο» (πίλαθαο 31 iv), ην 9,8% «Θα απνθεύγαηε νπνηαδήπνηε 

ζπδήηεζε κε ην παηδί, αλ ζαο αλέθεξε πσο δελ κηιάεη ζαλ όια ηα παηδηά» (πίλαθαο ix) θαη 

ηέινο ην 1,6% απάληεζε «Θα ρξεζηκνπνηείηε ζύλζεηεο θξάζεηο» (πίλαθαο 31 vii). 

 

Δξση.10.1 ΠΗΝΑΚΑ 31 i: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid θακία απάληεζε 122 100,0 100,0 
 

ΠΗΝΑΚΑ 31 ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 39 32,0 32,0 

Απάληεζε 83 68,0 68,0 

Total 122 100,0 100,0 
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ΠΗΝΑΚΑ 31 iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid θακία απάληεζε 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31 iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 102 83,6 83,6 

Απάληεζε 20 16,4 16,4 

Total 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31 v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 39 32,0 32,0 

Απάληεζε 83 68,0 68,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

ΠΗΝΑΚΑ 31 vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 58 47,5 47,5 

Απάληεζε 64 52,5 52,5 

Total 122 100,0 100,0 

  

ΠΗΝΑΚΑ 31 vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 120 98,4 98,4 

Απάληεζε 2 1,6 1,6 

Total 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31 viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 93 76,2 76,2 

Απάληεζε 29 23,8 23,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31ix: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 110 90,2 90,2 

Απάληεζε 12 9,8 9,8 

Total 122 100,0 100,0 
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Δξση. ΠΗΝΑΚΑ 31 x: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.10 
 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 32 26,2 26,2 

Απάληεζε 90 73,8 73,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 31 xi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 10.11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 11 9,0 9,0 

Απάληεζε 111 91,0 91,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ ηάζε νη πεξηζζόηεξνη Νεπηαγσγνί λα γλσξίδνπλ 

αξθεηέο από ηηο   απνδεθηέο ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 4 

 ην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα εμεηάδεηαη εάλ νη Νεπηαγσγνί έρνπλ επίγλσζε πνηα είλαη 

ηα αίηηα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Σξαπιηζκνύ. 

 ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Νεπηαγσγνί. 

Πην αλαιπηηθά, ζην εξώηεκα «Ζ θιεξνλνκηθόηεηα, δειαδή ηζηνξηθό ζηελ νηθνγέλεηα κε 

Σξαπιηζκό (π.ρ. παππνύο πνπ ηξαπιίδεη)» ην 49,2% απάληεζε πσο είλαη «ζσζηό», ην 22,1% 

«ιάζνο» θαη ην 28,7% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 32 i). 

ΠΗΝΑΚΑ 32 i: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 60 49,2 49,2 

ιάζνο 27 22,1 22,1 

δελ μέξσ 35 28,7 28,7 

Total 122 100,0 100,0 

  

ην επόκελν εξώηεκα  «Οη ςπρνγελείο παξάγνληεο (π.ρ. ζηξεο, ελαιιαγέο δηάζεζεο)» 

ην 92,6% επέιεμε ηελ απάληεζε «ζσζηό», ην 0,8% «ιάζνο» θαη ην 6,6% «δελ μέξσ» 

(πίλαθαο 32 ii). 

ΠΗΝΑΚΑ 32 ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 113 92,6 92,6 

Λάζνο 1 ,8 ,8 

δελ μέξσ 8 6,6 6,6 

Total 122 100,0 100,0 
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ηε ζπλέρεηα, ζην εξώηεκα «Οη ςπρηαηξηθνί παξάγνληεο (π.ρ. δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθόηεηαο)» ην 53,2% απάληεζε «ζσζηό», ην 14,8% «ιάζνο» θαη ην 32% «δελ μέξσ» 

(πίλαθαο iii) 

ΠΗΝΑΚΑ 32 iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 65 53,2 53,3 

ιάζνο 18 14,8 14,8 

δελ μέξσ 39 32,0 32,0 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ζηε «Καζπζηεξεκέλε θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ (π.ρ. άξγεζε λα πεξπαηήζεη)», ην 

9% απάληεζε «ζσζηό», ην 48,8% «ιάζνο» θαη ην 42,6% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 32 iv). 

ΠΗΝΑΚΑ 32 iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 11 9,0 9,0 

Λάζνο 59 48,4 48,4 

δελ μέξσ 52 42,6 42,6 

Total 122 100,0 100,0 

  

ην  εξώηεκα «Ζ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ιόγνπ/νκηιίαο (π.ρ. κπεξδεύεη ηνπο ήρνπο 

κέζα ζηε ιέμε, παξαιείπεη γξάκκαηα ή/θαη ζπιιαβέο)» ην 4,2% επέιεμε «ζσζηό», ην 26,2% 

«ιάζνο» θαη ην 33,6% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 32 v), 

ΠΗΝΑΚΑ 32 v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 49 40,2 40,2 

ιάζνο 32 26,2 26,2 

δελ μέξσ 41 33,6 33,6 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζηε «Υξήζε ζύλζεηνπ ιεμηινγίνπ από ηνπο γνλείο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ παηδηνύ» ην 27% 

απάληεζε «ζσζηό», ην 45,1% «ιάζνο» θαη ην 27,9% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 32 vi), 

ΠΗΝΑΚΑ 32 vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 33 27,0 27,0 

ιάζνο 55 45,1 45,1 

δελ μέξσ 34 27,9 27,9 

Total 122 100,0 100,0 

 

ελώ ζην εξώηεκα «Να είλαη κνλαρνπαίδη ή ην ηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο» ην 8,2% 

επέιεμε «ζσζηό», ην 54,9% «ιάζνο» θαη ην 36,9% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 32 vii). 
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ΠΗΝΑΚΑ 32 vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 10 8,2 8,2 

ιάζνο 67 54,9 54,9 

δελ μέξσ 45 36,9 36,9 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηε ζπλέρεηα, ζηελ επηινγή «Παηδηθά ηξαύκαηα όπσο θαθνπνίεζε ή/θαη εθθνβηζκόο 

από ην πεξηβάιινλ ηνπ» ην 87,7% απάληεζε «ζσζηό», ην 0,8% «ιάζνο» θαη ην 11,5% «δελ 

μέξσ» (πίλαθαο 32 viii), 

ΠΗΝΑΚΑ 32 viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 107 87,7 87,7 

Λάζνο 1 ,8 ,8 

δελ μέξσ 14 11,5 11,5 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ηέινο ζην εξώηεκα «Αζζέλεηα ζε κηθξή ειηθία (π.ρ. ινηκώμεηο-λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο)» 

ην πνζνζηό 22,1% επέιεμε πσο είλαη «ζσζηό», ην 19,7% «ιάζνο» θαη ην 58,2% «δελ μέξσ» 

(πίλαθαο 32 ix).   

ΠΗΝΑΚΑ 32 ix: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 7.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 27 22,1 22,1 

Λάζνο 24 19,7 19,7 

δελ μέξσ 71 58,2 58,2 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπνκέλσο, από ηα παξαπάλσ πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαθαίλεηαη ε ηάζε νη 

Νεπηαγσγνί λα έρνπλ επίγλσζε γηα θάπνηα από ηα αίηηα όζνλ αθνξά γηα ηελ εκθάληζε ηνπ 

Σξαπιηζκνύ. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 5 

 Σν εξώηεκα απηό έρεη ζαλ ζηόρν λα απαληήζεη εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ «Απζόξκεηε Αλάξξσζε». 

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ “πίλαθα 33 i α”, ην 32% ππνζηεξίδεη πσο ην «θύιν» 

επεξεάδεη ηελ «Απζόξκεηε Αλάξξσζε» [κε ην αγόξη λα έρεη 68% θαη ην θνξίηζη 32% 

(πίλαθαο 33 i β)] θαη ην 68% πσο δελ ηελ επεξεάδεη. 
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ΠΗΝΑΚΑ 33 i α: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.1.α 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 39 32,0 32,0 

Όρη 83 68,0 68,0 

Total 122 100,0 100,0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 33 i β: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.1.β 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 83 68,0 68,0 

Κνξίηζη 39 32,0 32,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Αθνινπζεί ε επηινγή «Κιεξνλνκηθόηεηα (κέιε ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ελώ εκθάληζαλ 

Σξαπιηζκό, αξγόηεξα παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο «Απζόξκεηεο Αλάξξσζεο»)» γηα ηελ 

νπνία ην 47,5% απάληεζε «ζσζηό», ην 18% «ιάζνο» θαη ην 34,4% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 

ii). 

ΠΗΝΑΚΑ 33 ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 58 47,5 47,5 

ιάζνο 22 18,0 18,0 

δελ μέξσ 42 34,4 34,4 

Total 122 100,0 100,0 

   

ηε ζπλέρεηα, ζηελ επηινγή «Καζπζηεξεκέλε Φσλνινγηθή Αλάπηπμε (π.ρ. „ζ‟ αληί „ζ‟ 

- „ζάιαζζα‟ αληί „ζάιαζζα‟)» ην 39,3% επέιεμε ηελ απάληεζε «ζσζηό», ην 27,9% «ιάζνο» 

θαη ην 32,8% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 iii), 

ΠΗΝΑΚΑ 33 iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 48 39,3 39,3 

ιαζόο 34 27,9 27,9 

δελ μέξσ 40 32,8 32,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζηηο «Τςειέο Ννεηηθέο Ηθαλόηεηεο (π.ρ. πςειόο δείθηεο λνεκνζύλεο)» ην  43,4% απάληεζε 

«ζσζηό», ην 19,7% «ιάζνο» θαη ην 36,9% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 iv), 

ΠΗΝΑΚΑ 33 iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 53 43,4 43,4 

ιάζνο 24 19,7 19,7 

δελ μέξσ 45 36,9 36,9 

Total 122 100,0 100,0 
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ελώ ηε «θπζηνινγηθή αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ (θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε 

εξεζίζκαηα)» επέιεμε σο «ζσζηό» ην 54,1%, σο «ιάζνο» ην 11,5% ελώ  «δελ μέξσ» 

απάληεζε ην 34,4% (πίλαθαο 33 v). 

ΠΗΝΑΚΑ 33 v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 66 54,1 54,1 

ιάζνο 14 11,5 11,5 

δελ μέξσ 42 34,4 34,4 

Total 122 100,0 100,0 

 

Παξάιιεια, γηα ηελ «Έλαξμε ζπκπησκάησλ ηξαπιηζκνύ ζε ειηθία άλσ ησλ 3,5 

εηώλ» ην 21,3% απάληεζε «ζσζηό», ην 19,7% «ιάζνο» θαη ην 59% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 

vi), 

ΠΗΝΑΚΑ 33 vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 26 21,3 21,3 

ιάζνο 24 19,7 19,7 

δελ μέξσ 72 59,0 59,0 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζηελ επηινγή «Μεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζύλζεηεο ζπληαθηηθέο δνκέο θαη πνιύπινθν 

ιεμηιόγην ζηελ Οκηιία/Λόγν ηνπο» απάληεζε ην 13,1% «ζσζηό», ην 38,5% «ιάζνο» θαη ην 

48,4% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 vii) 

ΠΗΝΑΚΑ 33 vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 16 13,1 13,1 

Λάζνο 47 38,5 38,5 

δελ μέξσ 59 48,4 48,4 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ζην ηειεπηαίν εξώηεκα «  Δκθάληζε έληνλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ πνπ 

ηξαπιίδνπλ, πνπ δειώλνπλ ζνβαξό Σξαπιηζκό» ην 10,7% έδσζε ηελ απάληεζε «ζσζηό», ην 

34,4% «ιάζνο» θαη ην 54,9% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 33 viii). 

ΠΗΝΑΚΑ 33 viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 8.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

 Valid 

σζηό 13 10,7 10,7 

Λάζνο 42 34,4 34,4 

δελ μέξσ 67 54,9 54,9 

Total 122 100,0 100,0 
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Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη ε ηάζε νη Νεπηαγσγνί λα κελ γλσξίδνπλ 

θάπνηνπο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ «Απζόξκεηε Αλάξξσζε».       

             

               

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 6 

 Σν εξώηεκα εμεηάδεη εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη 

έλα άηνκν πνπ ηξαπιίδεη. 

 Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ ηα πνζνζηό ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ζην εξώηεκα «Μπινθαξίζκαηα ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο (π.ρ. 

«θ……[ζησπή] αγεηό»)» ην 89,3% επέιεμε πσο είλαη «ζσζηό», ην 4,9% «ιάζνο» θαη ην 

5,7% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 i), 

ΠΗΝΑΚΑ 34 i: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 109 89,3 89,3 

ιάζνο 6 4,9 4,9 

δελ μέξσ 7 5,7 5,7 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζηελ «Έληνλε βιεκκαηηθή επαθή (π.ρ. έληνλν επίκνλν βιέκκα)» ην πνζνζηό 52,5% 

απάληεζε «ζσζηό», ην 20,5% «ιάζνο» θαη ην 27% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 ii), 

ΠΗΝΑΚΑ 34 ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 64 52,5 52,5 

ιάζνο 25 20,5 20,5 

δελ μέξσ 33 27,0 27,0 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαζώο θαη ζηηο «Δπηκεθύλζεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (π.ρ. «Μκκκακά έθπγε ν 

κπακπάο»)» ην 90,2% επέιεμε ηελ επηινγή «ζσζηό», ην 2,5% ην «ιάζνο» θαη ην 7,4% «δελ 

μέξσ» (πίλαθαο 34 iii). 

ΠΗΝΑΚΑ 34 iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 110 90,2 90,2 

ιάζνο 3 2,5 2,5 

δελ μέξσ 9 7,4 7,4 

Total 122 100,0 100,0 

  

ηε ζπλέρεηα, ζηελ επηινγή «Παξεκβνιέο ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (π.ρ. «Θέισ εεεεεε 

παγσηό») ην 65,6% απάληεζε «ζσζηό», ην 18,9% «ιάζνο» θαη ην 15,6% «δελ μέξσ» 

(πίλαθαο 34 iv) 
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ΠΗΝΑΚΑ 34 iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 80 65,6 65,6 

ιάζνο 23 18,9 18,9 

δελ μέξσ 19 15,6 15,6 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ζηε «Μεησκέλε κπτθή έληαζε θαηά ηελ νκηιία  (ραιαξνί κύεο ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ 

πξνζώπνπ)» ην 15,6% επέιεμε «ζσζηό», ην 34,4% «ιάζνο» θαη ην 50% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 

34 v). 

ΠΗΝΑΚΑ 34 v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 19 15,6 15,6 

ιάζνο 42 34,4 34,4 

δελ μέξσ 61 50,0 50,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπηπιένλ, ζην εξώηεκα «Παύζεηο θαηά ηελ ξνή ηεο νκηιίαο (π.ρ. «Θέισ [παύζε] 

παγσηό»)» απάληεζαλ κε πνζνζηό 46,7% πσο είλαη «ζσζηό», ην 30,3% «ιάζνο» θαη ην 23% 

«δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 vi), 

ΠΗΝΑΚΑ 34vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 57 46,7 46,7 

ιάζνο 37 30,3 30,3 

δελ μέξσ 28 23,0 23,0 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζην «Δπίκνλν ρηύπεκα πνδηνύ, ζθίμηκν γξνζηώλ» ην 42,6% επέιεμε ην «ζσζηό», ην 15,6% 

«ιάζνο» θαη ην 41,8% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 vii), 

ΠΗΝΑΚΑ 34 vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο.9.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 52 42,6 42,6 

ιάζνο 19 15,6 15,6 

δελ μέξσ 51 41,8 41,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

ζηελ  «Έιιεηςε πξνζσδίαο (κνπζηθόηεηαο) ζηελ νκηιία (π.ρ. απώιεηα ηνληζκνύ θαη 

ελαιιαγώλ ύςνπο)», ην 30,3% απάληεζε «ζσζηό», ην 22,1% «ιάζνο» θαη ην 47,5% «δελ 

μέξσ» (πίλαθαο 34 viii), 
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ΠΗΝΑΚΑ 34 viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 37 30,3 30,3 

ιάζνο 27 22,1 22,1 

δελ μέξσ 58 47,5 47,5 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαζώο γηα ηα «Αξζξσηηθά-θσλνινγηθά ιάζε (π.ρ. ρξήζε „ξ‟ αληί „ι‟ - „ξνιόη=ινιόη‟, 

παξάιεηςε γξακκάησλ)» ην 19,7% επέιεμε «ζσζηό», ην 45,9% «ιάζνο» θαη ην 34,4% «δελ 

μέξσ» (πίλαθαο 34 ix). 

ΠΗΝΑΚΑ 34 ix: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 24 19,7 19,7 

ιάζνο 56 45,9 45,9 

δελ μέξσ 42 34,4 34,4 

Total 122 100,0 100,0 

  

Παξάιιεια, όζνλ αθνξά ην εξώηεκα «Φπζηνινγηθόο ξπζκόο αλαπλνήο» ην πνζνζηό 

24,6% έδσζε ηελ απάληεζε «ζσζηό», ην 42,6% «ιάζνο» θαη ην 32,8% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 

34 x), 

ΠΗΝΑΚΑ 34 x: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 30 24,6 24,6 

ιάζνο 52 42,6 42,6 

δελ μέξσ 40 32,8 32,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

γηα ηε  «Μεηαβνιή ιεθηηθήο ηθαλόηεηαο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ (π.ρ. πεξηζζόηεξα 

θαηλόκελα ηξαπιηζκνύ ζην ζρνιείν)» ην 59% απάληεζε «ζσζηό», ην 9,8% «ιάζνο» θαη ην 

31,1% «δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 xi) 

ΠΗΝΑΚΑ 34 xi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

ζσζηό 72 59,0 59,0 

ιάζνο 12 9,8 9,8 

δελ μέξσ 38 31,1 31,1 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ζην ηειεπηαίν εξώηεκα «Δπαλαιήςεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (ζπιιαβέο-ιέμεηο-

θξάζεηο) (π.ρ. «Σν πν-πν-πν-πνδήιαην ράιαζε», «Κη εγώ θη εγώ θη εγώ ζέισ παγσηό»)» ην 

89,3% έδσζε ηελ επηινγή «ζσζηό», ην 0,8% «ιάζνο» θαη ην 9,8%  «δελ μέξσ» (πίλαθαο 34 

xii). 
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ΠΗΝΑΚΑ 34 xii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 9.12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

σζηό 109 89,3 89,3 

Λάζνο 1 ,8 ,8 

δελ μέξσ 12 9,8 9,8 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπνκέλσο, ππάξρεη ε ηάζε νη  Νεπηαγσγνί λα γλσξίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν πνπ ηξαπιίδεη. 

  

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 7 

 ε απηό ην εξώηεκα δηεξεπλάηαη εάλ νη γνλείο απεπζύλνληαη ζηνπο Νεπηαγσγνύο γηα 

λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά ηνπο, όηαλ παξαηεξνύλ ζην παηδί ηνπο θαηλόκελα 

Σξαπιηζκνύ. 

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 38, ην 18% απάληεζε «ΟΥΗ», ελώ ην 82% «ΝΑΗ». 

ΠΗΝΑΚΑ 35: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 100 82,0 82,0 

Όρη 22 18,0 18,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία καο δείρλνπλ πσο ππάξρεη ε ηάζε νη γνλείο λα απεπζύλνληαη 

ζηνπο Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά ηνπο, όηαλ παξαηεξνύλ ζην 

παηδί ηνπο θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 8 

 ην αθόινπζν εξώηεκα εμεηάδεηαη εάλ ζπλεζίδνπλ νη Νεπηαγσγνί λα παξαπέκπνπλ ηα 

παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ ζε Λνγνζεξαπεπηή. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 36 δείρλνπλ πσο ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ 

«ΝΑΗ», ελώ ην 41% «ΟΥΗ». 

ΠΗΝΑΚΑ 36: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
Ναη 72 59,0 59,0 

Όρη 50 41,0 41,0 

Total 122 100,0 100,0 
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Άξα, νη Νεπηαγσγνί έρνπλ ηελ ηάζε λα παξαπέκπνπλ ηα παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ ζε 

Λνγνζεξαπεπηή. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ 9 

  Σν ηειεπηαίν εξώηεκα εμεηάδεη εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο 

ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο, όηαλ παξαηεξνύλ πσο ην παηδί ηνπο 

ηξαπιίδεη. 

  ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ από ηηο 

επηινγέο ησλ Νεπηαγσγώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απάληεζε «Να παξαβιέπνπλ ή λα κελ 

ζρνιηάδνπλ ηηο ζηηγκέο ηξαπιηζκνύ», επηιέρζεθε από ηνπο Νεπηαγσγνύο ζε πνζνζηό 44,3%, 

ελώ ην 55,7% δελ ηελ επέιεμε (πίλαθαο 37 i). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 i: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 68 55,7 55,7 

απάληεζε 54 44,3 44,3 

Total 122 100,0 100 

  

ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε απάληεζε πνπ επηιέρζεθε κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

87,7%, ε νπνία είλαη «Να πεξηκέλνπλ λα νινθιεξώζεη ηε θξάζε ηνπ ην παηδί (λα κελ ην 

δηαθόπηνπλ)», νζηόζν ην 12,3% δελ έδσζε απηή ηελ απάληεζε (πίλαθαο 37 ii). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 ii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 15 12,3 12,3 

απάληεζε 107 87,7 87,7 

Total 122 100,0 100,0 

  

Παξάιιεια, ην 3,3% επέιεμε ηελ απάληεζε «Να απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

παηδηνύ, πξηλ ηηο νινθιεξώζεη, γηα λα κελ ληώζεη άζρεκα», ελώ ην 96,7% δελ ηελ επέιεμε 

(πίλαθαο 37 iii). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 iii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 118 96,7 96,7 

απάληεζε 4 3,3 3,3 

Total 122 100,0 100,0 

  

Ζ απάληεζε «Να ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ιέμεηο» δόζεθε ζε πνζνζηό 60,7% (πίλαθαο 

37 iv) 

ΠΗΝΑΚΑ 37 iv: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid θακία απάληεζε 48 39,3 39,3 
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απάληεζε 74 60,7 60,7 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη κε πνζνζηό  18%  επέιεμαλ νη Νεπηαγσγνί «Να επηβξαβεύνπλ ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ 

κόλν όηαλ δελ ηξαπιίδεη», ελώ ζε πνζνζηό 82% δελ επέιεμαλ απηήλ ηελ απάληεζε (πίλαθαο 

37 v). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 v: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 100 82,0 82,0 

απάληεζε 22 18,0 18,0 

Total 122 100,0 100,0 

  

Δπηπξόζζεηα, ην 2,5% απάληεζε «Να κηινύλ κε γξήγνξν ξπζκό νκηιίαο» ζε αληίζεζε 

κε ην 97,5% πνπ δελ ηελ επέιεμε (πίλαθαο 37 vi), 

ΠΗΝΑΚΑ 37 vi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 119 97,5 97,5 

απάληεζε 3 2,5 2,5 

Total 122 100,0 100,0 

 

ελώ από θαλέλαλ Νεπηαγσγό δελ δόζεθε ε απάληεζε «Να ζπγθξίλνπλ  ηελ νκηιία ηνπ 

παηδηνύ κε απηή ησλ αδεξθώλ ηνπ» (πίλαθαο 37 vii). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 vii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid θακία απάληεζε 122 100,0 100,0 

  

Σν 0,8% επέιεμε «Να ηνπ/ηεο ππελζπκίδνπλ λα κελ ηξαπιίδεη» (πίλαθαο 37 viii), 

ΠΗΝΑΚΑ 37 viii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 121 99,2 99,2 

απάληεζε 1 ,8 ,8 

Total 122 100,0 100,0 

 

κε 46,7% απαληήζεθε «Να αθηεξώλνπλ ρξόλν θαη λα κηινύλ ήξεκα ζην παηδί ηνπο» (πίλαθαο 

37 ix), 

ΠΗΝΑΚΑ 37 ix: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 65 53,3 53,3 

απάληεζε 57 46,7 46,7 

Total 122 100,0 100,0 
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ελώ κε 65,6% «Να ηνλ/ηελ θνηηνύλ ζηα κάηηα όηαλ ηνπο κηιά» (πίλαθαο 37 x). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 x: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.10 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 42 34,4 34,4 

απάληεζε 80 65,6 65,6 

Total 122 100,0 100,0 

   

Σέινο, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηό 16,4% «Να ηνπ/ηεο ιέλε λα ζθεθηεί 

πξηλ κηιήζεη»  (πίλαθαο 37 xi) 

ΠΗΝΑΚΑ 37 xi: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 102 83,6 83,6 

απάληεζε 20 16,4 16,4 

Total 122 100,0 100,0 

 

θαη ζε πνζνζηό 81,1% ζα έδηλαλ ηελ ζπκβνπιή ζηνπο γνλείο «Να κελ θαηεγνξνύλ ηνλ εαπηό 

ηνπο επεηδή ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη» (πίλαθαο 37 xii). 

ΠΗΝΑΚΑ 37 xii: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά εξώηεζεο 11.12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 
θακία απάληεζε 23 18,9 18,9 

απάληεζε 99 81,1 81,1 

Total 122 100,0 100,0 

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πνζνζηά δηαθαίλεηαη ε ηάζε  ησλ Νεπηαγσγώλ λα γλσξίδνπλ 

ηηο πεξηζζόηεξεο ζσζηέο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο, όηαλ παξαηεξνύλ 

όηη ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη. 
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5. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίγλσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ 

ζηνλ Σξαπιηζκό, κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ. ηελ ελόηεηα απηή, παξνπζηάδεηαη ε ζπδήηεζε θαη 

ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπιιέρζεζαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα, ιακβάλνληαο 

ππόςηλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο θαη ζπζρεηίδνληάο ηηο κε άιιεο έξεπλεο. 

 ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ππνδεηθλύεηαη πσο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ δελ επεξεάδνπλ ην 

βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ν ηόπνο θαηαγσγήο, ε πόιε 

θνίηεζεο, ε πόιε εξγαζίαο θαη ηα ρξόληα εξγαζίαο. Σν ζπκπέξαζκα απηό γίλεηαη εύθνια 

αληηιεπηό εμεηάδνληαο θαλείο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηόζν νη Νεπηαγσγνί άληξεο όζν θαη νη Νεπηαγσγνί γπλαίθεο έδσζαλ παξόκνηεο απαληήζεηο 

όζνλ αθνξά ην βαζκό ελεκέξσζήο ηνπο, θαζώο ην 28,6% ησλ αλδξώλ Νεπηαγσγώλ 

απάληεζαλ ζεηηθά, ελώ ην 71,4% αξλεηηθά. Παξόκνηα, ζηηο γπλαίθεο απάληεζαλ ζεηηθά ην 

22,6%, ελώ αξλεηηθά ην 77,4%. Αληίζεηα, ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη ε επίδξαζε ηνπ 

επηπέδνπ ζπνπδώλ θαη ε ηπρόλ παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ βαζκνύ ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ.  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαινύλ νη απαληήζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ δηαθόξσλ 

ειηθηαθώλ νκάδσλ, όπνπ θαη πάιη νη απαληήζεηο θαηαλεκήζεθαλ έηζη ώζηε λα κελ θαίλεηαη 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζην βαζκό ελεκέξσζήο ηνπο γηα ηνλ Σξαπιηζκό. 

πγθεθξηκέλα, ην 27,7%  ειηθίαο 24-30 ζεσξνύλ όηη είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε 

ην Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ, ελώ ην 

72,3% απάληεζαλ αξλεηηθά. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 31-40 ζηελ νπνία ην 

17,5% ησλ Νεπηαγσγνί απάληεζαλ ζεηηθά, ελώ ην 82,5% αξλεηηθά. Ακέζσο κεηά, νη 

Νεπηαγσγνί ειηθίαο 41-50 απνθξίζεθαλ όηη είλαη ελεκεξσκέλνη ζε πνζνζηό 24,1%, ελώ ην 

75,9% ππνζηεξίδνπλ όηη δελ είλαη. Σέινο, ην 16,7% ειηθίαο 50
+
 εηώλ ππνζηήξημε όηη είλαη 

επαξθώο ελεκεξσκέλνη, ελώ ην 83,3% πσο δελ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ελεκέξσζε. 

 Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεζαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη Νεπηαγσγνί πνπ θαηάγνληαη ηόζν από πόιε όζν θαη από θσκόπνιε ή θαη 

θάπνην ρσξηό. Σα ζηαηηζηηθά ήηαλ ηέηνηα ώζηε λα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε θαηαγσγή 

δελ επεξεάδεη αηζζεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ Νεπηαγσγώλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό ώζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο.   

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη πσο κόλν ην 20,4% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θαηάγνληαη από 

πόιε, ην 30,8% πνπ θαηάγνληαη από θσκόπνιε θαη ην 31,3% κε θαηαγσγή από θάπνην ρσξηό 

απάληεζαλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζε θαηάιιειν βαζκό. Δπηπιένλ, παξόκνηα επίδξαζε ζην 

επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό θαίλεηαη λα έρνπλ ηόζν ε 

πόιε θνίηεζεο όζν θαη ε πόιε εξγαζίαο ηνλ Νεπηαγσγώλ, ε νπνία θάζε άιιν παξά 

ζεκαληηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα, ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ θνίηεζαλ ζηελ Πάηξα, ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, αιιά θαη 

ζηε Λεπθσζία, ηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ηε Ξάλζε θαη ην Βόιν ζπκθσλνύλ πσο δελ είλαη 

θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο ππνδεηθλύεη 

όηη ε θνίηεζε ζε κεξηθά από ηα πην ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο ρώξαο θαίλεηαη όηη δελ 

παξνπζηάδεη δηαθνξέο κε άιιεο πόιεηο. Πην ζεηηθά παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηηο 

απαληήζεηο όζσλ θνίηεζαλ ζηα Ησάλληλα, ηε Ρόδν θαη ην Ρέζπκλν θαζώο θάλεθε κηθξόηεξε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απαληήζεσλ, γεγνλόο ην νπνίν είλαη ειπηδνθόξν. 
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Χζηόζν, αθόκα θαη ζε απηέο ηηο πόιεηο θπξηάξρεζαλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο όηη δειαδή δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. Οπόηε θαηαιήγεη θαλείο ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε ειιηπήο απηή ελεκέξσζε ησλ Νεπηαγσγώλ κπνξεί θαη πξέπεη λα κεησζεί 

κε ηελ εηζαγσγή καζεκάησλ γηα ηνλ Σξαπιηζκό ζηα Παλεπηζηήκηα θαη κε ηελ πξόζιεςε ησλ 

Λνγνζεξαπεπηώλ ζηα Νεπηαγσγεία.  

Αληίζηνηρα, πξνβιεκαηηζκό δεκηνπξγνύλ νη απαληήζεηο όζσλ Νεπηαγσγώλ 

εξγάζζεθαλ ζηηο πόιεηο πάξηε, Ρόδν, Πύιν, αληνξίλε, Υαιθίδα, Οξεζηηάδα, Κόξηλζν, 

Λεπθσζία, Ξάλζε, Ζξάθιεην, Αίγην, Ησάλληλα θαη Δύβνηα, νη νπνίνη  απάληεζαλ όηη δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό. Αληίζεηα, όηη 

είλαη ελεκεξσκέλνη απάληεζαλ όζνη εξγάζηεθαλ ζην Ρέζπκλν, ηε Λεκεζό, ηελ Πάξν θαη ην 

Λνλδίλν, ελώ δηραζκέλεο ζην ήκηζπ ήηαλ νη απαληήζεηο όζσλ εξγάζηεθαλ ζηε Λήκλν, ηελ 

Κνκνηελή, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Καηεξίλε. πκπεξαζκαηηθά θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη 

κέζσ ηεο αλάιπζεο βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά, ηειηθά ειάρηζηε 

είλαη ε επίδξαζε ηεο πόιεο εξγαζίαο ζην βαζκό ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ γαη ηνλ 

Σξαπιηζκό, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο. Παξ‟όια απηά, ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί ππόςηλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο από θάζε πόιε, ην νπνίν δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. 

 Δλ ζπλερεία, ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ πσο όζνη Νεπηαγσγνί έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιεια 

ελεκεξσκέλνη γηα ηε δηαηαξαρή. Παξά ην γεγνλόο όηη κόλν ην 47,1% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ελζαξξπληηθή θαίλεηαη λα 

είλαη ε πξόζεζή ηνπο λα ελεκεξσζνύλ θαη λα απνθηήζνπλ πεξαηηέξσ γλώζεηο γηα ηε 

δηαηαξαρή απηή.   

Δλδηαθέξνλ πξνθαινύλ, σζηόζν νη απαληήζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ είλαη θάηνρνη 

πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή θαη δηδαθηνξηθνύ. Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ θαη δηδαθηνξηθνύ 

θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από απηό ησλ θαηόρσλ πηπρίνπ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ην 

επίπεδν ζπνπδώλ απνηειεί παξάγνληα κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζην επίπεδν ελεκέξσζεο. 

Δμάιινπ, δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή δηαθνξά θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Δπηπξόζζεηα, από ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύεηαη πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ 

Νεπηαγσγώλ δελ έιαβαλ γλώζε θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε ηνλ 

Σξαπιηζκό, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί έληνλν πξνβιεκαηηζκό. Βαζηδόκελνη ζε ζηαηηζηηθά, ην 

75,4% ησλ Νεπηαγσγώλ απάληεζε πσο δελ έρεη ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο γλώζε, ελώ ην 24,6% 

όηη έρεη ιάβεη, από ηνπο νπνίνπο ην 2,5% ηζρπξίδεηαη όηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ηνλ Σξαπιηζκό 

ζην πξώην έηνο, ην 9,8% ζην δεύηεξν έηνο, ην 8,2% ζην ηξίην θαη ηέινο ην 4,1% ζην ηέηαξην 

έηνο. Να ηνληζζεί ζην ζεκείν απηό όηη ε δηαθνξά ησλ παξαπάλσ πνζνζηώλ πηζαλόλ 

νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζηα Παλεπηζηήκηα ιόγσ δηαθνξεηηθώλ 

πόιεσλ ή έηνπο εηζαγσγήο θαη απνδεηθλύεη ην ειιηπέο πεξηερόκελν πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

 Όζνλ αθνξά ην εξώηεκα, εάλ νη Νεπηαγσγνί είλαη ελεκεξσκέλνη ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη πάιη δείρλνπλ λα είλαη αλεζπρεηηθά. Από ηνπο εξσηεζέληεο κόλν ην 23% 

απάληεζε ζεηηθά, ελώ ην 77% δελ ζεσξεί πσο θαηέρεη απηή ηε γλώζε ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό. Χζηόζν, νη Νεπηαγσγνί πνπ δήισζαλ επαξθώο ελεκεξσκέλνη παξνπζίαζαλ σο κέζα 

ελεκέξσζεο ην Παλεπηζηήκην ζε πνζνζηό 10,7%, θάπνην εκηλάξην/Ζκεξίδα ζε πνζνζηό 
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12,3%, ην Γηαδίθηπν κε πνζνζηό 13,9%, ην Μέζα  Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο κε 4,1%, ηα βηβιία 

κε 14,8%, ηα Πεξηνδηθά/Δθεκεξίδεο ζε πνζνζηό 6,6%, ελώ ην 13,1% θαίλεηαη λα έρεη 

ελεκεξσζεί από θάπνην Λνγνζεξαπεπηή, γεγνλόο ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ελζαξξπληηθό γηα 

ηε ζπλεξγαζία Νεπηαγσγνύ – Λνγνζεξαπεπηή παξά ην κηθξό πνζνζηό. Αμηνζεκείσην είλαη 

ην γεγνλόο πσο θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρεη ελεκεξσζεί κέζσ θάπνηνπ  άιινπ 

εηδηθνύ, ην νπνίν αλαδεηθλύεη πην θαηάιιειν ην Λνγνζεξαπεπηή γηα ζπλεξγαζία κε ην 

Νεπηαγσγό ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό  ζε ζρέζε κε άιινπο εηδηθνύο. 

 Σα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ην εξώηεκα εάλ νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηελ 

απνδεθηή νλνκαζία / νξνινγία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη είλαη 

ζεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 64,8% γλσξίδεη πνηα είλαη ε απνδεθηή 

νλνκαζία / νξνινγία, δειαδή  “άηνκν πνπ ηξαπιίδεη” (Yairi & Seery, 2011). Οη νλνκαζίεο 

“βξαδύγισζζνο” (24,6%), “ηξαπιόο” (5,7%) θαη “θεθέο” (0%)  είλαη επξέσο γλσζηέο- 

ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ην παξειζόλ αιιά δελ είλαη πιένλ απνδεθηέο νύηε από ηα άηνκα πνπ 

ηξαπιίδνπλ, νύηε από ηελ επξύηεξε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα (Guitar, 2006).  Δπίζεο, ν όξνο 

“ηαρύιαινο” (4,9%) ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ “Cluttering” (Μαιαλδξάθε, 

2012). Ούηε ν όξνο  “πζηεξηθόο” (0%) ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζύγρξνλε επνρή (Mahr & Leith, 

1992), κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο εκθάληζεο Φπρνγελνύο Δπίθηεηνπ Σξαπιηζκνύ πνπ είλαη 

ιηγόηεξν από ην 3% ησλ πεξηπηώζεσλ ηξαπιηζκνύ πνπ ππάξρνπλ (American Psychiatric 

Association, 1987, Dean, 2003). 

 ηε ζπλέρεηα, επηβεβαηώλεηαη ε ππόζεζε όηη νη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ ηελ ειηθία 

πξώην-εκθάληζεο ηνπ Σξαπιηζκνύ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεζαλ από ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ην νπνίν θηάλεη ην 82% έρεη επηιέμεη ηε ζσζηή 

ειηθία 2-5 εηώλ (Yairi & Ambrose, 2005). 

 Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα θαλεξώλνπλ πσο νη Νεπηαγσγνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα γλσξίδνπλ θάπνηεο από ηηο απνδεθηέο ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην 

παηδί πνπ ηξαπιίδεη. Πην αλαιπηηθά, νη επηινγέο «Θα ηνλ/ηελ δηαθόπηεηε όηαλ κηιάεη 

νινθιεξώλνληαο εζείο ηε θξάζε-ιέμε» θαη  «Θα ηνλ/ηελ δηαθόςεηε όηαλ κηιάεη θαη ζα πείηε 

ζε θάπνην άιιν παηδί λα ζπλερίζεη» δελ επηιέρηεθαλ από θαλέλα Νεπηαγσγό. Σν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό (91%) επέιεμε ηελ απάληεζε «Σνλ/ηελ επαηλείηε όηαλ κνηξάδεηαη ηηο ηδέεο ηνπ/ηεο», 

θαζώο επίζεο ην 73,8%  απάληεζε «Θα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε ηα ππόινηπα παηδηά πσο δελ 

πξέπεη λα πεηξάδνπλ ή/θαη λα θνξντδεύνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο». Παξάιιεια, νη 

Νεπηαγσγνί ζε πνζνζηό 52,5% απάληεζαλ «Θα ηνπ/ηεο απεπζύλεζηε κε αξγό ξπζκό νκηιίαο 

θαη ζπρλέο παύζεηο». Σα παξαπάλσ επξήκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία, πνπ 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πεξηζζόηεξνη Νεπηαγσγνί γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη απνδεθηέο 

ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην παηδί πνπ Σξαπιίδεη (Ramig & Dodge, 2010, Scott, 2010). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθό είλαη ην πνζνζηό (68%) πνπ επέιεμε ηηο απαληήζεηο  «Θα 

ηνπ/ηεο πείηε “Πάξε κηα αλάζα θαη μαλαπέο ην!”» θαη «Γίλεζηε πην ειαζηηθνί θαη επηηξεπηηθνί 

κε ην παηδί» θαη ηελ απάληεζε «Θα αλαζέζεηε ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη κηθξόηεξε πνζόηεηα 

εξγαζηώλ θαη κεησκέλεο δπζθνιίαο» ζε πνζνζηό 23,8%, ην νπνίν θαλεξώλεη ειιηπή 

ελεκέξσζε γηα ηνλ Σξαπιηζκό από ηνπο Νεπηαγσγνύο θαη ηνλ πξνβιεκαηηθό ηξόπν 

δηαρείξηζεο ησλ παηδηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαηαξαρή. Φαίλεηαη λα είλαη νδπλεξή κηα 

ηέηνηα ζπκπεξηθνξά γηα ην παηδί. Παξάιιεια, αξλεηηθή εληύπσζε πξνθαιεί όηη ην 16,4% 

επέιεμε ηελ απάληεζε «Καηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο γηα νκηιία ζα αζρνιεζείηε κε θάπνηα 

άιιε δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα κελ ηνπ πξνθαιέζεηε άγρνο» θαη ην 9,8% «Θα απνθεύγαηε 

νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κε ην παηδί, αλ ζαο αλέθεξε πσο δελ κηιάεη ζαλ όια ηα παηδηά». 

Σέινο, παξά ην κηθξό πνζνζηό (1,6%) πνπ επέιεμε ηελ απάληεζε «Θα ρξεζηκνπνηείηε 

ζύλζεηεο θξάζεηο» ηνλίδεηαη γηα αθόκε κία θνξά ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε  ησλ 



53 

Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό, ώζηε λα πηνζεηνύλ απνδεθηέο  ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ  ην παηδί πνπ παξνπζηάδεη ηε δηαηαξαρή. 

 ε επόκελν ζηάδην, βξέζεθε πσο νη Νεπηαγσγνί έρνπλ ηελ ηάζε λα γλσξίδνπλ θάπνηα 

από ηα αίηηα γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Σξαπιηζκνύ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ  

Νεπηαγσγώλ ζπκθσλεί πσο ε θιεξνλνκηθόηεηα (Abrose, Cox, Yairi, 1997), νη ςπρνγελείο 

παξάγνληεο  θαη ηα παηδηθά ηξαύκαηα (Bell, 1853, Rieber & Wollock, 1997, Brosch & Pirsig, 

2001), όπσο θαθνπνίεζε ή/θαη εθθνβηζκόο από ην πεξηβάιινλ ηνπ, απνηεινύλ αίηηα 

Σξαπιηζκνύ. ηε ζπλέρεηα, νη Νεπηαγσγνί επέιεμαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό όηη ε απάληεζε 

«κνλαρνπαίδη ή ην ηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο» δελ απνηειεί αίηην Σξαπιηζκνύ, θαζώο 

επίζεο ην 40,2% ησλ Νεπηαγσγώλ επέιεμε σο ζσζηή ηελ απάληεζε  «θαζπζηεξεκέλε 

αλάπηπμε ιόγνπ/νκηιίαο». Χζηόζν, ην 33,6% απάληεζε «δελ μέξσ», γεγνλόο πνπ δειώλεη 

ηελ ακθηβνιία ησλ Νεπηαγσγώλ γηα ηα αίηηα ηνπ Σξαπιηζκνύ θαη ειιηπή γλώζε. ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαλείο παξαηεξώληαο ην πνζνζηό (58,2%)  πνπ απάληεζε «δελ μέξσ» 

ζηελ επηινγή «Αζζέλεηα ζε κηθξή ειηθία (π.ρ. ινηκώμεηο-λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο)» παξά ην 

γεγνλόο πσο ην 22,1% ην επέιεμε σο ζσζηό. Παξάιιεια, ε  θαζπζηεξεκέλε θηλεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ επηιέρζεθε σο ζσζηό από ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ θαη σο ιάζνο από 

ην 48.4%. εκαληηθό ήηαλ θαη πάιη ην πνζνζηό 42,6%  πνπ απάληεζε «δελ μέξσ», ην νπνίν 

αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε. Σέινο, ην 45,1% απάληεζε ιαλζαζκέλα 

όηη ε ρξήζε ζύλζεηνπ ιεμηινγίνπ από ηνπο γνλείο θαη ηνπο νηθείνπο δελ απνηειεί αίηην 

Σξαπιηζκνύ, ελώ ζε πνζνζηό 53,2% όηη νη ςπρηαηξηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ 

ζε θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ. 

Χζηόζν, ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ Νεπηαγσγώλ αιιά θαη ε άγλνηά ηνπο όζνλ αθνξά 

πην πεξίπινθα δεηήκαηα ζηνλ Σξαπιηζκό επηβεβαηώλεηαη από ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ 

όζνλ αθνξά ηελ «Απζόξκεηε Αλάξξσζε», θαζώο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έδεημε πσο δελ 

γλσξίδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επλννύλ. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε νη 

παξάγνληεο απηνί είλαη ε θιεξνλνκηθόηεηα, ην θύιν (θνξίηζη), νη πςειέο θσλνινγηθέο θαη 

λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ε έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ Σξαπιηζκνύ ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 

3,5 εηώλ, ε εκθάληζε επηόηεξνπ Σξαπιηζκνύ θαη όηαλ νη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνύλ απιή 

ζύληαμε θαη απιό ιεμηθό θαηά ηελ νκηιία ηνπο (Ambrose, Cox, Yairi, 1997, Ambrose & Yairi, 

1995, 1999). Μόλν ην 32% ησλ απαληήζεσλ ησλ Νεπηαγσγώλ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληα παξάγνληεο, ελώ αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνζνζηό πνπ επέιεμε ηελ 

επηινγή «δελ γλσξίδσ» κε πνζνζηό πνπ πιεζηάδεη ην 52%, ην νπνίν δελ είλαη θαζόινπ 

ελζαξξπληηθό. 

 Από ηελ άιιε πιεπξά θαίλεηαη λα ππάξρεη ε ηάζε λα γλσξίδνπλ νη Νεπηαγσγνί ηα 

πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν πνπ ηξαπιίδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

πνζνζηό 89,3% επηιέγνπλ σο ζσζηά ηα «Μπινθαξίζκαηα ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο» ,ηηο 

«Παξεκβνιέο ήρσλ θαηά ηελ νκηιία» κε 65,6%,  ηηο «Δπηκεθύλζεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ 

νκηιία» κε 90,2% θαη ηηο  «Δπαλαιήςεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ νκηιία» ζε πνζνζηό 89,3%.ηε 

ζπλέρεηα,ε απάληεζε «Μεηαβνιή ιεθηηθήο ηθαλόηεηαο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ» 

επηιέρζεθε ζε πνζνζηό 59% σο ζσζηό, σζηόζν ηηο ειιηπείο γλώζεηο ησλ Νεπηαγσγώλ δείρλεη 

ην πνζνζηό 31,1% πνπ επέιεμε «δελ μέξσ». Παξάιιεια,ζε κεγάιν πνζνζηό επηιέρζεθε ε 

απάληεζε «δελ μέξσ» ζην «Δπίκνλν ρηύπεκα πνδηνύ, ζθίμηκν γξνζηώλ» παξά ην κεγάιν 

πνζνζηό (42,6%) πνπ απάληεζε ζσζηά, ζηηο  «Παύζεηο θαηά ηελ ξνή ηεο νκηιίαο», όπνπ ην 

46,7% απάληεζε «ζσζηό», ην 30,3% «ιάζνο» θαη ην 23% «δελ μέξσ» θαη ζηα «αξζξσηηθά-

θσλνινγηθά ιάζε», όπνπ ην 45,9% απάληεζε «ιάζνο» θαη ην 34,4% «δελ μέξσ».  Σέινο, ην 

αζηαζέο επίπεδν ελεκέξσζεο ησλ Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό αλαδεηθλύεη θαη ε 

επηινγή ηεο «έληνλεο βιεκκαηηθήο επαθήο» σο ζσζηό ζε πνζνζηό 52,5% θαη ηνπ 
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«θπζηνινγηθνύ ξπζκνύ αλαπλνήο» κε 24,6%, παξά ηα πνζνζηά πνπ απάληεζαλ ζσζηά 

(20,5%) θαη (42,6%) αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο νη πεξηζζόηεξνη 

Νεπηαγσγνί δείρλνπλ λα γλσξίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν 

πνπ ηξαπιίδεη γεγνλόο ην νπνίν ζπλάδεη κε ηηο έξεπλεο ησλ Ambrose & Yairi, 1999, Johnson, 

1961, Van Riper 1973, Yairi, 1981 θαη Guitar, 2006, σζηόζν πξνβάιιεηαη ε επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εκβάζπλζε απηώλ ησλ γλώζεσλ. 

 Δπηπξόζζεηα, αξθεηά κεγάιν θαίλεηαη λα είλαη ην πνζνζηό ησλ γνλέσλ πνπ 

απεπζύλνληαη ζηνπο Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά ηνπο, όηαλ 

παξαηεξνύλ ζην παηδί ηνπο θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ. Σν πνζνζηό απηό αγγίδεη ην 82% 

ζύκθσλα κε ηνπο Νεπηαγσγνύο. Δπνκέλσο, νη γνλείο ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνύλ θαη λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα από ηνπο Νεπηαγσγνύο γηα ηνλ Σξαπιηζκό, δηόηη είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνπο γνλείο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη ηελ λνεηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ δηακόξθσζε ηεο βάζεο γηα κηα 

νινθιεξσκέλε γισζζηθή αλάπηπμε (Friedrich, 2000). Δπίζεο, ν Νεπηαγσγόο είλαη απηόο κε 

ηνλ νπνίν ην παηδί πεξλά ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ θαη ζπλεπώο θαζίζηαηαη 

ππεύζπλνο λα αληηιεθζεί πηζαλά πξνβιήκαηα/δπζρέξεηεο ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο θαη λα 

ελεκεξώζεη ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. πκπεξαζκαηηθά, ππνδεηθλύεηαη ε αλάγθε γηα 

επηκόξθσζε ησλ Νεπηαγσγώλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηα αηηήκαηα ησλ 

γνλέσλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ. 

 ε αληίζεζε, κηθξή παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ηα παηδηά πνπ ηξαπιίδνπλ ζε Λνγνζεξαπεπηή θαη απηώλ πνπ δελ ελεξγνύλ έηζη. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ ζπλεζίδνπλ λα παξαπέκπνπλ ζε 

Λνγνζεξαπεπηή, ελώ ην 41% όρη, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ ειιηπή θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο αλύπαξθηε ζπλεξγαζία Νεπηαγσγνύ θαη Λνγνζεξαπεπηή. Έξεπλεο ησλ Healey 

(2008), Yairi & Seery (2011) θαη Μαιαλδξάθε (2012) έρνπλ δείμεη πσο ν Λνγνπαζνιόγνο / 

Λνγνζεξαπεπηήο ζπρλά έρεη ην θπξίαξρν ιόγν γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

Σξαπιηζκνύ.   

 Σέινο, ηθαλνπνηεηηθό είλαη ην πνζνζηό ησλ Νεπηαγσγώλ νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ζσζηέο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δώζνπλ ζηνπο γνλείο, όηαλ 

παξαηεξνύλ πσο ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ Νεπηαγσγώλ 

ζεσξεί πσο ν γνλέαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεη ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ 

κε απηή ησλ αδεξθώλ ηνπ, ελώ επλντθό ζα ήηαλ λα πεξηκέλεη λα νινθιεξώζεη ην παηδί ηε 

θξάζε ηνπ (87,7%). Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνύλ θξόληκν νη γνλείο 

λα κελ θαηεγνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο επεηδή ην παηδί ηνπ ηξαπιίδεη (81,1%), λα ηνλ/ηελ θνηηά 

ζηα κάηηα όηαλ ηνπ κηιά (65,6%), λα ρξεζηκνπνηεί απιέο ιέμεηο (60,7%), λα ηνπ αθηεξώλεη 

ρξόλν θαη λα ηνπ κηιά ήξεκα (46,7%) θαη λα παξαβιέπνπλ ή λα κελ ζρνιηάδνπλ ηηο ζηηγκέο 

ηξαπιηζκνύ κε πνζνζηό 44,9%. Οη παξαπάλσ απόςεηο ησλ Νεπηαγσγώλ δείρλνπλ λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο έξεπλεο ησλ Zebrowski et al.(1996), Zebrowski & Kelly (2002), Chmela 

(2004) θαη Ramig & Dogde (2010). Αληίζεηα, αλεζπρεηηθό είλαη ην πνζνζηό ησλ 

Νεπηαγσγώλ πνπ επέιεμαλ λα επηβξαβεύνπλ ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ κόλν όηαλ δελ ηξαπιίδεη 

(18%), λα ηνπ ιέλε λα ζθεθηεί πξηλ κηιήζεη (16,4%), λα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ παηδηνύ 

πξηλ ηηο νινθιεξώζεη  γηα λα κελ ληώζεη άζρεκα (3,3%), λα κηινύλ κε γξήγνξν ξπζκό 

νκηιίαο (2,5%) θαη ηέινο λα ηνπ ππελζπκίδνπλ λα κελ ηξαπιίδεη (0,8%), νη νπνίνη θαίλεηαη λα 

κελ είλαη ηθαλνί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ, όηαλ 

παξαηεξνύλ όηη ην παηδί ηνπο κέζα ζηελ ηάμε εκθαλίδεη θαηλόκελα Σξαπιηζκνύ. 
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6. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ / ΤΣΑΔΗ 

Σειεηώλνληαο απηή ηε κειέηε πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε έξεπλα απηή επεηδή 

δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ζαθέο πσο παξνπζηάδεη θαη θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ εμσηεξηθή εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα 

επξήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα κειέηε δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ ζην 

γεληθόηεξν πιεζπζκό από όπνπ θαη πξνήιζε ην δείγκα. Οη πεξηνξηζκνί απηνί αθνξνύλ ην 

εξσηεκαηνιόγην, θαζώο ζηελ πξνζπάζεηα λα είλαη ζύληνκν ζίγνπξα δελ θαιύθζεθαλ 

επαξθώο θάπνηεο πιεπξέο εμίζνπ ζεκαληηθέο. Δπίζεο, ην δείγκα ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ήηαλ 

πνιύ κηθξό (έλα άηνκν) θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθό νιόθιεξνπ 

ηνπ πιεζπζκνύ. 

Δπηπιεόλ, όζνλ αθνξά ηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  απνδείρζεθε πσο δελ 

δηακνξθώζεθε θαηάιιεια, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εμαγσγή ζηαηηθώο απνδεδεηγκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο  πνιιαπιώλ απαληήζεσλ, θαζώο θαη ε επηινγή 

«δελ μέξσ» δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, θαζώο νη 

απαληήζεηο δελ έξρνληαλ ζε ζπκθσλία θαη δεκηνπξγεζαλ ακθίζεκεο εληππώζεηο. 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απηά απνδεηθλύνπλ ηελ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο από ηνπο Νεπηαγσγνύο γηα ηνλ Σξαπιηζκό. πλεπώο, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

είλαη ζε πξώην ζηάδην ε απόθηεζε γλώζεσλ από ηνπο Νεπηαγσγνύο ζρεηηθά κε ηε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ ιόγνπ ζηα παηδηά, θαζώο θαη ηα ζηάδηα απηώλ, 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηπρόλ απόθιηζε ηεο θπζηνινγηθήο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ηνπιάρηζηνλ ζηηο ειηθίεο ησλ παηδηώλ ζηηο νπνίεο απεπζύλνληαη. Μηα ηέηνηα 

πξνζδνθία ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κέζσ ηνπ εκπινπηηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

ηνπ Παηδαγσγηθνύ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο θαη Νεπηαγσγώλ κε καζήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ ιόγνπ, θαζώο θαη ζηηο δηαηαξαρέο απηώλ. 

 Παξάιιεια, επηθνδνκεηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ θαη λα εθπαηδεπηνύλ 

αλάκεζα ζηνπο άιινπο θαη νη Νεπηαγσγνί γηα ηνλ Σξαπιηζκό. Δμάιινπ, όπσο πξνέθπςε θαη 

από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη γνλείο απεπζύλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζηνπο 

Νεπηαγσγνύο κε ζθνπό ηε ζπκβνπιή ηνπο θαη ηε βνήζεηά ηνπο όηαλ ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη. 

Δπηπιένλ πεγέο ελεκέξσζεο κπνξνύλ λα είλαη ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα, επηδνηνύκελα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ηα παξαθνινπζήζνπλ, θαζώο θαη ε 

πξαγκαηνπνηήζε ζεκαηηθώλ ελνηήησλ δηδαζθαιίαο γηα ηνλ Σξαπιηζκό. 

 ε ζπλάξηεζε, πξνηείλεηαη λα εηζαρζνύλ νη Λνγνζεξαπεπηέο ζηα ζρνιεία. Άιισζηε, ε 

παξνύζα κειέηε έδεημε πσο νη Νεπηαγσγνί έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο Λνγνζεξαπεπηέο 

πεξηζζόηεξν από όηη κε άιινπο εηδηθνύο. Μηα ηέηνηα πξσηνβνπιία πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα 

αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ απηώλ θαη γηα πξώηκε παξέκβαζε ζε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ 

Σξαπιηζκό αιιά θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλώηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από ην παηδί θαη απαηηεί λα 

κπνξεί λα δερζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηε γλώζε πνπ ηνπ παξέρεηαη. 

 Παξάιιεια, ρξήζηκε ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ, όπνπ 

Νεπηαγσγνί θαη γνλείο ζα κπνξνύλ λα βξνύλ ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηνλ Σξαπιηζκό από έγθπξε βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, ζα είλαη ζπγθεληξσκέλα όια 

ηα δεκόζηα πιαίζηα ζηα νπνία κπνξνύλ λα παξαπέκςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί έλα παηδί γηα 

αμηνιόγεζε θαη ηνπο γνλείο γηα ελεκέξσζε, εάλ νη ίδηνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμνπλ. 
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 Σέινο, πξνηείλεηαη λα γίλεη κειινληηθά ε ίδηα έξεπλα, κε κεγαιύηεξν δείγκα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςνπλ ζπκπεξάζκαηα από κεγαιύηεξν πνζνζηό επαγγεικαηηώλ 

Νεπηαγσγώλ. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη  λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ίδηα έξεπλα θαη ζηηο ππόινηπεο 

βαζκίδεο (πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη ζε 

άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο όπσο είλαη νη 

παηδίαηξνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Adams, M.R. (1980). The young stutterer: Diagnosis, treatment and assessment of progress. 

Seminars in Speech Language and Hearing, 1, 289-298. 

Ambrose, N.G., Cox, N.I. & Yairi, E. (1997). The genetic basis of persistence and recovery in 

stuttering. Journal of Speech Language and Hearing Research, 40, 567-580. 

Ambrose, N.G. & Yairi, E. (1995). The role of repetition units in the differential diagnosis of 

early childhood incipient stuttering. American Journal of Speech Language Pathology, 4(3), 

82-88. 

Ambrose, N.G. & Yairi, E. (1999). Normative disfluency data for early childhood stuttering. 

Journal of Speech Language and Hearing Research, 42, 895-909. 

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders . Washington, DC: American Psychiatric Association. 

American Speech Language Hearing Association (1999). Terminology Pertaining to Fluency 

and Fluency Disorders: Guidelines (Guidelines). Available from www.asha.org/policy. 

Andrews, G. (1984). The epidemiology of stuttering. In R.E. Curlee & W. Perkins (Eds.), 

Nature and treatment of stuttering: New directions (pp. 1-12). San Diego: College Hill Press. 

Andrews, G. & Harris, M. (1964). The syndrome of stuttering. Oxford: Spastics Society 

Medical Education. 

Andrews, G. Harris, M. (1964). The syndrome of stuttering. Clinics in Developmental 

Medicine, No 17. London: Spastics Society Medical Education and Information Unit in 

association with Wm. Heinemann Medical Books. 

Bloodstein, O. & Bernstein-Ratner, N. (2008). A handbook on stuttering. Clifton Park, NY: 

Delman Learning. 

Bloodstein, O. (1961). Stuttering in families of adopted stutterers. Journal of Speech and 

Hearing Disorders, 26(4), 395. 

Bloodstein, O. (1975). A handbook on stuttering. Chicago National Easter Seal Society for 

Crippled Children and Adults. 

Bloodstein, O. (1995). A handbook on stuttering. San Diego, CA: Singular Publishing Group, 

Inc. 

Βluemel, C.S. (1932). Primary and secondary stammering. Quarterly Journal of Speech, 

18(2), 187-200. 

Brutten, E.J. & Shoemaker, D.J. (1967). The modification of stuttering. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Brosch, S. & Pirsing, W. (2001). Stuttering in history and culture. International Journal of 

Pediatric Otorhinolaryngology, 59(2), 81-87. 



58 

Canlisle, J. (1985). Tsngled tongue: Living with a stutter. New York: Addison-Wesley. 

Chmela, K. (2004). Working with preschoolers who stutter: Successful intervention strategies, 

DVD. Memphis, TN: Stuttering Foundation of America. 

Conture, E.G. & Kelly, E. (1991). Young stutterers‟ nonspeech behaviors during stuttering. 

Journal of Speech and Hearing Research, 34, 1041-1056. 

Conture, E.G. (1990). Stuttering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Cooper E. G. (1985). Clinician attitudes toward stuttering in the united states and great 

Britain: A cross-cultural study. Alabama, Journal Fluency Disorders, 1-17. 

Cooper, E.B. & Cooper, C.S. (1985). Cooper personalized fluency control therapy-revised. 

Allen, TX:DLM Teaching Resources. 

Corelea C.A., Rice. K.A. & Woods D.W. (2006). Regulated Breathing as a Treatment of 

Stuttering: A Review of the Empirical Evidence. Journal of Speech Languase Pathology and 

Applied Behavior Analysis. 

Craig, A. (1990). An investigation into the relationship between anxiety and stuttering. The 

Journal of Speech and Hearing Disorders, 55(2), 290-294. 

Craig, A., Hancock, K., Tran, Y., Craig, M. & Peters, K., (2002). Epidemiology of stuttering 

in the communication across the entire life span. Journal of Speech Language and Hearing 

Research, 45, 1097-1105. 

Crowe T. A. (1977). Parental attitudes toward and knowledge of stuttering. Alabama: Journal 

of Communivations Disorders, 343–357. 

Dean, R. (2003). Stuttering and related disorders. Class notes. Ohio University, Athens, OH. 

Unpublished. 

De Nil, L.F., Kroll, R.M., Lafaille, S.J. & Houle, S. (2003). A positron emission tomography 

study of short- and long- term treatment effects on functional brain activation in adults who 

stutter. Journal of Fluency Disorders, 28(4), 357-79. 

Δelco de Geus (2014). Κάπνηεο θνξέο ηξαπιίδσ: έλα βηβιίν γηα παηδηά από 7 έσο 12 εηώλ. 

ΟΔΔΓΡΟ. Αζήλα: Παλειιήληνο ύιινγνο Λνγνπεδηθώλ Λνγνζεξαπεπηώλ. 

Fillmore. L.W. & Snow. C.E. (2000).What teacher need to know about language?. Retrieved 

on September 15 , 2009 from http://www.cal.org/ericcll/teachers.pdf 

Fox, P.Y., Ingham, R.J., Ingham, J.C., Zamarripa, F., Xiong, J.H. & Lancaster, J.L. (2000). 

Brain correlates of stuttering and syllable production: A PET performance-correlation 

analysis. Brain, 123, 1985-2004. 

Friedrich, H.(2000). Δπηθνηλσλία ζην Νεπηαγσγείν. Nνύζηα Δ. Αζήλα: Σππσζήησ. 

Gottwald, S. R. & Starkweather, C. W. (1995). Fluency intervention for preschoolers and their 

families in public schools. Language Speech and Hearing in Schools, 26, 117-126. 

Gregory, H. (2003). Stuttering therapy: Rationale and procedures. Boston, MA: Allyn & 

Bacon. 



59 

Guitar, B. (1998). Stuttering: An Intergrated Approach to lts Nature and Treatment. Baltimore: 

Williams & Wilkins. 

Guitar, B.E. (2006).  Stuttering: An integrate approach to its nature and treatment. Baltimore, 

MD: Lippincott Williams & Wilkins. 

Guitar, B. (2014). Σξαπιηζκόο: Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε θύζε θαη ηε ζεξαπεία 

ηνπ. Καιιηόληδε Δ., Ξεληαξνπνύινπ Γ. Αζήλα: Κσλζηαληάξαο. 

Healey, E.C. (2008). The seven principles of stuttering therapy revisited. Retrieved on 

September 15 , 2009 from http:/www.mnsu.edu/comdis/isad11/papers/healey11.html. 

Helliesen, G. (2002). Forty years after therapy: One man‟s story. Newport News, VA: Apollo 

Press. 

Iverach L., Menzies R.G., O‟Brian S., Packman A. & Onslow, M. (2011). Anxiety and 

stuttering: Continuing to explore a complex relationship. American Journal of Speech 

Language Pathology, 20, 221-232. 

Johnson, W. (1961). Stuttering and what to do about it. Minneapolis, MN: University of 

Minnesota Press. 

Johnson, W. (1961). Measurement of oral reading and speaking rate and disfluency of adult 

male and female stutterers and nonstutterers. Journal of Speech and Hearing Disorders 

Monograph Supplement, No.7, 1-20. 

Kehoe T.D. (1997). Stuttering: Science, therapy & Practice the Most Complete Book about 

Stuttering. 

Kehoe T.D. (2006). No miracle cures a multifactoral guide to Stuttering therapy. University 

College Press. 

Louko L.J. (1995). Phonological Characteristics of Young Chrildren Who Stutter. Topics in 

Language Disorders 15(3) P. 48-59. 

Mahr, G. & Leith, W. (1992). Psychogenic stuttering of adult onsey. Journal of Speech and 

Hearing Research, 35(2), 283-86. 

Mansson, H. (2000). Childhood stuttering: Oncidence and development. Journal of Fluency 

Disorders, 25(1), 47-57. 

Marilyn Langevin, Ann Packman, Mark Onslow (2010). Parent perceptions of the impact of 

stuttering on their preschoolers and themselves. Journal of Communication Disorders 43 

(2010) 407–42. 

Mathieson L. & Greene M. (2001). Greene and Mathieson‟s The Voice and its Disorders. 

Sixth Edition: Whurr Publishers Ltd. 

McNeil M. (2008). Clinical Management of Sensorimotor Speech Disorders. Second Edition, 

Thieme. 

Milisen R. & Johnson, W. (1936). A comparative study of stutterers, former stutterers and 

normal speakers whose handedness has been changed. Archives of Speech, 1, 61-76. 



60 

Mertz L.B. & Ostergard J.R. (2006). Neurological Aspects of Stuttering. Ugeskrift for Laeger, 

168(37). 

Murray, F.P. (1980). A stutterer‟s story. Chicago, IL: Interstate. 

Neumann, K., Preibisch, C. Euler, H.A., von Gudenberg, A.W., Lanfermann, H., Gall, V. et al. 

(2005). Cortical plasticity associated with stuttering therapy, Journal of Fluency Disorders, 

30(1), 23-39. 

Packman A., Attanasio J., (2004). Theoretical Issues in Stuttering. Psychology Press Taylor & 

Francis Group. 

Prasse J.E. & Kikano G.E. (2008). Stuttering: an Overview. American Family Physician, 77(9) 

P. 1271-6. 

Proctor A., Duff, M. & Yairi. E. (2002). Early childhood stuttering: African Americans and 

European Americans. ASHA Leader, 4(15), 102. 

Proctor A., Yairi. E., Duff, M. & Zhang J. (2008). Prevalence of Stuttering in African 

American Preschoolers. Journal of Speech Language and Hearing Research, 51 P. 1465-1479. 

Ramig, P.R. & Bennett, E.M. (1995). Working with 7-12 year old children who stutter: Ideas 

for intervention in the public schools. Language Speech and Hearing Services in the Schools, 

26, 138-150. 

Ramig, P.R. & Dodge, D. (2010). The child and adolescent stuttering treatment and activity 

resource guide. Clifton Park, NY: Delmar. 

Rasha F. Safwat, Aya Sheikhany (2014). Parental attitudes and knowledge of stuttering. The 

Egyptian Journal of Otolaryngology, 30,151–156. 

Ratner N.B. Healey C.E. (1999). Stuttering Research and Practice Bridging the Gap, Taylor & 

Francis e-Library. 

Scott, L. (2010). Stuttering: Straight talk for teachers. Memphis, TN: Stuttering Foundation of 

America. 

Scott, L. & Guitar C. (2014). Σξαπιηζκόο: Κνπβεληηάδνληαο αλνηρηά κε εθπαηδεπηηθνύο. 

ΟΔΔΓΡΟ. Αζήλα: Παλειιήληνο ύιινγνο Λνγνπεδηθώλ Λνγνζεξαπεπηώλ. 

Sheehan. J.G (1970). Stuttering: Research and therapy. New York, NY: Harper & Row. 

Sheehan, J.G (1974). Stuttering behavior: A phonetic analysis. Journal of communication 

Disorders, 7(3). 193-212. 

Sheehan, J.G (1975). Conflict theory and avoidance reduction therapy. In J. Eisenson (Ed.), 

Stuttering: A second symposium (pp. 97-198). New York: Harper & Row. 

Sheehan, J.G., Contese, P.A. & Hadley, R.G. (1962). Guilt, shame and tension in graphic 

projections of stuttering. Journal of Speech and Hearing Disorders, 27, 129-39. 

Silverman, F.H. (1996). Stuttering and other fluency disorders. Needham, MA: Allyn 

&Bacon. 



61 

Sisskin V. (2002). Seminar in Speech & Language. Facing the Challenge of Treating 

Stuttering in the Schools. Part I: Selecting Goals Strategies for Success, 23(3) P. 173-180. 

Sommer, M., Koch, M.A., Paulus, W., Weiller, C. & Buchel. C. (2002). Disconnection of 

speech-relevant brain areas in persistent developmental stuttering. The Lancet, 360, 380-383. 

Stansfield, J. (1995). Word-final disfluencies in adults with learning difficulties. Journal of 

Fluency Disorders, 20(1), 1-10. 

Taylor, G. (1937). An observational study of the nature of stuttering at onset. Iowa City, IA: 

Master‟s State University of Iowa. 

Tonew, P. (1994). Speech control, correction, and overcoming stuttering: A solution by 

Perfectly Mastered Breathing (PMB). Journal of Fluency Disorders, 19, 216. 

Trotter, W. D. & Lesch, M. M. (1967). Personal experiences with a stutter-aid. Journal of 

Speech and Hearing Disorders, 32, 2710-272. 

Trotter, W. D. & Silverman, F. H. (1973). Experiments with the stutter-aid. Perceptual and 

Motor Skills, 36,1129-1130. 

Van Borsel J., Sierens S., Periera M.M. (2007). Using Delayed Auditory Feedback in the 

Treatment of Stuttering: Evidence to Consider, Revista de Atualizacao cientifica, 19(3) P. 323-

32. 

Van Riper, C. (1971). The nature of stuttering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Van Riper, C. (1973). The treatment of stuttering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Van Riper, C. (1982). The nature of stuttering. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Ward D. (2006). Stuttering and Cluttering Frameworks for Understanding and Treatment, 

Psychology Press Taylor & Francis Group. 

Watkins, R. V. Yairi, E. & Ambrose, N. G. (1999). Early childhood stuttering III: Initial status 

of expressive language abilities. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 

1125-1135. 

Williams D.F. (2006). Stuttering Recovery Personal and Empirical Perspectives, Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. 

Wingate M. (2002). Foundations of Stuttering. Academic Press. 

Yairi, E. & Ambrose N.G. (1992). Onset of stuttering in preschool children: Selected factors. 

Journal of Speech and Hearing Research, 35(4), 782-788. 

Yairi, E. & Ambrose N.G. (1999). Early childhood stuttering I: Persistency and recovery rates. 

Journal of Speech and Hearing Research, 42(5), 1097-1112. 

Yairi, E. & Ambrose N.G. (2005). Early childhood stuttering: For clinicians by clinicians. 

Austin, TX: Pro-Ed. 

Yairi, E. & Seery, C.H. (2011). Stuttering: Foundations and clinical applications. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson. 



62 

Yairi, E. (1981). Disfluncies of normally speaking two-year-old children. Journal of Speech 

and Hearing Research, 24, 490-495. 

Yairi, E. (1983). The onset of stuttering in two and three year old children: A preliminary 

report. Journal of Speech and Hearing Disorders, 48(2), 171-177. 

Yairi, E. (1997). Speech characteristics of early childhood stuttering. In R. Curlee and G. 

Siegel (Eds.), Nature and treatment of stuttering. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 

Yairi, E. (2004). The formative years of stuttering: A changing portrait. Contemporary Issues 

in Communication Science and Disorders, 31, 92-104. 

Yairi, E. Ambrose, N. Paden, E. & Throneburg, R. (1996). Predictive factors of persistence 

and recovery: Pathways of childhood stuttering. Journal of Communication Disorders, 29, 51-

77. 

Yairi, E. H. & Lewis, B. (1984). Disfluencies at the onset of stuttering. Journal of Speech and 

Hearing Research, 27, 154-159. 

Yeakle, M. K. & Cooper, E. B. (1986). Teacher perceptions of stuttering. Journal of Fluency 

Disorders, 11, 345-359. 

Young, M. A. (1985). Increasing the frequency of stuttering. Journal of Speech and Hearing 

Research, 28, 282-293 

Zebrowski, P.M. & Kelly E.M. (2002). Manual of Stuttering Intervention Clinical 

Competence Series, Thomson. 

Zebrowski, P.M. & Schum, R.L. (1993). Counseling parents of children who stutter. American 

Journal of Speech Language Pathology, 2(2), 65-73. 

Zebrowski, P.M., Weiss, A., Savelkoul, E. & Hammer, C. (1996). The effect of maternal rate 

reduction on the stuttering speech rates linguistic productions of children who stutter: 

Evidence from individual dyads. Clinical Linguistics and Phonetics, 10, 189-206. 

Zimmermann, G. N. Smith, A. & Hanley, J. M. (1981). Stuttering: In need of a unifying 

conceptual framework. Journal of Speech and Hearing Research, 24, 25-31. 

Βνγηλδξνύθαο, Η., Μαξίλεο, Θ., Νηθνιόπνπινο, Γ., Νηθνιόπνπινο, Θ.Π., Οθαιίδνπ, Α. 

Πξώηνπ, Υ., Πξσηόπαπαο, Α.Υ., ίκνο, Π.(2008). Γισζζηθή Αλάπηπμε θαη Γηαηαξαρέο. 

Αζήλα: Σόπνο. 

Γεσξγίνπ, Ν.. (2000). ρέζε ζρνιείνπ – νηθνγέλεηαο θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Αζήλα: 

Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Γεσξγνπνύινπ .Υ. (2013). Μεζνδνινγία Έξεπλαο θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ ζηε 

Λνγνπαζνινγία. Πάηξα: Γεσξγνπνύινπ .Υ.. 

Γαξβίξε, Υ. (2009). Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηνλ Υώξν ηεο Τγείαο. Αζήλα: Παζραιίδεο. 

Θενθηιίδεο, Υ. (1994). Οξζνινγηζηηθή Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ρνιείνπ. Λεπθσζία. 

Καΐια, Μ. (1995). Ζ ρνιηθή Απνηπρία από ηελ Οηθνγέλεηα ηνπ ρνιείνπ, ζην ρνιείν ηεο 

Οηθνγέλεηαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 



63 

Κάθνπξνο, Δ., Μαληαδάθε, Κ. (2006). Σξαπιηζκόο. Ζ Φύζε θαη ε Αληηκεηώπηζή ηνπ ζηα 

Παηδηά θαη ζηνπο Δθήβνπ. Αζήλα : Σππσζήησ. 

Καιαληκή, Κ.Γ. (1985). Γηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ ζηελ παηδηθή ειηθία. Αζήλα: Καξαβηάο-

Ρνπζζόπνπινο. 

Καξπαζίνπ, Υ. (1998). Νεπξνγισζζνινγηθή Λνγνζεξαπεία: Φπζηνινγία-Παζνινγία-

Γηάγλσζε. Αζήλα: Έιιελ. 

Καξπαζίνπ, Υ. (1994). Δγθόιπην Παζνινγίαο ηνπ Λόγνπ ζην Παηδί Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο. 

Αζήλα: Έιιελ. 

Μαιαλδξάθε, Γ.Α. (2012). Δμειηθηηθόο & Δπίκνλνο Σξαπιηζκόο. Αζήλα: Μαιαλδξάθε Γ. Α. 

Παζηαξδήο, Π. (2004). Δθπαηδεπηηθή εγεζία: Από ηελ πεξίνδν ηεο επκελνύο αδηαθνξίαο ζηε 

ζύγρξνλε επνρή. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

εξδάξεο, Π. (1998). Φπρνινγία ησλ Γηαηαξαρώλ ηνπ Λόγνπ. Θεζζαινλίθε: University 

Studio Press. 

Σδάλε, Μ. (1988). ρνιηθή Δπηηπρία. Αζήλα: Γξεγόξε. 

Φινπξήο, Γ.. (1989).Απηναληίιεςε, ζρνιηθή επίδνζε θαη επίδξαζε γνλέσλ. Αζήλα: 

Γξεγόξε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 Α.Σ.Δ.Η. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

 ΣΜΖΜΑ  ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

                                         ΠΑΣΡΑ, 2015 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: 
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Αγαπεηέ Κύξηε/Κύξηα, 

 

Οη θνηηήηξηεο ηάζηνπ Αιίθε θαη Υατθάιε Δπηπρία  δηεμάγνπλ κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό. 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ζε επαγγεικαηίεο Νεπηαγσγνύο πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο 

θνξείο. Σν Σκήκα Λνγνζεξαπείαο Παηξώλ  έρεη ρνξεγήζεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα γηα ηελ εθπόλεζε 

ηεο παξνύζαο κειέηεο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή. Γελ ζα αλαθέξεηε πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία 

ζην εξσηεκαηνιόγην θαη νη απαληήζεηο ζαο είλαη εκπηζηεπηηθέο, δελ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πεξίπνπ 

δέθα ιεπηά. εκεηώζηε κε Υ ζηα θελά ηεηξάγσλα πνπ δειώλνπλ ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε εξώηεζε 

ή/θαη ζρνιηάζηε αλαιόγσο. αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ην ρξόλν 

πνπ δηαζέζαηε. Δίκαζηε ππεύζπλεο γηα ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ελ ιόγσ 

κειέηε. Ζ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail) ησλ θνηηεηξηώλ κε ηηο νπνίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε 

γηα νπνηαδήπνηε εξώηεζε ή απνξία είλαη ηα εμήο: ae_ptixiaki@yahoo.gr . 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1) α) Καηά θνίηεζή ζαο ζην Παλεπηζηήκην ππήξμε κάζεκα ζρεηηθό κε ηνλ Σξαπιηζκό;    

         ΝΑΗ.....  ΟΥΗ...... 

    β)  Αλ λαη, ζε πνηό έηνο;       

         1
ν
  ......        2

ν
  ......        3

ν
 ......      4

ν
 ......         

 

2) Πνηα από ηηο παξαθάησ νλνκαζίεο/όξνπο ζεσξείηε απνδεθηή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο 

παηδηνύ πνπ ηξαπιίδεη; (επηιέμηε κία απάληεζε)

i. Σξαπιόο    

ii. Βξαδύγισζζνο                              

iii. Κεθέο                                             

iv. Άηνκν πνπ ηξαπιίδεη                     

v. Τζηεξηθόο 

vi. Σαρύιαινο                                     
 

3) ε πνηα ειηθία πηζηεύεηε όηη πξώην-εκθαλίδεηαη, ζπλήζσο, ν ηξαπιηζκόο; (επηιέμηε κία 

απάληεζε)

i. 0 – 2 εηώλ 

ii. 2 εηώλ – 5 εηώλ 

iii. 5 εηώλ – 7 εηώλ 

iv. Καλέλα από ηα παξαπάλσ 

v. Γελ  γλσξίδσ

 

4) α) Θεσξείηε όηη είζηε ζσζηά ελεκεξσκέλνη ώζηε λα ζπκβνπιέςεηε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηώλ ζρεηηθά κε ηνλ Σξαπιηζκό;   

         ΝΑΗ ......     ΟΥΗ..... 

      β) Αλ λαη, πνηεο είλαη νη πεγέο ηεο πιεξνθόξεζήο ζαο; (επηιέμηε πνηα από ηα παξαθάησ 

έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη)

i. Παλεπηζηήκην 

ii. εκηλάξην /Ζκεξίδα 

iii. Internet 

iv. Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο 

v. Βηβιία 

vi. Πεξηνδηθά / Δθεκεξίδεο 

vii. Λνγνζεξαπεπηήο 

viii. Άιινο εηδηθόο

 

5) Απεπζύλνληαη νη γνλείο ζηνπο Νεπηαγσγνύο γηα λα δεηήζνπλ ηε γλώκε ηνπο ή ηε βνήζεηά 

ηνπο, όηαλ παξαηεξνύλ ζην παηδί ηνπο Σξαπιηζκό;      

           ΝΑΗ.....           ΟΥΗ..... 

6) Έρεηε παξαπέκςεη θάπνην παηδί ζε Λνγνζεξαπεπηή εμαηηίαο ηνπ Σξαπιηζκνύ ηνπ;     

         ΝΑΗ.....          ΟΥΗ..... 
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7) Πνηα από ηα παξαθάησ ζεσξείηε αίηηα γηα ηελ εκθάληζε Σξαπιηζκνύ; 

i. Ζ θιεξνλνκηθόηεηα, δειαδή ηζηνξηθό ζηελ νηθνγέλεηα κε 

Σξαπιηζκό (π.ρ. παππνύο πνπ ηξαπιίδεη)                                  ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

ii. Οη ςπρνγελείο παξάγνληεο (π.ρ. ζηξεο, ελαιιαγέο δηάζεζεο)       ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

iii. Οη ςπρηαηξηθνί παξάγνληεο (π.ρ. δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο)    ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

iv. Ζ θαζπζηεξεκέλε θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ (π.ρ. άξγεζε 

λα πεξπαηήζεη)                                     ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

v. Ζ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ιόγνπ/νκηιίαο( π.ρ. κπεξδεύεη ηνπο 

ήρνπο κέζα ζηε ιέμε, παξαιείπεη γξάκκαηα ή/θαη ζπιιαβέο)                 ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vi. Ζ ρξήζε ζύλζεηνπ ιεμηινγίνπ από ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπ παηδηνύ                               ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vii. Να είλαη κνλαρνπαίδη ή ην ηειεπηαίν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

viii. Παηδηθά ηξαύκαηα όπσο θαθνπνίεζε ή/θαη εθθνβηζκόο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπ                            ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

ix. Αζζέλεηα ζε κηθξή ειηθία (π.ρ. ινηκώμεηο-λεπξνινγηθέο 

 αζζέλεηεο)                              ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

 

8) Καηά  ηε αλάπηπμε ηνπ ηξαπιηζκνύ  ζε παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο ππάξρεη ε πηζαλόηεηα 

ην παηδί λα επλνεζεί κε «Απζόξκεηε Αλάξξσζε», δειαδή ηo ίδην παηδί πνπ ηξαπιίδεη ζε 

κηθξή ειηθία θαζώο κεγαιώλεη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ δελ ηξαπιίδεη θαη ην μεπεξλά ρσξίο 

θακία ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Πνηνη παξάγνληεο επλννύλ ηελ «Απζόξκεηε Αλάξξσζε»; 

i. Φύιν  ΝΑΗ..... ΟΥΗ .....     //     Αλ λαη, επηιέμηε πνην;      ΑΓΟΡΗ .....    ΚΟΡΗΣΗ..... 

ii. Κιεξνλνκηθόηεηα (κέιε ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ελώ εκθάληζαλ 

Σξαπιηζκό, αξγόηεξα παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο 

«Απζόξκεηεο Αλάξξσζεο»)                                     ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

iii. Καζπζηεξεκέλε Φσλνινγηθή Αλάπηπμε (π.ρ. „ζ‟ αληί „ζ‟ – 

„ζάιαζζα‟ αληί „ζάιαζζα‟ )                          ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

iv. Τςειέο Ννεηηθέο Ηθαλόηεηεο(π.ρ. πςειόο δείθηεο λνεκνζύλεο) ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

v. Ζ θπζηνινγηθή αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ (θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα)                                                       ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vi. Έλαξμε ζπκπησκάησλ ηξαπιηζκνύ ζε ειηθία άλσ ησλ 3,5 εηώλ  ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vii. Μεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζύλζεηεο ζπληαθηηθέο δνκέο θαη 

πνιύπινθν ιεμηιόγην ζηελ Οκηιία/Λόγν ηνπο                                      ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

viii. Δκθάληζε έληνλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ πνπ ηξαπιίδνπλ, 

πνπ δειώλνπλ ζνβαξό Σξαπιηζκό                                           ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

 

9) Πνηα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη ζε έλα άηνκν πνπ ηξαπιίδεη;      

i. Μπινθαξίζκαηα ηεο ξνήο ηεο νκηιίαο (π.ρ. «θ……[ζησπή] 

αγεηό»)                         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ...   

ii. Έληνλε βιεκκαηηθή επαθή (π.ρ. έληνλν επίκνλν βιέκκα)         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 
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iii. Δπηκεθύλζεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (π.ρ. «Μκκκακά έθπγε 

ν κπακπάο»)                              ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

iv. Παξεκβνιέο ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (π.ρ. «Θέισ εεεεεε 

 παγσηό»)                         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

v. Μεησκέλε κπτθή έληαζε θαηά ηελ νκηιία  (ραιαξνί κύεο ηνπ 

ιαηκνύ θαη ηνπ πξνζώπνπ)                                                                 ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vi. Παύζεηο θαηά ηελ ξνή ηεο νκηιίαο (π.ρ. «Θέισ[παύζε] 

παγσηό»)                         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

vii. Δπίκνλν ρηύπεκα πνδηνύ, ζθίμηκν γξνζηώλ          ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

viii. Έιιεηςε πξνζσδίαο (κνπζηθόηεηαο) ζηελ νκηιία (π.ρ. απώιεηα 

ηνληζκνύ θαη ελαιιαγώλ ύςνπο)            ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

ix. Αξζξσηηθά-θσλνινγηθά ιάζε (π.ρ. ρξήζε „ξ‟ αληί „ι‟-„ξνιόη= 

ινιόη‟, παξάιεηςε γξακκάησλ)                         ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

x. Φπζηνινγηθόο ξπζκόο αλαπλνήο                       ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

xi. Μεηαβνιή ιεθηηθήο ηθαλόηεηαο αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ (π.ρ. 

πεξηζζόηεξα θαηλόκελα ηξαπιηζκνύ ζην ζρνιείν)                                    ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

xii. Δπαλαιήςεηο ησλ ήρσλ θαηά ηελ νκηιία (ζπιιαβέο-ιέμεηο- 

θξάζεηο) (π.ρ. «Σν πν-πν-πν-πνδήιαην ράιαζε», «Κη εγώ θη 

εγώ θη εγώ ζέισ παγσηό»)                              ... Λ... ΓΔΝ ΞΔΡΧ... 

 

10) Αλ παξαηεξήζεηε όηη θάπνην παηδί κέζα ζηελ ηάμε εκθαλίδεη Σξαπιηζκό, πνηεο από ηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο/ζηάζεηο πηζηεύεηε πσο είλαη ζσζηέο λα ηηο αθνινπζήζεηε; (θπθιώζηε 

κόλν ηηο επηινγέο πνπ λνκίδεηε πσο είλαη ζσζηέο) 

i. Θα ηνλ/ηελ δηαθόπηεηε όηαλ κηιάεη νινθιεξώλνληαο εζείο ηε θξάζε-ιέμε.   

ii. Θα ηνπ/ηεο πείηε «Πάξε κηα αλάζα θαη μαλαπέο ην!».        

iii. Θα ηνλ/ηελ δηαθόςεηε όηαλ κηιάεη θαη ζα πείηε ζε θάπνην άιιν παηδί λα ζπλερίζεη. 

iv. Καηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο γηα νκηιία ζα αζρνιεζείηε κε θάπνηα άιιε 

δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα κελ ηνπ πξνθαιέζεηε άγρνο.  

v. Γίλεζηε πην ειαζηηθνί θαη επηηξεπηηθνί κε ην παηδί.       

vi. Θα ηνπ/ηεο απεπζύλεζηε κε αξγό ξπζκό νκηιίαο θαη ζπρλέο παύζεηο.        

vii. Θα ρξεζηκνπνηείηε ζύλζεηεο θξάζεηο.          

viii. Θα αλαζέζεηε ζην παηδί πνπ ηξαπιίδεη κηθξόηεξε πνζόηεηα εξγαζηώλ θαη κεησκέλεο  

δπζθνιίαο. 

ix. Θα απνθεύγαηε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κε ην παηδί, αλ ζαο αλέθεξε πσο δελ κηιάεη 

ζαλ όια ηα παηδηά.              

x. Θα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε κε ηα ππόινηπα παηδηά πσο δελ πξέπεη λα πεηξάδνπλ ή/θαη 

λα θνξντδεύνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.      

xi. Σνλ/ηελ επαηλείηε όηαλ κνηξάδεηαη ηηο ηδέεο ηνπ/ηεο.   
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11) Αλ παξαηεξήζεηε όηη θάπνην παηδί κέζα ζηελ ηάμε εκθαλίδεη Σξαπιηζκό, πνηεο ζα είλαη νη 

ζπκβνπιέο ζαο ζηνπο γνλείο ηνπ; (θπθιώζηε ηηο επηινγέο ζαο) 

i. Να παξαβιέπνπλ ή λα κελ ζρνιηάδνπλ ηηο ζηηγκέο ηξαπιηζκνύ. 

ii. Να πεξηκέλνπλ λα νινθιεξώζεη ηε θξάζε ηνπ ην παηδί (λα κελ ην δηαθόπηνπλ). 

iii. Να απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ παηδηνύ, πξηλ ηηο νινθιεξώζεη, γηα λα κελ ληώζεη 

άζρεκα. 

iv. Να ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ιέμεηο. 

v. Να επηβξαβεύνπλ ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ κόλν όηαλ δελ ηξαπιίδεη. 

vi. Να κηινύλ κε γξήγνξν ξπζκό νκηιίαο. 

vii. Να ζπγθξίλνπλ  ηελ νκηιία ηνπ παηδηνύ κε απηή ησλ αδεξθώλ ηνπ. 

viii. Να ηνπ/ηεο ππελζπκίδνπλ λα κελ ηξαπιίδεη. 

ix. Να αθηεξώλνπλ ρξόλν θαη λα κηινύλ ήξεκα ζην παηδί ηνπο. 

x. Να ηνλ/ηελ θνηηνύλ ζηα κάηηα όηαλ ηνπο κηιά. 

xi. Να ηνπ/ηεο ιέλε λα ζθεθηεί πξηλ κηιήζεη. 

xii. Να κελ θαηεγνξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο επεηδή ην παηδί ηνπο ηξαπιίδεη. 

 


