
Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα 

 Χαρτογράφηση της Γλωσσικής Ανάπτυξης 

στην Παιδική Ηλικία:  

Γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές 

Στόχοι της έρευνας 
 Να μελετήσει τη γλωσσική ανάπτυξη και

να περιγράψει τις γλωσσικές ικανότητες
των κυπριόπουλων παιδιών.

 Να διερευνήσει τις δυσκολίες γλωσσικής
ανάπτυξης που παρουσιάζουν πολλά
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικί-
ας.

 Να αναπτυχθούν νόρμες για εργαλεία/
δοκιμασίες γλωσσικής αξιολόγησης που
μπορούν να αξιοποιηθούν με παιδιά.

Κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα 
Παιδιά ηλικίας από 5 έως 9 χρόνων. 
Παιδιά που έχουν ως  πρώτη γλώσσα την Κυ-
πριακή– Ελληνική. 

* Αναλυτικές πληροφορίες στο έντυπο συγκατάθεσης

που θα σας δοθεί από τους ερευνητές.

Αυτή η έρευνα έχει την προοπτική να συμβάλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής και λογοθε-

ραπευτικής διαδικασίας σε παιδιά τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης. Η κατανόησης της 

γλωσσικής ανάπτυξης, τόσο στο επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης όσο και στο επίπεδο γλωσ-

σικής κατανόησης, θα αποτελέσει εργαλείο για τη γλωσσική ενίσχυση των παιδιών, έχοντας 

ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων αλλά  και των μαθησιακών 

τους αποτελεσμάτων.      
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Η συμμετοχή είναι εθελοντική και όλες 

οι  απαντήσεις εμπιστευτικές. 

Η έρευνα θα είναι ανοικτή για συμμετοχή από 

τον Ιούνιο του 2019, έως τον Ιούνιο του 2020.  

Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας: Δρ. Έλενα Θεοδώρου, Λέκτορας Λογοθεραπείας, Τμήμα Επιστημών  
Αποκατάστασης, ΤΕΠΑΚ. Τηλ. 25 00 2327 | email: eleni.theodorou@cut.ac.cy 

Για συμμετοχή στην έρευνα επικοινωνήστε με: 
Μαρίνα Βαρνάβα, Ερευνητικός Συνεργάτης, Τηλ. 25 00 2338 | email: marina.varnava@cut.ac.cy
ή συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ. 

Το πρωτόκολλο της έρευνας έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.    

Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΕΕΒΚ/ΕΠ/2019/25      

Αν νομίζετε ότι η παρούσα έρευνα θα μπο-

ρούσε να ενδιαφέρει φίλους, συναδέλφους ή 

άλλα μέλη της οικογένειας σας, παρακαλώ 

προωθήσατε το έντυπο αυτό. 

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, το ενδιαφέρον 

σας στην έρευνα , καθώς επίσης και για  τη  

βοήθεια σας. 

H συμμετοχή μεγάλου αριθμού παιδιών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την αντιπροσωπευτι-

κότητα των αποτελεσμάτων. 
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