
Περίληψη για  14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας, Π.Σ.Λ.

Παρουσίαση πόστερ 

Τίτλος: «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΙΟΠΟΥΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Συγγραφείς:    Μαρία Χριστοπούλου,Ph.D., MOP, SLP, CSS
Email: m.christopoulou@euc.ac.cy
Έλενα Προκοπίου, student SLP
Email: elena-prokopiou@hotmail.com
Κωνσταντίνος Δρόσος, PhD cand, SLT
Email: k.drosos@external.euc.ac.cy
Λουΐζα Βωνιάτη, PhD, MEd., SLT 
Email: l.voniati@euc.ac.cy

Φορέας: Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Εισαγωγή

Το εύρος του εκφραστικού λεξιλογίου είναι πολύτιμος δείκτης της γλωσσικής ανάπτυξης του
παιδιού,  για  την  μετέπειτα  εξέλιξη  του.  Οι  λογοθεραπευτές  αξιολογούν  το  εύρος  του
εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών με εργαλεία αξιολόγησης εκφραστικού λεξιλογίου, μέσω
μια διαδικασίας ονομασίας εικόνων ή αντικειμένων με φωνολογικά ορθό τρόπο Αυτό αποτελεί
σημαντικό  σημείο  αναφοράς  για  τους  Κύπριους  λογοθεραπευτές,  διότι  δεν  υπάρχουν
σταθμισμένα  τεστ  στον  Κυπριακό  πληθυσμό  και  χρησιμοποιούν  τεστ  τα  οποία  είναι
σταθμισμένα στον Ελληνικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μελέτες που
να  εξετάζουν  το  εύρος  εκφραστικού  λεξιλογίου  παιδιών  ομιλούντων  κυπριακή  διάλεκτο
προσχολικής ηλικίας.

Σκοπός
1. Να πραγματοποιηθεί σύγκριση στο εύρος του Εκφραστικού Λεξιλογίου Κυπριόπουλων

παιδιών προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης με αντίστοιχη ομάδα από Ελληνόπουλα
παιδιά. 

2.  Να δημιουργηθεί προκαταρκτική βάση δεδομένων πρότυπων μετρήσεων Εκφραστικού
Λεξιλογίου Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής ηλικίας στην κυπριακή διάλεκτο.

3. Να διερευνηθεί τυχόν διαφορά στο εύρος Εκφραστικού Λεξιλογίου Ελληνόπουλων και
Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής ηλικίας και τυπικής ανάπτυξης.

4. Να διερευνηθεί τυχόν διαφορά στο εύρος του Εκφραστικού Λεξιλογίου μεταξύ αγοριών
και κοριτσιών προσχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

Δείγμα και μέθοδος 

Η έρευνα αποτελείτο από δύο ομάδες παιδιών, 545 Κυπριόπουλα και 150 Ελληνόπουλα,  τα
οποία ταυτίστηκαν ως προς το φύλο, την ηλικία και την γλώσσα. Η αξιολόγηση των παιδιών
έλαβε χώρα σε δημόσια και Ιδιωτικά νηπιαγωγεία στην Κύπρο και σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην
Αθήνα.  Η  έρευνα  είναι  ερευνητική-αναδρομική  και  χρησιμοποιήθηκε  το  επικυρωμένο  στον
κυπριακό  πληθυσμό  τεστ  σχολικής  ετοιμότητας   το  «ΑΦΡΟΔΙΤΗ».Τα  ευρήματα  του  τεστ
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βασίζονται  στους  εξής  τομείς:  γλωσσικές  αναλογίες,  ολοκλήρωση  προτάσεων,  έννοιες,
λεξιλόγιο, εκφραστικό λεξιλόγιο

Αποτελέσματα

Τα  ευρήματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  τα  Ελληνόπουλα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  είναι
καλύτεροι χρήστες του λεξιλογίου. Ως προς το φύλο υπάρχει σημαντική διαφορά σχετικά με το
εκφραστικό  λεξιλόγιο  των  παιδιών.  Επίσης,  τα  Ελληνόπουλα  κορίτσια  είχαν  καλύτερες
γλωσσικές επιδόσεις από την αντίστοιχη ομάδα αγοριών. Αντίθετα, στον Κυπριακό πληθυσμό
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, αλλά είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. 

Λέξεις  Ευρετηριασμού:  Εκφραστικό  λεξιλόγιο,  κυπριακή  διάλεκτος,  γλωσσική  ανάπτυξη,
προσχολική ηλικία
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Introduction

The range of expressive vocabulary is a valuable indicator of the child's language development,
for his subsequent development. Speech and language therapists assess the range of children's
expressive vocabulary with expressive vocabulary assessment tools, through a process of naming
images or objects in a phonologically correct way.  Τhis is creates a lot of issues for Cypriot
speech and language therapists, because there are no standardized tests in the Cypriot population
and they have to use the limited ones that exist for the Greek population. Specifically, to date
there are no studies examining the range of expressive vocabulary of Cypriot preschool children.

Goals and Objectives

1. To compare the range of Expressive Vocabulary of CY children
2. To create a preliminary database of standard measurements of Expressive Vocabulary of CY
preschool children using the Cypriot dialect.
3. To investigate any difference in the range of Expressive Vocabulary of Greek and Cypriot
children of preschool age and in their formal development.
4.  To  investigate  any  difference  in  the  range  of  Expressive  Vocabulary  between  typically
developed preschool boys and girls in Cyprus.

Methodology

Participants were two groups of children, 545 Cypriots and 150 Greeks, that where identified in
terms of gender, age and language. The speech evaluation of these children took place in public
and private kindergartens in Cyprus and in a private kindergarten in Athens. This retrospective
research used “AFRODITI” test of school readiness that is validated in the Cypriot population.

The test data were based on the following areas: 1. Cognitive language, 2. Sentence completion,
3. Concepts, 4. Vocabulary, 5. Expressive Vocabulary
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Results

The  research  findings  showed  that  Greek  children  of  preschool  age  are  better  users  of
vocabulary.  There  is  a  significant  difference  in  gender  regarding  children's  expressive
vocabulary. Also, the Greek girls had better language performance than the corresponding group
of boys. On the contrary, in the Cypriot population, the difference between boys and girls is very
small. It is also important to mention that there is lack of studies regarding the investigation of
the expressive vocabulary of Cypriot preschool children.
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