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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
         Με τον όρο «Εκφραστικό Λεξιλόγιο», αναφερόμαστε στον
αριθμό των λέξεων που μπορεί να παράγει το παιδί. 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 . αΑυτό αποτελεί είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για
τους Κύπριους λογοθεραπευτές, διότι δεν υπάρχουν σταθμισμένα
τεστ στον Κυπριακό πληθυσμό και χρησιμοποιούν εργαλεία τα οποία
είναι σταθμισμένα στον Ελληνικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα, μέχρι
σήμερα δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν το εύρος
εκφραστικού λεξιλογίου Κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής
ηλικίας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Ο σκοπός της έρευνας είναι να: 
1. Να δημιουργηθεί προκαταρκτική βάση δεδομένων πρότυπων

μετρήσεων Εκφραστικού Λεξιλογίου Κυπριόπουλων παιδιών
προσχολικής ηλικίας στην κυπριακή διάλεκτο.

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

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

ΕΡΓΑΛΕΙΟ Αφροδίτη – Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας
(Χριστοπούλου, 2006)

ü Χορηγείται σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης και υποδεικνύει
την έγκαιρη διάγνωση των γνωστικών και βασικών δεξιοτήτων.

ü Το τεστ περιλαμβάνει 2 μέρη, μια ατομική – προφορική αξιολόγηση
και μια ομαδική γραπτή αξιολόγηση.

ü Αξιολογεί τις επικοινωνιακές και συναισθηματικές δυσκολίες του
παιδιού.

ü Ανταποκρίνεται απόλυτα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και στις ιδιαιτερότητες
του κάθε παιδιού.

.
Τα ευρήματα του τεστ περιλάμβαναν τους ακόλουθους τομείς:

1. Γλωσσικές Αναλογίες
2. Ολοκλήρωση Προτάσεων
3. Έννοιες
4. Λεξιλόγιο
5. Εκφραστικό Λεξιλόγιο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα ήταν ερευνητική – αναδρομική και έγινε με την χρήση του
μοναδικού επικυρωμένου στον κυπριακό πληθυσμό τεστ σχολικής
ετοιμότητας ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
Συμμετείχαν δύο ομάδες παιδιών, 545 Κυπριόπουλα και 150
Ελληνόπουλα. Τα οποία ταυτίστηκαν ως προς το φύλο, την ηλικία και
την υπηκοότητα.
Η αξιολόγηση των παιδιών έλαβε χώρα σε δημόσια και Ιδιωτικά
νηπιαγωγεία στην Κύπρο και σε Ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην Αθηνά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν
ό τ ι τ α Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α π α ι δ ι ά
προσχολικής ηλικίας είναι καλύτεροι
χρήστες του λεξιλογίου.
•Ω ς π ρ ο ς τ ο φ ύ λ ο υ π ά ρ χ ε ι
σημαντική διαφορά σχετικά με το
εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών. 
•Τα Ελληνόπουλα κορίτσια είχαν
καλύτερες γλωσσικές επιδόσεις από
την αντίστοιχη ομάδα αγοριών.
•Στον Κυπριακό πληθυσμό υπάρχει
διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και
στα κορίτσια αλλά είναι σε πολύ πιο
μικρό ποσοστό.
•Είνα ι επ ίσης , σημαντ ι κό να
αναφερθεί ότι υπάρχει έλλειψη
μελετών, όσων αφορά τη διερεύνηση
τ ο υ ε κ φ ρ α σ τ ι κ ο ύ λ ε ξ ι λ ο γ ί ο υ
Κ υ π ρ ι ό π ο υ λ ω ν π α ι δ ι ώ ν
προσχολικής ηλικίας.
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