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Περίληψη
Ο στόχος της έρευνας ήταν να ερευνήσει κάποια συγκεκριμένα ψυχομετρικά

χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου  Cyprus Lexical List (CYLEX) (Petinou et al
1999), μία λίστα δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου βασισμένη στις αναφορές των
γονιών για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών και 6 μηνών. Για την αξιολόγηση
αυτών των χαρακτηριστικών χορηγήθηκε άλλη μία αξιολόγηση δεκτικού λεξιλογίου
the Receptive One-Word Picture Vocabulary Test-II (ROWPVT-II) (Brownell, 2000)
σε παιδιά ηλικίας 2 ετών έως 3 ετών και 6 μηνών προσαρμοσμένη στην ελληνική
γλώσσα (Okalidou et al 2011). Η ελληνική εκδοχή του CYLEX συμπληρώθηκε από
197 γονείς. Συνολικά, 67 γονείς συμπλήρωσαν την Ελληνική εκδοχή του CYLEX 2
φορές   με  ένα  μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων για τον έλεγχο της  αξιοπιστίας  του
ερωτηματολογίου. Η ελληνική εκδοχή του CYLEX μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο και
έγκυρο  ερωτηματολόγιο  στην  ανίχνευση  παιδιών  με  αργοπορημένη  ανάπτυξη
δεκτικού και εκφραστικού λεξιλογίου.  Απώτερος στόχος ήταν να συμβάλλει αυτή η
έρευνα στη στάθμιση του ερωτηματολογίου CYLEX σε ελληνικό πληθυσμό, ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρώιμης ανίχνευσης προβλημάτων λόγου για
την  παροχή  πρώιμης  παρέμβασης  και  την  αποφυγή  ακαδημαϊκών  και
συμπεριφορικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. 

Λέξεις  -  Κλειδιά:  Δεκτικό  λεξιλόγιο,  εκφραστικό  λεξιλόγιο,  λίστα  γονεϊκής
καταγραφής (CYLEX), ψυχομετρικά χαρακτηριστικά.
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Abstract

The  aim  of  this  study  was  to  evaluate  the  psychometric  properties  of  the

adapted Cyprus Greek Lexical List (a-CYLEX) in a sample of 197 Greek toddlers

from  the  island  of  Crete  with  Standard  Modern  Greek  (SMG)  as  their  primary

language. The a-CYLEX is a parental report checklist for assessing the receptive and

expressive  vocabulary  skills  of  children  aged 12 months  to  3:6  years.  Concurrent

validity of the instrument was tested via correlations with the adapted Greek version

of the Receptive  One-Word Picture Vocabulary Test-II  (ROWPVT-II),  which was

administered to 125 SMG-speaking children between the ages of 2 and 3:6 years.

Test-retest reliability was tested by administering the instrument two times within a

two-week  interval  to  62  parents  (31.5% of  the  total  sample).  Statistical  analyses

provided strong evidence for the high internal consistency and test-retest reliability of

the a-CYLEX. In conclusion, the a-CYLEX is a parental report checklist that can be

used  by  clinicians  who  are  interested  in  assessing  Receptive  and  Expressive

Vocabulary of children during toddlerhood.


