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ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας καλούμε να συμμετέχετε στη συλλογή δείγματος στο πλαίσιο της επιστημονικής
έρευνας για τη μετάφραση και στάθμιση των αγγλόφωνων δοκιμασιών αξιολόγησης
τραυλισμού KiddyCΑΤ και «Behavior Assessment Battery» (ΒΑΒ). Η έρευνα αυτή επιδιώκει
τη δημιουργία των πρώτων σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης τραυλισμού για παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα και θα διεξαχθεί σε Πανελλήνια
κλίμακα (Ελλάδα και Κύπρο). Η έρευνα διενεργείται υπό την εποπτεία της ερευνητικής
ομάδας στάθμισης των δοκιμασιών ΒΑΒ και KiddyCΑΤ που αποτελείται από τους Δ.
Μαρούσο, Κ. Ντούρου, Μ. Παφίτη, και Γ. Φούρλα. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας στο http://greekbab.org
Η συμμετοχή του παιδιού στην έρευνα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, όπου το παιδί απαντά εάν συμφωνεί ή διαφωνεί σε μία σειρά από
δηλώσεις σχετικά με την ομιλία και την επικοινωνία. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6
ετών) χορηγείται το KiddyCΑΤ (Δοκιμασία Επικοινωνιακών Στάσεων για Παιδιά Προσχολικής
Ηλικίας), ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων. Στα παιδιά σχολικής ηλικίας (6-15
ετών) χορηγούνται οι 4 δοκιμασίες: CAT-R (Δοκιμασία Επικοινωνιακών Στάσεων), BCL
(Κλείδα Επιλογής Συμπεριφορών), SSC-ER (Κλείδα Επιλογής Περιστάσεων Ομιλίας –
Συναισθηματική Αντίδραση), & SSC-SD (Κλείδα Επιλογής Περιστάσεων Ομιλίας – Δυσροή
Ομιλίας) του ΒΑΒ. Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης για τα ερωτηματολόγια του ΒΑΒ και αυτό
του KiddyCAT είναι 30-40 και 10-15 λεπτά της ώρας αντίστοιχα.
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη συλλογή δείγματος και γνωρίζετε ή παρακολουθείτε
κλινικά κάποιο παιδί προσχολικής ή σχολικής ηλικίας που τραυλίζει σας παρακαλούμε
επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας στο http://greekbab.org/apply για να κάνετε εγγραφή και για
να σας αποσταλούν οι διαδικασίες.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekbab@gmail.com
Θα επιθυμούσαμε επιπλέον να γνωστοποιήσουμε τα εξής:
1. Κατά την ερευνητική φάση που διανύουμε η δοκιμασία χορηγείται σε παιδιά που
τραυλίζουν και παιδιά που δεν τραυλίζουν (ομάδα ελέγχου). Έπεται στατιστική
ανάλυση του δείγματος προκειμένου να προσδιοριστούν οι νόρμες για την κάθε
δοκιμασία στις δύο ομάδες παιδιών. Στη συνέχεια οι νόρμες των παιδιών Ελλάδας
και Κύπρου θα συγκριθούν με τις ήδη διαθέσιμες νόρμες αλλοεθνών πληθυσμών.
Θα ακολουθήσει παρουσίαση της μελέτης σε Διεθνή συνέδρια για τον Τραυλισμό
ενώ το τελικό προϊόν των δοκιμασιών αξιολόγησης θα εκδοθεί ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κλινικά.
2. Η Ερευνητική Ομάδα Στάθμισης KiddyCAT & BAB δεσμεύεται να ανακοινώσει τα
ονόματα του συνόλου των συμμετεχόντων (των συναδέλφων) στη συλλογή
δείγματος
σε
συγκεκριμένο
πεδίο
του
ιστολογίου
http://greekbab.org/acknowledgements που περιγράφει την έρευνα. Τα ονόματα
δεν θα συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε δημοσίευση της μελέτης σε ελληνική ή
αλλόγλωσση βιβλιογραφία.
Δεδομένης της σημαντικότητας του εγχειρήματος προσδοκούμε τη θετική σας
ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και εκτιμούμε τη διάθεσή σας να
συμβάλλετε στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής.
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