
       

 

Πανελλαδική δωρεάν αξιολόγηση της αντίληψης του χώρου σε

παιδιά με δυσλεξία και γλωσσική διαταραχή 7-8 ετών 

στα πλαίσια μελέτης που διεξάγεται στην 

A' Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και στο 

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Παιδιών και Εφήβων 

Βύρωνα-Καισαριανής 

 

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες: Παιδιά με διάγνωση δυσλεξίας και αναπτυξιακής

γλωσσικής διαταραχής 7 και 8 ετών.

 

Που απευθύνεται: Στους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν και σε

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, ΚΕΔΑΣΥ και Κέντρα Λογοθεραπείας που επιθυμούν συνεργασία.

 

Τι συμπεριλαμβάνει: Η μελέτη περιλαμβάνει τη δωρεάν διαδικτυακή εκτίμησης της

αντίληψης του χώρου με τη συμπλήρωση ευχάριστων κουίζ για παιδιά.

 

Οφέλη: Οι γονείς θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα του παιδιού τους.

 

Πόσο διαρκεί: Η εκτίμηση γίνεται σε δύο ωριαίες διαδικτυακές συναντήσεις.

 

Πότε διεξάγεται και πού: Πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και του 2022, και

διεξάγεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

 

Απαίτηση εξοπλισμού: Ηλεκτρονικός υπολογιστής ή tablet και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

 

Άδεια διεξαγωγής: Η αξιολόγηση γίνεται στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας με θέμα "Η

αντίληψη του Χώρου και η Κατάκτηση των Εικονιστικών Σχημάτων σε παιδιά με Δυσλεξία και

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή" η οποία έχει λάβει άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο

του Αιγινητείου Νοσοκομείου και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

 

Ανωνυμία/ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Το παιδί διατηρεί το δικαίωμα να

αποσυρθεί από την αξιολόγηση σε οποιοδήποτε στάδιο. H συμμετοχή των παιδιών είναι

καθαρά εθελοντική, δωρεάν και ανώνυμη.  Τα στοιχεία των παιδιών και τα δεδομένα που

συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν είναι η

ημερομηνία γέννησης των παιδιών, τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου τους και η

διάγνωσης που έχουν λάβει. 

 

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: 

Κατερίνα Τσελίκα PhDc, 6983509181 (Viber, What’s up), atselika@med.uoa.gr

Φωτογραφήστε το QR code για περισσότερες πληροφορίες  ή πατήστε εδώ

Επιστημονικά υπεύθυνη μελέτης: Καθηγήτρια Ελένη Λαζαράτου, Παιδοψυχίατρος

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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