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Ερευνητικό υπόβαθρο
• Διδακτορική έρευνα για την αξιολόγηση των μεταφρασμένων 

νευροψυχολογικών εργαλείων εκτίμησης νοητικού λεξικού 
(όπως το σουηδικό SLDT) και τη σύνδεσή του με την εμφάνιση 
νοητικής έκπτωσης και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

• Κατασκευή  μέσω της επιχώριας προσαρμογής  μεταφρασμένου 
νευροψυχολογικού εργαλείου λεξιλογικής απόφασης 

• Στάθμιση της ελληνικής δοκιμασίας νοητικού λεξικού [Η 
Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού Λεξικού] σε μη 
φαρμακευτικές συνθήκες παρέμβασης,  σε υποκείμενα με ΗΝΔ



Παρούσα έρευνα στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ 
• Η Αναθεωρημένη Δοκιμασία Νοητικού 

Λεξικού (διατριβή Νεοφυτίδου, 2018) θα 
δοκιμαστεί σε πειραματικές ομάδες 
ατόμων με ΗΝΔ που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκμάθησης και χρήσης 
υπολογιστών και σε προγράμματα 
φυσικής άσκησης με στόχο να 
εξεταστούν οι εξής ερευνητικές 
υποθέσεις: 

• α. αν το νοητικό λεξικό σε άτομα με ΗΝΔ 
επηρεάζεται από μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις

• β. αν η φυσική εκγύμναση των ατόμων 
με ΗΝΔ επηρεάζει το νοητικό τους λεξικό 
και

• γ. αν η εκμάθηση της χρήσης 
υπολογιστών σε άτομα με ΗΝΔ 
συνδέεται με αλλαγές στο νοητικό τους 

λεξικό.

• Η Αναθεωρημένη Δοκιμασία 
Νοητικού Λεξικού δίνεται σε δύο 
ομάδες ατόμων με ΗΝΔ που 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
γυμναστικής (Ν=20) και 
εκμάθησης/χρήσης υπολογιστών  
(Ν=20) αλλά και σε άτομα χωρίς 
νοητική δυσλειτουργία (ομάδα 
ελέγχου, Ν=20)

• Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας 
κατασκευάστηκαν και δύο 
ερωτηματολόγια  ειδικού λεξιλογίου 
που χρησιμοποιείται στη γυμναστική 
και στο μάθημα των υπολογιστών 
προκειμένου να συγκριθούν τα δύο 
ερωτηματολόγια νοητικού λεξικού 
(γενικής και ειδικής γλώσσας).



Ερευνητικοί στόχοι στο ΚΕΔΕΚ   
• Καταγραφή των γλωσσικών προτύπων κοινωνικών 

ομάδων της τρίτης ηλικίας για την ορθή διαπολιτισμική 
επιλογή παγιώσεων γλωσσικής μεταφοράς εργαλείων

• Σύσταση προδιαγραφών ορθής μετάφρασης και 
πολιτισμικής προσαρμογής νευροψυχολογικών 
δοκιμασιών

• Κατασκευή νέων νευροψυχολογικών εργαλείων [π.χ, 
νοητικού λεξικού] σταθμισμένων στον ελληνικό 
πληθυσμό.


