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Έρευνα για την επεξεργασία προτάσεων στα Ελληνικά  
Ενημέρωση και δήλωση συγκατάθεσης  

  

Αγαπητή συμμετέχουσα / αγαπητέ συμμετέχοντα,  
  
Η παρούσα γλωσσολογική έρευνα μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις γνωστικές διαδικασίες κατανόησης 
και επεξεργασίας του λόγου σε παιδιά και ενήλικες που έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στη Γερμανία και 
μιλούν την Ελληνική ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τον όρο «γλώσσα πολιτισμικής 
κληρονομιάς» εννοούμε την γλώσσα που μιλάει κάποιος ως πρώτη / μητρική γλώσσα (ή ως μία από τις 
πρώτες γλώσσες) σε ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα της ευρύτερης κοινωνίας είναι διαφορετική από 
εκείνη που μιλιέται στο σπίτι.    
  
Απώτερος στόχος της έρευνάς μας είναι να ελέγξουμε το πώς επηρεάζεται η πρώτη γλώσσα (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η Ελληνική) μέσα σε ένα περιβάλλον διγλωσσίας, την πιθανή θετική επίδραση 
της διγλωσσίας στην γνωστική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων, αλλά και να συμβάλλουμε μέσω της 
έρευνας μας στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.  
  
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι στόχος μας δεν είναι να ελέγξουμε τις γραμματικές γνώσεις ή το 
επίπεδο γλώσσας του κάθε συμμετέχοντα ατομικά αλλά να ερευνήσουμε τυχόν επιρροές και γλωσσικές 
αλληλεπιδράσεις σε ομαδικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, η συμμετοχή στην έρευνα μας είναι ανώνυμη. 
Όλα τα δεδομένα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και τηρούνται όλοι οι κανονισμοί προστασίας 
δεδομένων. Όλα τα δεδομένα από τις δραστηριότητες και τα ερωτηματολόγια αποθηκεύονται με 
κωδικό αριθμό που δεν σχετίζεται με το όνομα του συμμετέχοντα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1 ώρα.  
  
Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο κάθε συμμετέχοντας θα λάβει το ποσό των 10 ευρώ.   
  
Δηλώνω υπεύθυνα ότι εγώ, ο/η ___________________________________________________________,  

                                                      (Όνομα με κεφαλαία γράμματα)  
  
δέχομαι να λάβω μέρος στην παρούσα έρευνα. Η παρούσα έρευνα αποτελείται από τις εξής επιμέρους 
διαδικασίες:  

– Ακουστικό πείραμα κρίσης γραμματικότητας προτάσεων στα Ελληνικά  
– Προφίλ διγλωσσίας  
– DVIQ (κατανόηση προτάσεων) στα Ελληνικά  
– TROG (κατανόηση προτάσεων) στα Γερμανικά  
– Digit span task (τεστ μνήμης)  
– LexTale vocabulary task (λεξιλογικό τεστ) στα Ελληνικά / Γερμανικά  

              



  

  
                                   

Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει τις πληροφορίες που μου δόθηκαν στη δήλωση 
συγκατάθεσης.  

  
  
  
Κατανοώ  θα μου δοθεί ένα αντίγραφο της δήλωσης συγκατάθεσης για το προσωπικό μου αρχείο.  
  

  
  
Θα με ενδιέφερε να ενημερωθώ σχετικά με μελλοντικές έρευνες γλωσσικής επεξεργασίας και γνωστικής 
ανάπτυξης.  

  
  
  

_____________________________________________________________  (Τηλέφωνο Επικοινωνίας)  

_____________________________________________________________  (E-Mail)  

_____________________________________________________________  (Ημερομηνία)   

_____________________________________________________________  (Υπογραφή)  

  

  

  

Κωδικός συμμετέχοντα _______________________________  


