
  

 

 

Διάλεξη της δρος Άντρης Κανίκλη με θέμα «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» 

Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου σας προσκαλεί στη δεύτερη διάλεξη της σειράς 

κυπρολογικών διαλέξεων που διοργανώνει σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο 

«Κυπροπαίδεια» της Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. Η διάλεξη με τίτλο Ερμηνεύοντας 

την ειδική γλωσσική διαταραχή και ομιλήτρια τη δρα Άντρη Κανίκλη, Λέκτορα Γλωσσολογίας 

στο Πανεπιστήμιο UCLan, θα γίνει την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015, στις 7:00 το απόγευμα 

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητροπόλης στην Πάνω Δευτερά, δίπλα από την εκκλησία 

του Αγίου Γεωργίου. 

Η Ειδική γλωσσική διαταραχή έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια ερευνητές από 

διάφορους κλάδους σε μια προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα αίτια που την προκαλούν και 

να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισής της. Πρόκειται για μια εξελικτική διαταραχή της 

γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών που εκδηλώνεται με καθυστέρηση στην κατάκτηση 

γλωσσικών δεξιοτήτων σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα: σύνταξη, μορφολογία, φωνολογία και 

λεξιλόγιο. Ο όρος «ειδική» αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη, μέχρι σήμερα, θέση στον 

επιστημονικό χώρο που υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διαταραχή σχετίζεται συγκεκριμένα 

με τη γλωσσική ανάπτυξη χωρίς να επηρεάζει άλλες πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού. Η δρ 

Κανίκλη θα επικεντρωθεί στα πορίσματα πρόσφατων επιστημονικών ερευνών που έχουν 

καταδείξει ότι η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών που πάσχουν από τη 

συγκεκριμένη διαταραχή συνοδεύεται από ελλείψεις στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και από 

δυσκολίες στην κατάκτηση κινητικών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και από διαταραχές όπως η 

ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής  και Υπερκινητικότητας) (Ullman & Pierpont 

2005, Hill 2001, Leonard 1998).  Ως εκ τούτου, παρόλο που τα παιδιά με ειδική γλωσσική 

διαταραχή δεν παρουσιάζουν κάποια εμφανή νευρολογική πάθηση, η διαταραχή πρέπει να 

απορρέει από κάποια νευρολογική δυσλειτουργία. Οι αδυναμίες των παιδιών στην κατάκτηση 

συγκεκριμένων συντακτικών δομών μπορούν να ερμηνευθούν ως απόρροια δυσλειτουργίας 

δομών του διαδικαστικού συστήματος μνήμης (Ullman & Pierpont 2005). Η διεπιστημονική 

μελέτη της Ειδικής γλωσσικής διαταραχής είναι αναγκαία για την επαρκή ερμηνεία της, την 

έγκαιρη διάγνωση και τη διορθωτική παρέμβαση. 

Η Δρ Άντρη Κανίκλη είναι λέκτορας γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Έχει πτυχίο 

Ελληνικής Φιλολογίας (κατεύθυνση γλωσσολογίας) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και διδακτορικό τίτλο στη Θεωρητική Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο της Υόρκης, όπου 

σπούδασε με πλήρη υποτροφία. Μεταξύ 2008-2010, δίδαξε σύνταξη στο Πανεπιστήμιο της Υόρκης. Από 

το 2012, εργάζεται ως λέκτορας γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γενετική μετασχηματιστική σύνταξη, στη γλωσσική κατάκτηση και στις 

γλωσσικές διαταραχές. Το ερευνητικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και 

έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 99499710. 

 

 

 


