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Abstract 

The main aim  of these Master thesis is  translation and adaptation  of comprehensive test 

of phonological processing –2  for Goergian preschool aged children. Although, 

observation and  research of three phonological processes :phonological awareness, 

phonological memory and rapid naming.  This research gives possibility to identify  signs 

of dyslexia specificly in  early age, which will be an asset  for assesment  and  support for 

intervention plan later. As a research method is chosen experimental research through 

this test itself, in case to determine success of the test adaptation, to observe test in 

working process and asses its strengths and weaknesses.   

 

The research showed challenges and difficulties due to language characteristics and also 

pointed out the need of test standardization and  wide scale research in the future.  
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