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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στ���ς της παρ��σας εισ�γησης ε�ναι να παρ�υσι�σει µια ερευνητικ� πρ�-
σπ�θεια για τ�ν σ�εδιασµ� εν�ς εργαλε��υ αυτ�µατ�υ ελ�γ��υ και α�ι�λ�γη-
σης τ�υ πρ���ρικ�� λ�γ�υ. Τ� εργαλε�� θα ε�ναι κατ�λληλ� για α�ι�π��ηση
στη διδασκαλ�α της ελληνικ�ς ως µητρικ�ς � ως ��νης γλ�σσας απ� δ�� δια��-
ρετικ�ς �µ�δες �ρηστ�ν: απ� παιδι� π�υ ε�ναι �υσικ�� �µιλητ�ς της ελληνικ�ς
και �ρ�σκ�νται στα πρ�τα στ�δια γραµµατισµ�� και απ� αγγλ��ων�υς µαθη-
τ�ς της ελληνικ�ς ως ��νης γλ�σσας. Θα ��ει τη δυνατ�τητα να εντ�π�"ει µ�σα
στ� σ�µα της �ων�ς τη λ��η � τις λ��εις π�υ πρ��ερε � τ�νισε λ�θ�ς � �µιλη-
τ�ς, συµ��λλ�ντας �τσι στη �ελτ�ωση των επιδ�σεων στην αν�γνωση και υπ�-
στηρ�"�ντας την κατ�κτηση τ�υ �ωνητικ�� συστ�µατ�ς της ελληνικ�ς γλ�σ-
σας.

ΛΕ'ΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Γλωσσικ� εκπα�δευση, Αυτ�µατ�ς �λεγ��ς πρ���ρ�ς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην πλει�ψη��α των ηλεκτρ�νικ�ν περι!αλλ�ντων γλωσσικ"ς εκπα�δευ-

σης η $µ�αση δ�νεται κυρ�ως στην παραγωγ" και καταν�ηση τ�υ γραπτ�� λ�-
γ�υ. Ωστ�σ�, ε�ναι γνωστ� πως η παραγωγ" πρ���ρικ�� λ�γ�υ ε�ναι απ� τα
πι� ακανθ�δη σηµε�α π�υ αντιµετωπ�&�υν τ�σ� �ι �υσικ�� �µιλητ$ς κατ� τα
πρ�τα στ�δια γραµµατισµ��, �σ� και �ι µη �υσικ�� �µιλητ$ς κατ� την εκµ�-
θηση µιας �$νης γλ�σσας.

Στην περ�πτωση των �υσικ�ν �µιλητ�ν, στα πρ�τα στ�δια γραµµατισµ��
η µη επαρκ"ς κατ�κτηση τ�υ γρα���ωνηµατικ�� συστ"µατ�ς της ελληνικ"ς
$'ει ως απ�τ$λεσµα την παραγωγ" λανθασµ$νων �ωνηµατικ�ν πραγµατ�σε-
ων των γρα�ηµ�των κατ� την αν�γνωση. Η �ωνηµικ" επ�γνωση, ωστ�σ�, η
ικαν�τητα δηλαδ" τ�υ αναγν�στη να αναγνωρ�&ει και να απ�κωδικ�π�ιε� λ$-
�εις, ε�ναι τ�σ� !ασικ� στ�δι� κατ� τη διαδικασ�α της αν�γνωσης, �στε η ανε-
παρκ"ς κατ�κτησ" της να παρεµπ�δ�&ει την �δια την καταν�ηση τ�υ κειµ$ν�υ
(Baynham 2000: 224-226).

Στην δε�τερη περ�πτωση των µη �υσικ�ν �µιλητ�ν, η παραγωγ" λανθα-
σµ$νων εκ�ωνηµ�των " η µη �ρθ" πρ���ρ� τ�υς απαντ� σε κ�θε περ�σταση
επικ�ινων�ας και �'ι µ�ν� κατ� την αν�γνωση. Ε�ναι �µως γνωστ� �τι η �ρθ"
πρ���ρ� απ�τελε� µια απ� τις συνιστ�σες π�υ πρ�σδι�ρ�&�υν την επικ�ινω-
νιακ" δε�ι�τητα τ�υ 'ρ"στη (Celce-Murcia et al. 1996) και θεωρε�ται καθ�ρι-
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στικ" παρ�µετρ�ς για την επ�τευ�η επικ�ινωνιακ"ς επ�ρκειας στην �$νη γλ�σ-
σα (+αραλαµπ�π��λ�υ κ.�. 2002: 200).

Καθ�σταται σα�$ς απ� τα παραπ�νω �τι τ�σ� κατ� τη διδασκαλ�α/εκµ�-
θηση της ελληνικ"ς ως πρ�της �σ� και ως δε�τερης/�$νης γλ�σσας η διδασκα-
λ�α τ�υ �ωνητικ��/�ων�λ�γικ�� συστ"µατ�ς ε�ναι πρωτε��υσας σηµασ�ας.
Αναδεικν�εται, ταυτ�'ρ�να, η $λλειψη συστηµ�των π�υ να επιτρ$π�υν τ�ν
$λεγ'� και την α�ι�λ�γηση των παραγ�µενων απ� τ�ν 'ρ"στη εκ�ωνηµ�των
στη Ν$α Ελληνικ". Η $λλειψη αυτ" ��ε�λεται κυρ�ως στη δυσκ�λ�α π�υ πα-
ρ�υσι�&ει η αν�πτυ�η α�ι�πιστων συστηµ�των αναγν�ρισης �ων"ς αλλ� και
η $ντα�η και πρ�σαρµ�γ" τ�υς σε εκπαιδευτικ� πλα�σι�.

Η παρ��σα εισ"γηση περιγρ��ει µια ερευνητικ" πρ�σπ�θεια κ�λυψης αυ-
τ�� τ�υ κεν��, η �π��α ε�ναι ιδιαιτ$ρως καιν�τ�µα για τα ελληνικ� δεδ�µ$να,
καθ�ς µ$'ρι στιγµ"ς δεν υπ�ρ'ει για τα Ελληνικ� καν$να σ�στηµα ελ$γ'�υ της
αν�γνωσης " της πρ���ρ�ς σε εκπαιδευτικ� πλα�σι� σε αντ�θεση µε �λλες
γλ�σσες (κυρ�ως τα Αγγλικ�), για τις �π��ες η σ'ετικ" $ρευνα $'ει �δηγ"σει σε
α�ι�λ�γα αντ�στ�ι'α συστ"µατα (!λ. ενδεικτικ� Phonica reading and literacy
program '.η., Project LISTEN '.η., Hauptmann et al. 1993).

Σ!Ε∆ΙΑΣΜ+Σ ΕΡΓΑΛΕΙ+Υ ΕΛΕΓ!+Υ ΚΑΙ Α'Ι+Λ+ΓΗΣΗΣ
ΠΡ+Φ+ΡΙΚ+Υ Λ+Γ+Υ

Στ� πλα�σι� ερευνητικ�� $ργ�υ π�υ !ρ�σκεται σε ε�$λι�η1 επι'ειρε�ται η
αν�πτυ�η εν�ς γλωσσικ�� εργαλε��υ π�υ θα στ�'ε�ει στ�ν $λεγ'� και την
α�ι�λ�γηση της εκ��ρ�ς πρ���ρικ�� λ�γ�υ σε εκπαιδευτικ� περι!�λλ�ν. Τ�
εργαλε�� θα απευθ�νεται σε δ�� �µ�δες 'ρηστ�ν: �υσικ��ς �µιλητ$ς της ελ-
ληνικ"ς π�υ !ρ�σκ�νται στα πρ�τα στ�δια γραµµατισµ��, δηλαδ" µαθητ$ς
των πρ�των τ��εων τ�υ δηµ�τικ�� σ'�λε��υ και αλλ�δαπ��ς �υσικ��ς �µιλη-
τ$ς της αγγλικ"ς. 7 σ'εδιασµ�ς τ�υ εργαλε��υ θα στηρι'θε� στην εκπα�δευση
τ�υ συστ"µατ�ς µε αυθεντικ� δεδ�µ$να �ρθ�ν και λανθασµ$νων �ωνητικ�ν
πραγµατ�σεων, �στε µ$σω της σ�γκρισ"ς τ�υς να εντ�π�&εται κ�θε ��ρ� η
απ�κλιση εν�ς ν$�υ εκ�ων"µατ�ς απ� την �ρθ" πραγµ�τωσ" τ�υ. Για τη συλ-
λ�γ" αυτ�ν των αυθεντικ�ν δεδ�µ$νων απαιτ"θηκε η συγκρ�τηση σωµ�των
πρ���ρικ�� λ�γ�υ και η κωδικ�π��ηση, καταγρα�" και συστηµατικ" αν�λυση
των λαθ�ν (!λ. αναλυτικ� Γι�γκ�υ κ.�. 2007).

Μεθ�δ�λ�γ�α συλλ�γ/ς σωµ�των πρ���ρικ�� λ�γ�υ
Τα σ�µατα πρ���ρικ�� λ�γ�υ π�υ συγκρ�τ"θηκαν περιλαµ!�ν�υν δε�γ-

µατα η'�γρα�ηµ$νων εκ�ωνηµ�των απ� τις δ�� δια��ρετικ$ς �µ�δες 'ρη-
στ�ν. ∆εδ�µ$νων των �υσιαστικ�ν δια��ρ�ν των δ�� �µ�δων-στ�'ων, τ�σ�
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1. Η ερευνητικ" πρ�σπ�θεια π�υ παρ�υσι�&εται στην παρ��σα εισ"γηση απ�τελε� τµ"µα τ�υ
ερευνητικ�� $ργ�υ «ε-λ�γ�: εργαστ"ρι πρ���ρικ�� και γραπτ�� λ�γ�υ» π�υ 'ρηµατ�δ�τε�ται απ�
τ� Ε.Π. «Κ�ινων�α της Πληρ���ρ�ας», πρ��η «Επε�εργασ�α Εικ�νων, @'�υ και Γλ�σσας». Φ�-
ρε�ς υλ�π��ησης τ�υ $ργ�υ: Exodus A.E., Ινστιτ��τ� Επε�εργασ�ας τ�υ Λ�γ�υ / Ε.Κ. “Αθην�”, Κ$-
ντρ� Εκπαιδευτικ"ς Bρευνας.
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ως πρ�ς τ� επ�πεδ� κατ�κτησης τ�υ γρα���ωνηµατικ�� συστ"µατ�ς της ελ-
ληνικ"ς �σ� και ως πρ�ς τις εκπαιδευτικ$ς τ�υς αν�γκες, "ταν επι!ε!ληµ$ν� τα
εκ�ων"µατα αυτ� να ε�ναι δια��ρετικ�.

Ε�ναι γνωστ� �τι �ι µαθητ$ς τ�υ δηµ�τικ�� αντιµετωπ�&�υν δυσκ�λ�ες σε
περιπτ�σεις αναντιστ�ι'�ας �ων"µατ�ς-γρα�"µατ�ς. Ενδεικτικ�, τα λ�θη αυ-
τ� α��ρ��ν σε: αλλ��ωνα, δι�θ�γγ�υς, συµ�ωνικ� συµπλ$γµατα, συνδυα-
σµ��ς �ωνη$ντων και διγρ�µµατα κ.λπ. Για τη συγκρ�τηση τ�υ σ�µατ�ς η'�-
γρα�ηµ$νων αναγν�σεων επιλ$'θηκαν κε�µενα στα �π��α τα παραπ�νω 'α-
ρακτηριστικ� εµ�αν�&�νται σε υψηλ" συ'ν�τητα. 60 µαθητ$ς της ΒD και ΓD δη-
µ�τικ�� κλ"θηκαν να αναγν�σ�υν τα κε�µενα αυτ�, και διαµ�ρ��θηκε $τσι
$να σ�µα η'�γρα�ηµ$νων αναγν�σεων συν�λικ"ς δι�ρκειας 4,5 περ�π�υ
ωρ�ν. Τ� σ�µα αυτ� 'ωρ�στηκε σε δ�� υπ�σ�ν�λα: τ� πρ�τ� απ�τελε�ται απ�
η'ητικ$ς καταγρα�$ς µεµ�νωµ$νων λ$�εων π�υ πραγµατ�θηκαν �ρθ� και τ�
δε�τερ� απ� καταγρα�$ς λ$�εων π�υ πραγµατ�θηκαν λανθασµ$να.

Σε σ'$ση µε τη δε�τερη �µ�δα-στ�'�, τ�υς αλλ�γλωσσ�υς σπ�υδαστ$ς της
ελληνικ"ς, �ι δυσκ�λ�ες π�υ ανα���νται σ'ετ�&�νται �'ι µ�ν� µε την ιστ�ρικ"
�ρθ�γρα��α, αλλ� και µε τ� �αιν�µεν� της γλωσσικ"ς παρεµ!�λ"ς απ� τη µη-
τρικ" γλ�σσα (εν πρ�κειµ$νω την αγγλικ") και την πραγµ�τωση τ�υ τ�νικ��
σηµε��υ, µε δεδ�µ$ν� �τι στην αγγλικ" δεν απαντ� αντ�στ�ι'� γλωσσικ� 'αρα-
κτηριστικ�. Bτσι, επιλ$'θηκε η $ρευνα να εστι�σει σε �ρισµ$να απ� τα "δη διε-
γνωσµ$να και !ι!λι�γρα�ικ� τεκµηριωµ$να λ�θη και συγκεκριµ$να στην πρ�-
��ρ� των κλειστ�ν �η'ων συµ��νων /p/, /t/ και /k/ και στην πρ���ρ� των συµ-
�ωνικ�ν συµπλεγµ�των /ks/ και /ts/ �ταν αυτ� απαντ��ν στην αρ'" της λ$�ης.
Τ� σ�µα πρ���ρικ�� λ�γ�υ των αλλ�γλωσσων σπ�υδαστ�ν απ�τελε�ται απ�
26 µεµ�νωµ$νες η'�γρα�ηµ$νες λ$�εις στις �π��ες εµ�αν�&�νται τα παραπ�νω
περι!�λλ�ντα. Τ� δε�γµα των �µιλητ�ν απ�τελε�ται απ� 30 �τ�µα και πρ�σ-
δι�ρ�&εται απ� τα ακ�λ�υθα κ�ιν� 'αρακτηριστικ�: ε�ναι �λ�ι εν"λικες, αρ'�-
ρι�ι µαθητ$ς της ΝΕ ως Γ2 και αγγλ��ων�ι. Ταυτ�'ρ�να, 30 εν"λικες �υσικ��
�µιλητ$ς της ελληνικ"ς εκ��νησαν τις �διες λ$�εις, π�υ συγκρ�τησαν $τσι τ�
υπ�σ�ν�λ� των �ρθ�ν πραγµατ�σεων.

Σ�εδιασµ�ς τ�υ συστ/µατ�ς 
Τ� σ�στηµα π�υ σ'εδι�&εται θα $'ει τη δυνατ�τητα να εντ�π�&ει µ$σα στ�

σ"µα της �ων"ς τη λ$�η " τις λ$�εις π�υ πρ��ερε " τ�νισε λ�θ�ς � �µιλητ"ς.
Θα ε�ναι ανε��ρτητ� �µιλητ" και θα $'ει τη δυνατ�τητα να ελ$γ'ει $να µεγ�λ�
αριθµ� λ$�εων της ελληνικ"ς π�υ θα εκ�ων��νται ε�τε µεµ�νωµ$νες ε�τε µ$σα
σε �ρ�σεις.

7 περι�ρισµ�ς τ�υ '�ρ�υ µας αναγκ�&ει να ανα�ερθ��µε συν�πτικ� µ�-
ν� στ�ν λειτ�υργικ� σ'εδιασµ� τ�υ συστ"µατ�ς. Η αν�πτυ�η τ�υ πυρ"να !α-
σ�&εται σε τε'νικ$ς παρ�µ�ιες µε αυτ$ς π�υ 'ρησιµ�π�ι��νται στ� πεδ�� της
αυτ�µατης αναγν�ρισης �ων"ς. Bτσι, τ� σ�στηµα περιλαµ!�νει τα ε�"ς υπ�-
συστ"µατα: (α) υπ�σ�στηµα παραµετρ�π��ησης τ�υ σ"µατ�ς �ων"ς: $'ει ως
ε�σ�δ� τ� ψη�ιακ� σ"µα �ων"ς των λ$�εων " �ρ�σεων και ως $��δ� µια ακ�-
λ�υθ�α διανυσµ�των µε τις τιµ$ς των παραµ$τρων τ�υ σ"µατ�ς �ων"ς, (!) υπ�-
σ�στηµα εκµ�θησης: �ι παρ�µετρ�ι των �ρθ� ανεγνωσµ$νων λ$�εων τρ���-
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δ�τ��ν $να υπ�ν���µεν� µαρκ�!ιαν� µ�ντ$λ� (ΗΜΜ), �στε να δηµι�υργη-
θ��ν τα στατιστικ� µ�ντ$λα των �ρθ�ν πραγµατ�σεων και (γ) υπ�σ�στηµα
ελ2γ��υ: �ι παρ�µετρ�ι κ�θε ν$ας πραγµ�τωσης συγκρ�ν�νται µε τις παραµ$-
τρ�υς των λ$�εων στις �π��ες $'ει εκπαιδευτε� τ� σ�στηµα. Απ� την σ�γκριση
των διανυσµ�των των παραµ$τρων πρ�κ�πτει η πιθαν�τητα η ν$α πραγµ�τω-
ση να $'ει εκ�ωνηθε� σωστ� " �'ι (�υσιαστικ� η απ�σταση των διανυσµ�των
της �ρθ"ς και της ν$ας πραγµ�τωσης).

Τ� εργαλε�� αυτ�, ενταγµ$ν� σε ηλεκτρ�νικ� περι!�λλ�ντα γλωσσικ"ς εκ-
πα�δευσης, θα !�ηθ"σει α�εν�ς τ�υς µαθητ$ς τ�υ δηµ�τικ�� να δ�µ"σ�υν τις
�ρθ$ς συσ'ετ�σεις µετα�� γρα�ηµ�των και �ωνηµ�των, !ελτι�ν�ντας $τσι τις
επιδ�σεις τ�υς στην αν�γνωση και α�ετ$ρ�υ θα υπ�στηρ��ει τη διαδικασ�α κα-
τ�κτησης τ�υ �ωνητικ�� συστ"µατ�ς της ελληνικ"ς γλ�σσας απ� τ�υς �$ν�υς
σπ�υδαστ$ς, ενισ'��ντας τις επικ�ινωνιακ$ς τ�υς δε�ι�τητες.
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