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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στχος της παρο σας εισγησης εναι να παρουσισει µια ερευνητικ προσπθεια για τον σχεδιασµ ενς εργαλεου αυτµατου ελγχου και αξιολγησης του προφορικο λγου. Το εργαλεο θα εναι κατλληλο για αξιοποηση
στη διδασκαλα της ελληνικς ως µητρικς  ως ξνης γλσσας απ δ ο διαφορετικς οµδες χρηστν: απ παιδι που εναι φυσικο οµιλητς της ελληνικς
και βρσκονται στα πρτα στδια γραµµατισµο και απ αγγλφωνους µαθητς της ελληνικς ως ξνης γλσσας. Θα χει τη δυναττητα να εντοπζει µσα
στο σµα της φωνς τη λξη  τις λξεις που πρφερε  τνισε λθος ο οµιλητς, συµβλλοντας τσι στη βελτωση των επιδσεων στην ανγνωση και υποστηρζοντας την κατκτηση του φωνητικο συστµατος της ελληνικς γλσσας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Γλωσσικ εκπαδευση, Αυτµατος λεγχος προφορς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην πλειοψηφα των ηλεκτρονικν περιβαλλντων γλωσσικ"ς εκπαδευσης η $µφαση δνεται κυρως στην παραγωγ" και κατανηση του γραπτο λγου. Ωστσο, εναι γνωστ πως η παραγωγ" προφορικο λγου εναι απ τα
πιο ακανθδη σηµεα που αντιµετωπζουν τσο οι φυσικο οµιλητ$ς κατ τα
πρτα στδια γραµµατισµο, σο και οι µη φυσικο οµιλητ$ς κατ την εκµθηση µιας ξ$νης γλσσας.
Στην περπτωση των φυσικν οµιλητν, στα πρτα στδια γραµµατισµο
η µη επαρκ"ς κατκτηση του γραφοφωνηµατικο συστ"µατος της ελληνικ"ς
$χει ως αποτ$λεσµα την παραγωγ" λανθασµ$νων φωνηµατικν πραγµατσεων των γραφηµτων κατ την ανγνωση. Η φωνηµικ" επγνωση, ωστσο, η
ικαντητα δηλαδ" του αναγνστη να αναγνωρζει και να αποκωδικοποιε λ$ξεις, εναι τσο βασικ στδιο κατ τη διαδικασα της ανγνωσης, στε η ανεπαρκ"ς κατκτησ" της να παρεµποδζει την δια την κατανηση του κειµ$νου
(Baynham 2000: 224-226).
Στην δετερη περπτωση των µη φυσικν οµιλητν, η παραγωγ" λανθασµ$νων εκφωνηµτων " η µη ορθ" προφορ τους απαντ σε κθε περσταση
επικοινωνας και χι µνο κατ την ανγνωση. Εναι µως γνωστ τι η ορθ"
προφορ αποτελε µια απ τις συνιστσες που προσδιορζουν την επικοινωνιακ" δεξιτητα του χρ"στη (Celce-Murcia et al. 1996) και θεωρεται καθορι-
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στικ" παρµετρος για την επτευξη επικοινωνιακ"ς επρκειας στην ξ$νη γλσσα (Χαραλαµποπολου κ.. 2002: 200).
Καθσταται σαφ$ς απ τα παραπνω τι τσο κατ τη διδασκαλα/εκµθηση της ελληνικ"ς ως πρτης σο και ως δετερης/ξ$νης γλσσας η διδασκαλα του φωνητικο/φωνολογικο συστ"µατος εναι πρωτεουσας σηµασας.
Αναδεικνεται, ταυτχρονα, η $λλειψη συστηµτων που να επιτρ$πουν τον
$λεγχο και την αξιολγηση των παραγµενων απ τον χρ"στη εκφωνηµτων
στη Ν$α Ελληνικ". Η $λλειψη αυτ" οφελεται κυρως στη δυσκολα που παρουσιζει η ανπτυξη αξιπιστων συστηµτων αναγνρισης φων"ς αλλ και
η $νταξη και προσαρµογ" τους σε εκπαιδευτικ πλασιο.
Η παροσα εισ"γηση περιγρφει µια ερευνητικ" προσπθεια κλυψης αυτο του κενο, η οποα εναι ιδιαιτ$ρως καινοτµα για τα ελληνικ δεδοµ$να,
καθς µ$χρι στιγµ"ς δεν υπρχει για τα Ελληνικ καν$να σστηµα ελ$γχου της
ανγνωσης " της προφορς σε εκπαιδευτικ πλασιο σε αντθεση µε λλες
γλσσες (κυρως τα Αγγλικ), για τις οποες η σχετικ" $ρευνα $χει οδηγ"σει σε
αξιλογα αντστοιχα συστ"µατα (βλ. ενδεικτικ Phonica reading and literacy
program χ.η., Project LISTEN χ.η., Hauptmann et al. 1993).
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Στο πλασιο ερευνητικο $ργου που βρσκεται σε εξ$λιξη1 επιχειρεται η
ανπτυξη ενς γλωσσικο εργαλεου που θα στοχεει στον $λεγχο και την
αξιολγηση της εκφορς προφορικο λγου σε εκπαιδευτικ περιβλλον. Το
εργαλεο θα απευθνεται σε δο οµδες χρηστν: φυσικος οµιλητ$ς της ελληνικ"ς που βρσκονται στα πρτα στδια γραµµατισµο, δηλαδ" µαθητ$ς
των πρτων τξεων του δηµοτικο σχολεου και αλλοδαπος φυσικος οµιλητ$ς της αγγλικ"ς. Ο σχεδιασµς του εργαλεου θα στηριχθε στην εκπαδευση
του συστ"µατος µε αυθεντικ δεδοµ$να ορθν και λανθασµ$νων φωνητικν
πραγµατσεων, στε µ$σω της σγκρισ"ς τους να εντοπζεται κθε φορ η
απκλιση ενς ν$ου εκφων"µατος απ την ορθ" πραγµτωσ" του. Για τη συλλογ" αυτν των αυθεντικν δεδοµ$νων απαιτ"θηκε η συγκρτηση σωµτων
προφορικο λγου και η κωδικοποηση, καταγραφ" και συστηµατικ" ανλυση
των λαθν (βλ. αναλυτικ Γιγκου κ.. 2007).
Μεθοδολογα συλλογ/ς σωµτων προφορικο λγου
Τα σµατα προφορικο λγου που συγκροτ"θηκαν περιλαµβνουν δεγµατα ηχογραφηµ$νων εκφωνηµτων απ τις δο διαφορετικ$ς οµδες χρηστν. ∆εδοµ$νων των ουσιαστικν διαφορν των δο οµδων-στχων, τσο

__________
1. Η ερευνητικ" προσπθεια που παρουσιζεται στην παροσα εισ"γηση αποτελε τµ"µα του
ερευνητικο $ργου «ε-λογο: εργαστ"ρι προφορικο και γραπτο λγου» που χρηµατοδοτεται απ
το Ε.Π. «Κοινωνα της Πληροφορας», πρξη «Επεξεργασα Εικνων, @χου και Γλσσας». Φορες υλοποησης του $ργου: Exodus A.E., Ινστιτοτο Επεξεργασας του Λγου / Ε.Κ. “Αθην”, Κ$ντρο Εκπαιδευτικ"ς Bρευνας.
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ως προς το εππεδο κατκτησης του γραφοφωνηµατικο συστ"µατος της ελληνικ"ς σο και ως προς τις εκπαιδευτικ$ς τους ανγκες, "ταν επιβεβληµ$νο τα
εκφων"µατα αυτ να εναι διαφορετικ.
Εναι γνωστ τι οι µαθητ$ς του δηµοτικο αντιµετωπζουν δυσκολες σε
περιπτσεις αναντιστοιχας φων"µατος-γραφ"µατος. Ενδεικτικ, τα λθη αυτ αφορον σε: αλλφωνα, διφθγγους, συµφωνικ συµπλ$γµατα, συνδυασµος φωνη$ντων και διγρµµατα κ.λπ. Για τη συγκρτηση του σµατος ηχογραφηµ$νων αναγνσεων επιλ$χθηκαν κεµενα στα οποα τα παραπνω χαρακτηριστικ εµφανζονται σε υψηλ" συχντητα. 60 µαθητ$ς της ΒD και ΓD δηµοτικο κλ"θηκαν να αναγνσουν τα κεµενα αυτ, και διαµορφθηκε $τσι
$να σµα ηχογραφηµ$νων αναγνσεων συνολικ"ς διρκειας 4,5 περπου
ωρν. Το σµα αυτ χωρστηκε σε δο υποσνολα: το πρτο αποτελεται απ
ηχητικ$ς καταγραφ$ς µεµονωµ$νων λ$ξεων που πραγµατθηκαν ορθ και το
δετερο απ καταγραφ$ς λ$ξεων που πραγµατθηκαν λανθασµ$να.
Σε σχ$ση µε τη δετερη οµδα-στχο, τους αλλγλωσσους σπουδαστ$ς της
ελληνικ"ς, οι δυσκολες που αναφονται σχετζονται χι µνο µε την ιστορικ"
ορθογραφα, αλλ και µε το φαινµενο της γλωσσικ"ς παρεµβολ"ς απ τη µητρικ" γλσσα (εν προκειµ$νω την αγγλικ") και την πραγµτωση του τονικο
σηµεου, µε δεδοµ$νο τι στην αγγλικ" δεν απαντ αντστοιχο γλωσσικ χαρακτηριστικ. Bτσι, επιλ$χθηκε η $ρευνα να εστισει σε ορισµ$να απ τα "δη διεγνωσµ$να και βιβλιογραφικ τεκµηριωµ$να λθη και συγκεκριµ$να στην προφορ των κλειστν ηχων συµφνων /p/, /t/ και /k/ και στην προφορ των συµφωνικν συµπλεγµτων /ks/ και /ts/ ταν αυτ απαντον στην αρχ" της λ$ξης.
Το σµα προφορικο λγου των αλλγλωσσων σπουδαστν αποτελεται απ
26 µεµονωµ$νες ηχογραφηµ$νες λ$ξεις στις οποες εµφανζονται τα παραπνω
περιβλλοντα. Το δεγµα των οµιλητν αποτελεται απ 30 τοµα και προσδιορζεται απ τα ακλουθα κοιν χαρακτηριστικ: εναι λοι εν"λικες, αρχριοι µαθητ$ς της ΝΕ ως Γ2 και αγγλφωνοι. Ταυτχρονα, 30 εν"λικες φυσικο
οµιλητ$ς της ελληνικ"ς εκφνησαν τις διες λ$ξεις, που συγκρτησαν $τσι το
υποσνολο των ορθν πραγµατσεων.
Σχεδιασµς του συστ/µατος
Το σστηµα που σχεδιζεται θα $χει τη δυναττητα να εντοπζει µ$σα στο
σ"µα της φων"ς τη λ$ξη " τις λ$ξεις που πρφερε " τνισε λθος ο οµιλητ"ς.
Θα εναι ανεξρτητο οµιλητ" και θα $χει τη δυναττητα να ελ$γχει $να µεγλο
αριθµ λ$ξεων της ελληνικ"ς που θα εκφωνονται ετε µεµονωµ$νες ετε µ$σα
σε φρσεις.
Ο περιορισµς του χρου µας αναγκζει να αναφερθοµε συνοπτικ µνο στον λειτουργικ σχεδιασµ του συστ"µατος. Η ανπτυξη του πυρ"να βασζεται σε τεχνικ$ς παρµοιες µε αυτ$ς που χρησιµοποιονται στο πεδο της
αυτµατης αναγνρισης φων"ς. Bτσι, το σστηµα περιλαµβνει τα εξ"ς υποσυστ"µατα: (α) υποσστηµα παραµετροποησης του σ"µατος φων"ς: $χει ως
εσοδο το ψηφιακ σ"µα φων"ς των λ$ξεων " φρσεων και ως $ξοδο µια ακολουθα διανυσµτων µε τις τιµ$ς των παραµ$τρων του σ"µατος φων"ς, (β) υποσστηµα εκµθησης: οι παρµετροι των ορθ ανεγνωσµ$νων λ$ξεων τροφο-

21. 51 p 145_148

148

8/28/08

11:29 PM

Page 148

MAPIA ΓIAΓKOY, ΦPINTA XAPAΛAMΠOΠOYΛOY KAI ΓPHΓOPHΣ ΣTAΪNXAOYEP

δοτον $να υπονοοµενο µαρκοβιαν µοντ$λο (ΗΜΜ), στε να δηµιουργηθον τα στατιστικ µοντ$λα των ορθν πραγµατσεων και (γ) υποσστηµα
ελ2γχου: οι παρµετροι κθε ν$ας πραγµτωσης συγκρνονται µε τις παραµ$τρους των λ$ξεων στις οποες $χει εκπαιδευτε το σστηµα. Απ την σγκριση
των διανυσµτων των παραµ$τρων προκπτει η πιθαντητα η ν$α πραγµτωση να $χει εκφωνηθε σωστ " χι (ουσιαστικ η απσταση των διανυσµτων
της ορθ"ς και της ν$ας πραγµτωσης).
Το εργαλεο αυτ, ενταγµ$νο σε ηλεκτρονικ περιβλλοντα γλωσσικ"ς εκπαδευσης, θα βοηθ"σει αφενς τους µαθητ$ς του δηµοτικο να δοµ"σουν τις
ορθ$ς συσχετσεις µεταξ γραφηµτων και φωνηµτων, βελτινοντας $τσι τις
επιδσεις τους στην ανγνωση και αφετ$ρου θα υποστηρξει τη διαδικασα κατκτησης του φωνητικο συστ"µατος της ελληνικ"ς γλσσας απ τους ξ$νους
σπουδαστ$ς, ενισχοντας τις επικοινωνιακ$ς τους δεξιτητες.
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