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Development of an informal spelling assessment tool and pilot administration of a 2nd
grade elementary school student with spelling difficulties (Case Study)
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Georgia Pargou, Teacher, MSc Special Education

Abstract:The present work deals with the construction of an informal psychometric tool for
assessing orthographic skills. Informal psychometric tools are tests aimed at identifying,
identifying, and assessing school-age students' cognitive deficits in relation to chronological
age and curriculum, are informal in nature, enable regular and immediate administration,
whichever is the longer moment and lead to the design of appropriate educational
intervention.The informal psychometric tool was administered to an 8-year-old elementary
school B student who was selected on the recommendation of her general teacher as her
writers had significant spelling deficits, despite her overall good performance, which raised
questions. -tips and concerns.
Keywords: informal psychometric tool, spelling skills, diagnostic evaluation
Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή θαη ρνξήγεζε άηππνπ
ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο. Τα άηππα
ςπρνκεηξηθά εξγαιεία απνηεινχλ δνθηκαζίεο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη
εθηίκεζε ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλκαζεηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηε
ρξνλνινγηθή ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, έρνπλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα,
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαθηηθήο θαη άκεζεο ρνξήγεζεο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή
θαη νδεγνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Τν άηππν ςπρνκεηξηθφ
εξγαιείν ρνξεγήζεθε ζε καζήηξηα Β΄ Γεκνηηθνχ δεκφζηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, ειηθίαο 8 εηψλ,
ε νπνία επηιέρηεθε χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο, θαζψο ηα
γξαθφκελά ηεο παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα, παξά ηε γεληθφηεξε θαιή
ηεο επίδνζε, γεγνλφο πνπ γελλνχζε εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ δηαγλσζηηθή
αμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ
Τκήκαηνο Έληαμεο, ελψ ηεξήζεθαλ απζηεξά νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο, φπσο θαη
ε ηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηεο δεδνκέλσλ.
Λέξειρ κλειδιά: άηππν ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν, νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα, δηαγλσζηηθή
αμηνιφγεζε
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Διζαγυγή
Ζ θαηάθηεζε, αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην
ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο,
θαζψο ε ρξήζε ηεο επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο.
Πεξηιακβάλεη ηνλ πξνθνξηθφ (αθξφαζε θαη νκηιία) θαη ην γξαπηφ ιφγν (αλάγλσζε,
νξζνγξαθία θαη ζπγγξαθή).
«Ο γξαπηφο ιφγνο είλαη επηθνηλσληαθή πξάμε πνπ ρξεηάδεηαη έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη έλα
κέζν γηα λα πξαγκαησζεί, έρεη ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία θαη είλαη δεκηνχξγεκα θνηλσληθφ»
(Dauite, 2000:256). Απνηειεί δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθή θαη πλεπκαηηθή πνπ απαηηεί
αλαπηπγκέλεο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Γηαηππψλεηαη κε ζχκβνια θαη αθνινπζεί εμειηθηηθή πνξεία κέζα απφ εμειηθηηθά ζηάδηα κε
ζεκαληηθέο ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ζην ξπζκφ θαηάθηεζήο ηνπο, θαζψο ε επίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο είλαη θαζνξηζηηθή (Garton&Pratt, 1989).
Ζ κάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλσζηηθή (απνθσδηθνπνίεζε θαη
θαηαλφεζε), νξζνγξαθηθή (νξζνγξαθεκέλε γξαθή ιέμεσλ, πξνηάζεσλ, θεηκέλνπ) θαη
ζπγγξαθηθή (παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ θεηκέλνπ) ηθαλφηεηα (Νηθνιφπνπινο, 2016).
Απνηειεί επίθηεηε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά. Απφ ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ, ηα
παηδηά θάλνπλ ηηο πξψηεο ηνπο απφπεηξεο γηα ηε δεμηφηεηα ηεο γξαθήο. Μέζα απφ ηε κίκεζε
ησλ ελειίθσλ, θάλνπλ ηα πξψηα γξαηδνπλίζκαηα πνπ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ αξρίδνπλ
βαζκηαία λα κνξθνπνηνχληαη ρσξίο, σζηφζν, λα γλσξίδνπλ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ.Απφ
ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, μεθηλνχλ ηελ εθκάζεζε ηεο πξψηεο γξαθήο θαη κέρξη ην 10ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο γξάθνπλ πεξίπνπ 2.500 ιέμεηο.

1. Οπθογπαθική δεξιόηηηα
1.1 Οπθογπαθικέρ δςζκολίερ
Οη δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, απαζρνινχλ έληνλα ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ηα πεδία ηεο ζρνιηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, θαζψο κεγάιε κεξίδα καζεηψλ
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο κε δπζθνιίεο ζηελ
απνηχπσζε ηεο θσλνινγηθήο δνκήο θαη ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Πφξπνδαο, 2003∙
Γηακαληή, 2010). Ζ νξζνγξαθηθή δεμηφηεηα πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ θαη
νξζνηαθηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζεζηαθνχο
πεξηνξηζκνχο γηα ηα γξάκκαηα (Hagiliassis, Pratt&Jonhson, 2006).
Τα παηδηά κε νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο, βξίζθνληαη ζε ζηάδην νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο πνπ
δελ αληηζηνηρεί ζηελ ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία (Σηαζηλφο, 1999), παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο
ζηελ εθηέιεζε κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ, νπηηθνθηλεηηθή δεμηφηεηα, νξζνγξαθηθνί θαλφλεο,
γξακκαηνζπληαθηηθνί θαλφλεο, ιεμηιφγην, ηνληζκφο, θαζψο θαη ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή
κλήκε θαη ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή δηάθξηζε. Οη νξζνγξαθηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ
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απαληψληαη ζπρλφηεξα είλαη:


Παξάιεηςε θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο



Αληηθαηάζηαζε θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο



Πξφζζεζε γξακκάησλ θσλήκαηνο ή ζπιιαβήο



Λάζε ζηε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο



Λάζε ηνληζκνχ (παξαηνληζκφο) ή απνπζία ηφλσλ



Λάζε ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ιέμεσλ ζηελ πξφηαζε



Καθή γξαθή ησλ γξακκάησλ



Αλάκεημε θεθαιαίσλ- πεδψλ κέζα ζηηο ιέμεηο



Αζπλέπεηεο ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ



Υπέξβαζε ησλ πεξηζσξίσλ ησλ γξακκψλ



Λάζε ζε γξακκαηηθνχο θαλφλεο (ιάζε κνξθνινγίαο)



Λάζε ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο

1.2 Καηηγοπίερ οπθογπαθικών λαθών
Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο, εθπεθξαζκέλεο ζε νξζνγξαθηθά ιάζε, ζχκθσλα κε ηνπο
Πξσηφπαπα θαη Σθαινχκπαθα (2010) ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ έμη θαηεγνξίεο:


Φσλνινγηθά ιάζε: αθνξνχλ ζηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρηζε θαη δηαθξίλνληαη ζε
ιάζε αληηθαηάζηαζεο, παξάιεηςεο, πξνζζήθεο θαη αληηζηξνθήο.



Γξακκαηηθά ιάζε: αλαθέξνληαη ζηε κνξθνινγία ησλ ιέμεσλ θαη αλάινγα αλ
βξίζθνληαη ζε θιηηφ ή άθιηην κέξνο ηνπ ιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε ιάζε ζε θιηηή
θαηάιεμε, ζε άθιηηε θαηάιεμε θαη ζε θιηηηθφ επίζεκα.



Δηπκνινγηθά- νπηηθά ιάζε (ιάζε ζηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία): δηαθξίλνληαη ζε
εηπκνινγηθά-νπηηθά ιάζε ζε θσλήελ, ζε ζχκθσλν, ζε ζεκαηηθά ιάζε ζε πεξίπησζε
θαλφλα, ζε ζεκαηηθά ιάζε ζε εμαίξεζε θαλφλα θαη ζε ιάζε παξαβίαζεο ηεο
νπξαληθνπνίεζεο.



Τνληθά ιάζε: αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ηνληθνχ ζεκείνπ. Αλάινγα κε ηελ παξνπζία ή
απνπζία ηνπ ηφλνπ νη θαηεγνξίεο ησλ ηνληθψλ ιαζψλ είλαη ε παξάιεηςε, ε ιάζνο
ζέζε, ν επηπιένλ ηφλνο, ν κνλνζχιιαβνο ηφλνο θαη ε παξάιεηςε εγθιηηηθνχ ηφλνπ.



Λάζε ζηίμεο: αλαθέξνληαη ζηα δηαθξηηηθά ζεκεία ζηίμεο. Τα ζπρλφηεξα ιάζε είλαη
ηεο παξάιεηςεο, ηεο πξνζζήθεο θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο.



Άιια ιάζε: ζηελ θαηεγνξία απηή ηαμηλνκνχληαη ηα ιάζε πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θακία
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απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο φπσο ε θαζξεπηηθή γξαθή, ηα θελά κεηαμχ ζπιιαβψλ
θαη ηα θελά κέζα ζηε ιέμε έμσ απφ ηα ζπιιαβηθά ζχλνξα.
2. Άηςπο τςσομεηπικό επγαλείο
2.1 Καηαζκεςή άηςπος τςσομεηπικού επγαλείος αξιολόγηζηρ ηηρ οπθογπαθικήρ
δεξιόηηηαρ
Τα άηππα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία απνηεινχλ δνθηκαζίεο πνπ µπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηα
γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ, έρνπλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα, κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηαθηηθά, άκεζα
θαη γξήγνξα, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή
αληηκεηψπηζε (Πφξπνδαο, 2003).
Οξζνγξαθηθή δεμηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο ιέμεσλ, κνλνζχιιαβσλ,
δηζχιιαβσλ, ηξηζχιιαβσλ ηνπ ηχπνπ ΣΦ, ΣΣΦ, θαη πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα θσλνινγηθά,
κνξθνινγηθά θαη νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ε νξζή ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο,
ηφλσλ θαη θεθαιαίσλ γξακκάησλ.
Σθνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άηππνπ εξγαιείνπ είλαη ε απνηχπσζε ησλ
νξζνγξαθηθψλ δπζθνιηψλ, θσλνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ, εηπκνινγηθψλ, ρξήζεο ζεκείσλ
ζηίμεο, ηνληζκνχ θαζψο θαη θεθαιαίσλ –πεδψλ θαηά ηε γξαθή ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζ’
ππαγφξεπζε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη νξζνγξαθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα
ζρεδηαζηεί ζηνρεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ.
Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο επηκέξνπο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηα νξζνγξαθηθά ιάζε
αλά θαηεγνξία: θσλνινγηθά, γξακκαηηθά, εηπκνινγηθά, ζηίμεο θαη ηνληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ
ηαμηλφκεζε ησλ Σθαινχκπαθα θαη Πξσηφπαπα (2010). Πεξηιακβάλεη νξζνγξαθηθά κνηίβα
πνπ δηδάζθνληαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ (α΄ ηξίκελν) θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη άξζξα,
νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα. Οη ιέμεηο, δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, έρνπλ επηιεγεί απφ ην
ιεμηιφγην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, «Ταμίδη ζηνλ θφζκν ηεο Γιψζζαο», ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ
πνπ απαληψληαη ζπρλφηεξα θαη είλαη νηθείεο ζηνπο καζεηέο, νπηηθά θαη ελλνηνινγηθά, αιιά
θαη απφ ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο.
Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη έμη ιέμεηο, δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη
ηεηξαζχιιαβεο, πςειήο θαη ρακειήο ζπρλφηεηαο απφ ην βηβιίν ηεο Γιψζζαο, Β΄ Γεκνηηθνχ,
δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο ησλ
γξαθεκάησλ κε ηα θσλήκαηα θαη ηεο θσλνινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ιέμεσλ (Πίλαθαο 1).
Σχκθσλα κε ην ΓΔΠΠΣ θαη ΑΠΠΣ, νη καζεηέο ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
αζθνχληαη βαζκηαία ζηε θσλεκηθή επίγλσζε, ζηελ εθκάζεζε ηεο θσλνινγηθήο γξαθήο γηα
ην ζηαδηαθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ λνεηηθνχ ιεμηθνχ, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ
ιέμεσλ (ΥΠΔΠΘ & ΠΗ, 2002).
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Πίνακαρ 1:Έλεγσορ γπαθοθυνημικήρ ανηιζηοίσιζηρ και θυνολογικήρ ηαςηόηηηαρ
ΛΔΞΔΙ

ΑΝΣΙΚΑ
ΣΑΣΑ
ΔΙ

ΑΝΣΙΜΔΣ
ΑΘΔΔΙ

ΠΑΡΑΛ
ΔΙΦΔΙ

ΠΡΟΘ
ΗΚΔ

ΤΝΓΤΑ
ΜΟΙ
ΑΤ/ΔΤ

ΤΜΦΧΝΙ
ΚΑ
ΤΜΠΛΔΓ
ΜΑΣΑ

1.απιή
2.δξόκνο
3.παηρλίδηα
4.ςάζηλνο
5.θζηλόπσξν
6.εμσγήηλνη

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εθηά ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΣΦ, ΦΣ θαη ΣΣΦ πςειήο θαη
ρακειήο ζπρλφηεηαο (Πφξπνδαο, 2003) κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ησλ γξακκαηηθψλ
θαηαιήμεσλ νπζηαζηηθψλ, αξζεληθψλ, ζειπθψλ θαη νπδεηέξσλ, εληθνχ αξηζκνχ, θαζψο θαη
ξεκάησλ ελεξγεηηθήο θσλήο πξψηνπ θαη ηξίηνπ πξνζψπνπ εληθνχ αξηζκνχ (Πίλαθαο 2). Οη
ιέμεηο θαη απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ηεο Γιψζζαο, «Ταμίδη ζην θφζκν
ηεο Γιψζζαο», Β΄ Γεκνηηθνχ αιιά θαη ην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ απηήο ηεο
ειηθίαο. Σχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζηε Β΄
Γεκνηηθνχ, ν ηξφπνο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γξακκαηηθνχ θαλφλα είλαη θαηά θχξην ιφγν
επαγσγηθφο, θαζψο δελ παξέρεηαη έηνηκε γλψζε θαη νη καζεηέο θαηαλννχλ ηα γξακκαηηθά
θαηλφκελα ρσξίο λα απνζηεζίδνπλ κεραληθά γξακκαηηθνχο θαλφλεο (Γαβξηειίδνπ,
Σθπξφεξα & Μπεδέ, 2017).
Πίνακαρ 2: Αξιολόγηζη γπαμμαηικών καηαλήξευν
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ
ΛΑΘΗ
ΛΔΞΔΗ

ΚΛΙΣΗ ΚΑΣΑΛΗΞΗ
ΑΡΔΝΗΚΑ
ΟΤΗΑΣΗΚΑ

ΘΖΛΤΚΑ
ΟΤΗΑΣΗΚΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΑ
ΟΤΗΑΣΗΚΑ

ΡΖΜΑΣΑ

θάλσ
ιέμε
γξάθεη
πύξαπινο
θεγγάξη
ζαιηγθάξη
Φιεβάξεο
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Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη εθηά ιέμεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο,
πςειήο θπξίσο, αιιά θαη ρακειήο ζπρλφηεηαο, απμαλφκελεο δπζθνιίαο (Πίλαθαο 3), θαζψο
ε ειιεληθή γιψζζα ζεσξείηαη γιψζζα κε ηζηνξηθή νξζνγξαθία αθνχ δελ ππάξρεη
αληηζηνηρία έλα πξνο έλα αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν (Γαβξηειίδνπ,
Σθπξφεξα & Μπεδέ, 2017). Οη ιέμεηο θαη απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ηεο
Γιψζζαο, «Ταμίδη ζην θφζκν ηεο Γιψζζαο», Β΄ Γεκνηηθνχ.
Πίνακαρ 3: ‘Έλεγσορ ιζηοπικήρ οπθογπαθίαρ

ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΑΘΗ

ΘΔΜΑΣΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΑ

ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΦΧΝΗΔΝ

ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΦΧΝΟ

αιιά
είδα
γεκίδσ
παηδηά
ζρνιείν
ζάιαζζα
πεγαίλσ

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα, ηέινο, ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππαγφξεπζε δχν
πξνηάζεσλ, απνηεινχκελεο ζπλνιηθά απφ δέθα ιέμεηο, πςειήο ζπρλφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν
ρξήζεο ησλ ζεκείσλ ζηίμεο (ηειεία), ηνπ ηνληζκνχ (παξάιεηςεο, παξαηνληζκνχ) θαη ηνπ
θεθαιαίνπ γξάκκαηνο ζηα θχξηα νλφκαηα θαη ζηελ αξρή ησλ πξνηάζεσλ (Πίλαθαο 4).

Πίλαθαο 4:Έιεγρνο ζεκείσλ ζηίμεο, ηνληζκνύ θαη ρξήζε θεθαιαίνπ γξάκκαηνο
Τπαγόξεπζε πξνηάζεσλ

Αύξην αξρίδνπλ νη δηαθνπέο.
Η Μαξία ζα πάεη ζην ρωξηό.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ΣΟΝΗΚΑ ΛΑΘΖ
(ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ-ΠΑΡΑΣΟΝΗΜΟ)

ΛΑΘΖ
ΣΗΞΖ

ΑΛΛΑ ΛΑΘΖ
(ΚΔΦΑΛΑΗΑ-ΠΔΕΑ)

(ΣΔΛΔΗΑ)
ΛΔΞΔΗ

ΜΟΝΟΤΛΛΑΒΔ

ΓΗΤΛΛΑΒΔ

ΣΡΗΤΛΛΑΒΔ

ΚΤΡΗΟ
ΟΝΟΜΑ

ΑΡΥΖ
ΠΡΟΣΑΖ

αύξην
αξρίδνπλ
νη
δηαθνπέο
Ζ
Μαξία
ζα
πάεη
ζην
ρσξηό

2.2 Πποθίλ μαθήηπιαρ
Τν άηππν εξγαιείν ζα ρνξεγεζεί ζε καζήηξηα Β΄ Γεκνηηθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ηελ Α. Τ.
(8 εηψλ) ε νπνία επηιέρηεθε χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο ηάμεο
θαζψο ηα γξαθφκελά ηεο παξνπζηάδνπλ νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα, παξά ηε γεληθφηεξε θαιή
ηεο επίδνζε, γεγνλφο πνπ πξνμελεί εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο
Α. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζα ηεξεζνχλ απζηεξά νη δηαδηθαζίεο
γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο (άδεηα εηζφδνπ, ζπγθαηάζεζε γνλέσλ) θαη ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο καζήηξηαο.
Ζ Α.Τ. είλαη καζήηξηα ειιεληθήο θαηαγσγήο κε επαξθή έθζεζε θαη εκπεηξία ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα, ελψ παξάιιεια πιεξνί θαη
ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ θνηηά ζηε Β΄ Γεκνηηθνχ.
Δίλαη κνλαρνπαίδη, θξνληηζκέλν παηδί κε άξηζην επίπεδν πεηζαξρίαο, νξγάλσζε θαη ζπλέπεηα
ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη δελ θάλεη απνπζίεο ρσξίο ιφγν. Ζ ζπλνιηθή ηεο επίδνζε
ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιή ζηα πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα, σζηφζν, ζηε γξαθή θαη
ηελ νξζνγξαθία, εκθαλίδεη ζπρλά δπζαλάγλσζην θαη αξγφ γξάςηκν, αγλνεί ησλ ζεκείσλ
ζηίμεο θαη θάλεη πνιιά νξζνγξαθηθά ιάζε. Γξάθεη φια ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ,
θεθαιαία θαη πεδά, ζχκθσλα θαη θσλήεληα, αιιά εθδειψλεη αβεβαηφηεηα γηα ηα δηπιά μ, ς.
Γξάθεη ιέμεηο δηζχιιαβεο, ηξηζχιιαβεο θαη πνιπζχιιαβεο ηνπ ηχπνπ ΣΦ, ιέμεηο κε δίςεθα
θσλήεληα, δίθζνγγνπο θαη κε ιάζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο απ, επ. Σηηο ιέμεηο κε ζπκθσληθά
ζπκπιέγκαηα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, φπσο θαη ζε πξνηάζεηο κε
ππαγφξεπζε. Άιιεο δπζθνιίεο ηεο Α. ζρεηίδνληαη κε ηελ απνπζία ησλ ηφλσλ, ηε ρξήζε ησλ
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θεθαιαίσλ θαη ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, θαζψο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ.
2.3 Αξιοπιζηία και εγκςπόηηηα
Ζ ζπγθεθξηκέλε ςπρνκεηξηθή
δνθηκαζία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ρξήζηκε θαη
απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε (ζηαζεξφηεηα ζηηο κεηξήζεηο) θαη έγθπξε (λα
κεηξά απηφ γηα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε).
Γηα λα είλαη αμηφπηζηε ε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ, ζα πξέπεη ε αμηνινγήηξηα λα γλσξίδεη
ηηο ζπλζήθεο θαη νδεγίεο ρνξήγεζήο ηνπ, ηηο νδεγίεο βαζκνιφγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ην
ρεηξηζκφ θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Δπίζεο, λα ρνξεγήζεη ην εξγαιείν ζε ήζπρν
θαη άλεην πεξηβάιινλ καθξηά απφ ζνξχβνπο θαη πεξηζπαζκνχο. Να δεκηνπξγήζεη θηιηθή
αηκφζθαηξα κε ηε καζήηξηα, λα είλαη επαίζζεηε ζε ζεκάδηα θφπσζήο ηεο θαη λα δηαθφπηεη
ηε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε καζήηξηα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη
ζπκκεηέρεη ζηηο δνθηκαζίεο κεραληθά. Να ελζαξξχλεη ηε καζήηξηα ζπζηεκαηηθά, ρσξίο,
σζηφζν, λα παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ, ελψ νη
παξαηεξήζεηο ηεο δελ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Τν επίπεδν
δπζθνιίαο ησλ δνθηκαζηψλ λα είλαη αληίζηνηρν κε ηελ ειηθία ηεο καζήηξηαο θαη λα
ζπλδέεηαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Τέινο, λα έρεη πάληα καδί ηεο ην εξγαιείν, ην
θπιιάδην θαη ηνλ νδεγφ εμέηαζεο, έλα ρξνλφκεηξν γηα λα ειέγρεη αλ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη
ζπλζήθεο, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί επαλάιεςε ηεο αμηνιφγεζεο (Cohen, Manion&Morrison,
2007∙ Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011).
Αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ, ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή απνηειεί
ζεκαληηθή παξάκεηξν θαζψο εμεηάδεη θαηά πφζν ην άηππν εξγαιείν κεηξά ηηο νξζνγξαθηθέο
δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε. Τα ζηνηρεία (items) ηνπ ζπληζηνχλ έλα δείγκα
αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ε δηαηχπσζή ηνπ είλαη ζαθήο θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζήο ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ δηαθνξεηηθνχο βαζκνινγεηέο θαη ηε
ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, νη θιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ απνηππψλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο
ζπκπεξηθνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρνξεγείηαη (Cohen,
Manion&Morrison, 2007∙ Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011).
Οη πεξηνξηζκνί ηνπ εξγαιείνπ εζηηάδνληαη ζην εχξνο ησλ δνθηκαζίσλ πνπ ην απαξηίδνπλ,
θαζψο θαη ζην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πεξηνξηζκέλε αμηνπηζηία πνπ αλαγθαζηηθά
ραξαθηεξίδεη ηηο ςπρνεθπαηδεπηηθέο κεηξήζεηο, εηδηθά φηαλ βαζίδνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ
εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ζε κηθξφ αξηζκφ πιεζπζκνχ πνπ ρνξεγνχληαη, θαζηζηά πξνθαλέο φηη
ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ελδεηθηηθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε επηθχιαμε. Ζ
παξαπνκπή γηα αμηνιφγεζε απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο είλαη απφιπηα επηβεβιεκέλε πξηλ ηε
δηαηχπσζε δηαγλσζηηθψλ θξίζεσλ νη νπνίεο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ
αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πνξεία νπνηνπδήπνηε καζεηή.
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3. Υοπήγηζη επγαλείος
3.1 Πιλοηική σοπήγηζη επγαλείος
Πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε, ε αμηνινγήηξηα ζπκπιήξσζε ζην εμψθπιιν ηνπ θπιιαδίνπ εμέηαζεο,
ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο καζήηξηαο (φλνκα, θχιν, κεηξηθή γιψζζα, ηάμε θνίηεζεο,
ζρνιείν), θαζψο θαη ηα δηθά ηεο ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία αμηνιφγεζεο.
Σηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο, ε αμηνινγήηξηα εμήγεζε ζηε καζήηξηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα
αθνινπζνχληαλ. Σηε ζπλέρεηα, ηεο έδσζε κηα θελή ζειίδα κε αξηζκεκέλεο γξακκέο θαη
δηάβαζε δπλαηά θαη θαζαξά ηελ εθθψλεζε ηεο πξψηεο δνθηκαζίαο. Γελ επηηξεπφηαλ θακία
βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δνθηκαζηψλ. Σε φιεο ηηο δνθηκαζίεο
ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν κνιχβη θαη γφκα. Ζ αμηνινγήηξηα παξαθνινπζνχζε δηαθξηηηθά ηε
γξαθή ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα δηαθνπήο ηνπ εξγαιείνπ
φθεηιε λα ζηακαηήζεη φηαλ ε καζήηξηα έθαλε ηέζζεξα δηαδνρηθά ιάζε ζε ηέζζεξηο
δηαδνρηθέο ιέμεηο. Βαζκνιφγεζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θάζε θιίκαθαο θαη ζπκπιήξσζε ηηο
απαληήζεηο ζην εηδηθφ θπιιάδην εμέηαζεο. Γελ ππήξρε ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ
νινθιήξσζή ηνπ, σζηφζν, πεξαηψζεθε κέζα ζε 20 ιεπηά ηεο ψξαο.
3.2 Αξιολόγηζη επγαλείος
Ζ βαζκνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
πεξηγξαθηθά θαη πνζνηηθά.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο καζήηξηαο ζε θάζε θιίκαθα ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ
θαηακεηξήζεθε ην άζξνηζκα ησλ ιαζψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε θσλνινγηθή, κνξθνινγηθή θαη
ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ησλ ιέμεσλ, ηνλ ηνληζκφ, ηε ρξήζε θεθαιαίσλ–πεδψλ θαη ησλ ζεκείσλ
ζηίμεο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Πξσηφπαπα θαη Σθαινχκπαθα (2010). Δμεηάζηεθαλ
ηα είδε ησλ ιαζψλ ζε θάζε θαηεγνξία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επηπιένλ αλάιπζε ησλ ιαζψλ
θάζε θαηεγνξίαο ζε ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ηελ «Κιείδα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο
νξζνγξαθηθψλ ζθαικάησλ» (Μνπδάθε, Πξσηφπαπαο, Σηδεξίδεο & Σίκνο, 2010).
Τα θσλνινγηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε έμη ππνθαηεγνξίεο: αληηθαηάζηαζε ζπιιαβήοθσλήκαηνο, πξνζζήθε ζπιιαβήο- θσλήκαηνο, παξάιεηςε ζπιιαβήο-θσλήκαηνο,
αληηκεηάζεζε ζπιιαβήο-θσλήκαηνο, ζπλδπαζκνί απ/επ θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ απνθιίζεηο ζηε γξαθνθσλεκηθή αληηζηνίρηζε. Ζ Α. έγξαςε
ηηο κηζέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ηεο ππαγνξεχηεθαλ κε θσλνινγηθά ιάζε ζηνπο ζπλδπαζκνχο
(απιή/αθιε), ελψ πξφζζεζε θψλεκα ζηε ρξήζε ησλ δηπιψλ γξακκάησλ (ςάζηλνο/ πζάζηλνο)
θαη παξέιεηςε γξάκκα ζε θψλεκα πνπ αθνπγφηαλ φκνην κε ην πξνεγνχκελν
(εμσγήηλνη/εθζνγίλη).
Τα γξακκαηηθά, κνξθνινγηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο: θιηηηθή
θαηάιεμε νπζηαζηηθψλ αξζεληθψλ (πχξαπινο, Φιεβάξεο), ζειπθψλ (ιέμε), νπδεηέξσλ
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(θεγγάξη) θαη ξεκάησλ (θάλσ, γξάθεη) γηα ηελ παξνρή άκεζεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηε
γελίθεπζε ή φρη ησλ ιαζψλ ζε φια ηα κέξε ηνπ ιφγνπ. Τα πεξηζζφηεξα ιάζε ζεκεηψζεθαλ
ζηηο θαηαιήμεηο ξεκάησλ (θάλσ/θάλν, γξάθεη/ γάθη) θαζψο θαη ζηελ θαηάιεμε αξζεληθνχ
νπζηαζηηθνχ (Φιεβάξεο/ Φιεβάξηο).
Τα εηπκνινγηθά, νπηηθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: ζεκαηηθφο θαλφλαο
(γεκίδσ), εηπκνινγηθφ θσλήελ νπηηθφ (πεγαίλσ) θαη εηπκνινγηθφ ζχκθσλν νπηηθφ (αιιά).
Παξαηεξήζεθαλ ζνβαξά ειιείκκαηα ηφζν ζηε γξαθή ιέμεσλ ζεκαηηθνχ θαλφλα
(ζρνιείν/ζρνιίν, παηδηά/πεδηά) φζν θαη νπηηθνχ εηπκνινγηθνχ θσλήεληνο (είδα/ίδα, πεγαίλσ/
πηγελν).
Τα ηνληθά ιάζε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο: κνλνζχιιαβε ιέμε (νη/ζην/ζα),
δηζχιιαβε (πάεη/ρσξηφ) θαη ηξηζχιιαβε ιέμε (αχξην/αξρίδνπλ/δηαθνπέο/Μαξία) κε ηελ Α. λα
κελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηδηαίηεξα ζηε δηάθξηζε ησλ κνλνζχιιαβσλ ιέμεσλ.
Τα ιάζε θεθαιαίσλ–κηθξψλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: θχξην φλνκα
(Μαξία) θαη ηελ αξρή πξφηαζεο (Αχξην αξρίδνπλ /Ζ Μαξία). Ζ Α. δε δπζθνιεχηεθε ζηε
ρξήζε ηνπο κε εμαίξεζε ην άξζξν (ε) αληί γηα (Ζ), θαζψο δε ρξεζηκνπνίεζε ηειεία ζην ηέινο
ηεο πξνεγνχκελεο πξφηαζεο (δηαθνπέο).
Τα ιάζε ζηίμεο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε κία κφλν ππνθαηεγνξία: ηε ρξήζε ηεο ηειείαο (.), φπνπ
ε Α. ηε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ζην ηέινο ηεο ππαγφξεπζεο θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ.
Γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλαινγηθή (ratio) θιίκαθα θαη
ππνινγίζηεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ γξάθηεθαλ νξζνγξαθεκέλα πξνο ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ απνηεινχζαλ ην άηππν εξγαιείν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ ζε πνζνζηφ. Ζ κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ήηαλ 30,
ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν βαζκνιφγεζεο ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο θάζε νξζνγξαθεκέλε ιέμε
βαζκνινγνχληαλ κε 1 κνλάδα θαη ε ιαλζαζκέλε κε 0 κνλάδεο. Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ηεο Α.
ήηαλ 17 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 30, δειαδή πνζνζηφ επηηπρίαο 57% , επίπεδν θάησ απφ
ην πξνζδνθψκελν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο, θαζψο ην θξηηήξην επάξθεηαο ηεο
νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο γηα ηε Β΄ Γεκνηηθνχ απνηεινχζε ην 60%. Δηδηθφηεξα:
Σηελ πξψηε ελφηεηα ηεο γξαθνθσλεκηθήο αληηζηνίρηζεο ε Α. έγξαςε 3 νξζνγξαθεκέλεο ζηηο
6 ιέμεηο κε πνζνζηφ επηηπρίαο 50%.
Σηε δεχηεξε ελφηεηα, ηε γξαθή ιέμεσλ ζχκθσλα κε ηε κνξθνινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα ε
επίδνζε ηεο Α. ήηαλ 4 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 7 κε πνζνζηφ επηηπρίαο 57%.
Σηελ ηξίηε ελφηεηα, ηε γξαθή ιέμεσλ ζχκθσλα κε ηελ εηπκνινγηθή, νπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα
ε Α. έγξαςε 3 νξζνγξαθεκέλεο ιέμεηο ζηηο 7 κε πνζνζηφ επηηπρίαο 43% .
Σηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα πνπ πεξηιάκβαλε ηε γξαθή δπν πξνηάζεσλ γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ηνληζκνχ, ησλ ζεκείσλ ζηίμεο θαη ησλ θεθαιαίσλ-πεδψλ ε Α.
έγξαςε νξζνγξαθεκέλα 7 ζηηο 10 ιέμεηο κε πνζνζηφ επηηπρίαο 70%.
Τα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δνθηκαζηψλ ηνπ άηππνπ εξγαιείνπ έδεημαλ φηη ηα
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πεξηζζφηεξα νξζνγξαθηθά ιάζε ηεο Α. ήηαλ θσλνινγηθά, δειαδή νη θζφγγνη ησλ ιέμεσλ δελ
απνηππψζεθαλ κε ην θαηάιιειν γξάθεκα κε απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο θσλνινγηθήο
ηαπηφηεηαο ησλ ιέμεσλ, θαζψο νη νξζνγξαθηθέο δεμηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ηα θσλνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ νξζνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο (Ατδίλεο, 2010).
Γπζθνιίεο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θαη ηδηαίηεξα
εηπκνινγηθψλ. Απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πξνθχπηεη πσο ε Α. δελ έρεη θαηαλνήζεη
επαξθψο ηα θαηαιεθηηθά κνξθήκαηα ησλ ξεκάησλ ιφγσ ηεο κνξθνινγηθήο πνιππινθφηεηαο
ηνπ θιηηηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο, ελψ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ζηε ρξήζε ησλ ζεκαηηθψλ
θαλφλσλ θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θσλήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ησλ
ιέμεσλ. (Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas&Mouzaki, 2013· Diamanti,
Goulandris, Stuart&Campbell, 2014).
Τέινο, ηα ιάζε ηεο ηειεπηαίαο δνθηκαζίαο ήηαλ ιηγφηεξα θαη ελδερνκέλσο λα νθείινληαη ζε
απξνζεμία, θαζψο δε θάλεθαλ δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε ησλ κνλνζχιιαβσλ απφ ηηο
ηνλνχκελεο ιέμεηο. Σηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο δηαπηζηψζεθε άηαθηε ρξήζε ηεο ηειείαο,
ελψ παξαηεξήζεθε ζσζηή ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο ζηα θχξηα νλφκαηα.
Σπκπεξαζκαηηθά, ηα ιάζε ηεο Α. θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα θσλεκηθήο θαη
νπηηθφ- νξζνγξαθηθήο επίγλσζεο, θαζψο θαη αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο κλήκεο θαη δηάθξηζεο,
ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, ψζηε λα δηαηππσζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ νξζνγξαθηθή ηεο δεμηφηεηα.

ςμπεπάζμαηα
Τν άηππα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο νξζνγξαθηθήο δεμηφηεηαο καζεηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ πξψηε αιιά θαη κέζε ζρνιηθή ειηθία, παξά ηελ πεξηνξηζκέλε αμηνπηζηία
θαη εγθπξφηεηα επηηξέπνπλ θαη κπνξνχλ λα απνηππψλνπλ ηηο νξζνγξαθηθέο δπζθνιίεο
καζεηηθψλ πιεζπζκψλ κε νξζνγξαθηθά ειιείκκαηα. Σεκαληηθή, σζηφζν, πξνυπφζεζε
απνηεινχλ νη παξάκεηξνη ηνπ νξηζκνχ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ησλ δνθηκαζίσλ, ηνπ
ηξφπνπ ρνξήγεζή ηνπο, θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη
δνθηκαζίεο επηβάιιεηαη λα είλαη επδηάθξηηεο, ζχληνκεο θαη λα κελ θνπξάδνπλ ηνπο καζεηέο.
Τέινο, ζηα εξγαιεία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη αληηπξνζσπεπηηθά κνηίβα απφ φιεο
ηηο θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, λα δηαζέηνπλ βηβιηνγξαθηθή θαη
επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε απφ πιείζηνπο εξεπλεηέο σο ιάζε πνπ αθνξνχλ ζηελ
νξζνγξαθηθή γλψζε, ζχκθσλα κε ηελ ειηθία θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Ζ επθνιία ζηελ ρξήζε ησλ άηππσλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ιφγσ ηνπ αλεπίζεκνπ
ραξαθηήξα ηνπο, θαζηζηά ηα εξγαιεία ρξήζηκα θαη πξνζηηά ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα,
θαζψο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε αλάινγα κε ηα γλσζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ρνξεγνχληαη, ρσξίο κάιηζηα νη εμεηαδφκελνη λα
ληψζνπλ ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο.
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