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Ε∆Ω ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ είναι ένα πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαµβάνει µια πλήρη συστοιχία επιµέρους
δοκιµασιών, σταθµισµένες* σε πανελλαδικό δείγµα σχεδόν 1000 παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4-7 ετών).
Το εργαλείο αυτό έχει στόχο τη λεπτοµερή καταγραφή της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισµό
παιδιών που ανήκουν σε οµάδα «υψηλού κινδύνου» για γλωσσικές δυσκολίες αλλά και µετέπειτα δυσκολίες στη µάθηση του
γραπτού λόγου κατά τη  φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται η γενική εικόνα αλλά και οι
επιµέρους επιδόσεις του παιδιού σε µορφή ∆εικτών (Τυπικές Τιµές) και ποσοστιαίων τιµών.
Οι ∆είκτες έχουν προκύψει από τη µετατροπή της βαθµολογίας του παιδιού (άθροισµα των σωστών απαντήσεων) σε µια
σταθµισµένη/τυπική τιµή η οποία εκφράζει την απόκλιση της ατοµικής βαθµολογίας από το µέσο όρο των βαθµολογιών του
δείγµατος στάθµισης.
Η ποσοστιαία τιµή αναφέρεται στη θέση της βαθµολογίας του παιδιού σε σχέση µε τις επιδόσεις του δείγµατος στάθµισης (το
οποίο αντιπροσωπεύει το γενικό πληθυσµό των συνοµηλίκων του). ∆ηλαδή, εκατοστιαία τιµή µιας βαθµολογίας είναι το ποσοστό
των βαθµολογιών του δείγµατος στάθµισης που είναι µικρότερες από αυτήν ή ίσες.
*Σταθµισµένες ονοµάζουµε τις δοκιµασίες (τεστ) που συγκρίνουν τις ατοµικές επιδόσεις µε την κατανοµή των επιδόσεων ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος από το γενικό
πληθυσµό της ίδιας ηλικιακής οµάδας, το οποίο αποτελεί την οµάδα αναφοράς (δείγµα στάθµισης).

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, η γενική εικόνα του παιδιού χαρακτηρίζεται από ΥΨΗΛΟ επίπεδο
γλωσσικής ανάπτυξης για το φύλο και την ηλικία του.

Η ποσοστιαία τιµή που αντιστοιχεί στη συνολική επίδοση του παιδιού στους επιµέρους ∆είκτες (Κατανόηση του
Προφορικού Λόγου, Λεξιλογική Γνώση, Αφηγηµατικό Λόγο, Φωνολογική Επίγνωση, Μορφολογική Επίγνωση,
Πραγµατολογία και Γνώση Γραφοφωνηµικών Αντιστοιχιών) είναι 75, το οποίο σηµαίνει πως το 75% των παιδιών
της ίδιας ηλικιακής οµάδας και φύλου έχουν γενική επίδοση στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ ίση ή µικρότερη του.
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Ανάλυση αποτελεσµάτων

1. Κατανόηση προφορικού λόγου

Οι συγκεκριµένες δοκιµασίες αφορούν στην
αξιολόγηση της ικανότητας του παιδιού να
κατανοεί το νόηµα:
α) ενός προφορικού µηνύµατος και να
εκτελεί την αντίστοιχη οδηγία (επιλογή
κατάλληλης εικόνας) µε βάση τις
πληροφορίες που του δίνονται (Ακουστική
Κατανόηση Οδηγιών) 
β) ενός σύντοµου αφηγηµατικού κειµένου
(µικρή ιστορία) που του παρουσιάζεται
προφορικά  και να απαντά σε µια σειρά
σχετικών ερωτήσεων (Απάντηση Ερωτήσεων
Ιστορίας).

Ο ∆είκτης της Κατανόησης του Προφορικού Λόγου, ο οποίος αφορά στην Ακουστική Κατανόηση Οδηγιών και στην
ικανότητα Απάντησης Ερωτήσεων Ιστορίας, είναι 57.

Η ποσοστιαία θέση (75%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη της Κατανόησης του Προφορικού Λόγου. Αυτό σηµαίνει ότι το 75% των παιδιών της
ηλικίας και του φύλου του έχουν επίπεδο κατανόησης του προφορικού λόγου ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες είναι: 12/16 στην Ακουστική Κατανόηση Οδηγιών και 4.5/6
στην ικανότητα Απάντησης Ερωτήσεων Ιστορίας.

2. Λεξιλογική γνώση

Οι δοκιµασίες Λεξιλογικής Γνώσης
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του
προσληπτικού (ή δεκτικού) λεξιλογίου του
παιδιού (δηλαδή του συνόλου των λέξεων
του προφορικού λόγου που µπορεί να
κατανοήσει τι σηµαίνουν) αλλά και του
εκφραστικού (ή παραγωγικού) λεξιλογίου
του παιδιού (δηλαδή του συνόλου των
λέξεων του προφορικού λόγου που το παιδί
χρησιµοποιεί σωστά στην οµιλία του για
να επικοινωνήσει µε τους γύρω του).

Ο ∆είκτης της Λεξιλογικής Γνώσης, ο οποίος αφορά στο Εκφραστικό (Ορισµός Λέξεων και Κατονοµασία Εικόνων)
και στο Προσληπτικό Λεξιλόγιο (Επιλογή Εικόνας), είναι 63.

Η ποσοστιαία θέση (91%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη της Λεξιλογικής Γνώσης. Αυτό σηµαίνει ότι το 91% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου του έχουν επίπεδο Λεξιλογικής Γνώσης ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες του Εκφραστικού Λεξιλογίου είναι: 21.5/28 στον Ορισµό
Λέξεων και 15/20 στην Κατονοµασία Εικόνων, ενώ είναι 23/30 στην Επιλογή Εικόνας (Προσληπτικό Λεξιλόγιο).
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Ανάλυση αποτελεσµάτων

3. Αφηγηµατικός Λόγος

Οι διαδικασίες αξιολόγησης του
Αφηγηµατικού Λόγου περιλαµβάνουν ακρόαση
µιας σύντοµης ιστορίας και προφορικής
αναπαραγωγής του περιεχοµένου της
(Αναδιήγηση Περιεχοµένου) αλλά και
ελεύθερη διαµόρφωση µιας προσωπικής
ιστορίας µε βάση µια συγκεκριµένη
διαδοχή εικόνων (Ελεύθερη Αναδιήγηση
Περιεχοµένου).

Αλληλουχία (Sequencing)=Χρονική σύνδεση των γεγονότων και χρήση πιο ανεπτυγµένου γλωσσικού επιπέδου
(συνηθισµένο σε παιδιά περίπου στην ηλικία των 5 ετών).
Αφήγηση (Narration)=Χρονική σύνδεση των γεγονότων, χρήση πιο ανεπτυγµένου γλωσσικού επιπέδου και
διαµόρφωση της πλοκής της ιστορίας µε τρόπο που περιλαµβάνει την επίτευξη ενός τελικού στόχου
(συνηθισµένο σε παιδιά µεγαλύτερα των 5 ετών).

Ο ∆είκτης του Αφηγηµατικού Λόγου, ο οποίος αφορά στην Αναδιήγηση Περιεχοµένου και στην Ελεύθερη Αφήγηση
του Περιεχοµένου είναι 77.

Η ποσοστιαία θέση (?99.6%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη Αφηγηµατικού Λόγου. Αυτό σηµαίνει ότι το ?99.6% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου του έχουν επίπεδο αφηγηµατικού λόγου ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες είναι: 7.5/8 στην Αναδιήγηση Περιεχοµένου και 5.5/7 στην
Ελεύθερη Αφήγηση του Περιεχοµένου.

4. Φωνολογική επίγνωση

Οι δοκιµασίες που αντιπροσωπεύει αυτός ο
∆είκτης αφορούν στην αξιολόγηση της
κατανόησης από το παιδί της φωνολογικής
δοµής της προφορικής γλώσσας, δηλαδή της
ικανότητας να αναγνωρίζει το παιδί ότι
ένα µέρος του λόγου, όπως για παράδειγµα
η λέξη, αποτελείται από µια διαδοχή
συλλαβών (Συλλαβικό Επίπεδο) και οι
συλλαβές αποτελούνται από απλούς ήχους ή
φωνήµατα (Φωνηµικό Επίπεδο).

Ο ∆είκτης της Φωνολογικής Επίγνωσης, ο οποίος αφορά στο Συλλαβικό και στο Φωνηµικό Επίπεδο, είναι 47.

Η ποσοστιαία θέση (37%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΟΡΙΑΚΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη Φωνολογικής Επίγνωσης. Αυτό σηµαίνει ότι το 37% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου του έχουν επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες είναι: για το  Συλλαβικό Επίπεδο 6/7 στην αναγνώριση
αρχικής συλλαβής, 4/5 στην σύνθεση, 4/6 στην ανάλυση και 5/7 στην απαλοιφή συλλαβών και για το Φωνηµικό
Επίπεδο 3/7 στην αναγνώριση αρχικού φωνήµατος, 0/7 στην σύνθεση, 0/7 στην ανάλυση και 0/7 στην απαλοιφή
φωνηµάτων. 
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Ανάλυση αποτελεσµάτων

5. Μορφολογική επίγνωση

Η Μορφολογική Επίγνωση αναφέρεται στην
κατανόηση από το παιδί της µορφηµικής
σύστασης των λέξεων, δηλαδή εκείνων των
τµηµάτων των λέξεων που έχουν σηµασίες
και αξιολογείται από πέντε επιµέρους
δοκιµασίες.

Ο ∆είκτης της Μορφολογικής Επίγνωσης, ο οποίος αφορά στην Παραγωγή Λέξεων και στην Αναγνώριση & Παραγωγή
Λέξεων είναι 63.

Η ποσοστιαία θέση (91%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη Μορφολογικής Επίγνωσης. Αυτό σηµαίνει ότι το 91% των παιδιών της ηλικίας και του
φύλου του έχουν επίπεδο µορφολογικής επίγνωσης ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες είναι: 19/24 στην Παραγωγή Λέξεων και 10/11 στην
Αναγνώριση & Παραγωγή Λέξεων.

6. Πραγµατολογία

Η Πραγµατολογική Επάρκεια αναφέρεται
στην κατανόηση και ερµηνεία των
επικοινωνιακών συνθηκών και της
ικανότητάς του παιδιού να εκφράσει την
κατάλληλη απόκριση ανάλογα µε τις
εκάστοτε επικοινωνιακές απαιτήσεις.

Ο ∆είκτης της Πραγµατολογικής Επάρκειας, ο οποίος αφορά στην Κατανόηση και στην Ερµηνεία Επικοινωνιακών
Συνθηκών, στην απόκριση που υποδηλώνει Επικοινωνιακή Πρόθεση, στην κατάλληλη ανταπόκριση σε Πρόκληση
Επικοινωνίας και στην κατάλληλη απόκριση στο Επικοινωνιακό Πλαίσιο είναι 73.

Η ποσοστιαία θέση (99%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΑΝΩΤΕΡΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε το ∆είκτη Πραγµατολογικής Επάρκειας. Αυτό σηµαίνει ότι το 99% των παιδιών της ηλικίας και
του φύλου του έχουν επίπεδο πραγµατολογικής επάρκειας ίσο ή µικρότερό του.

Η επίδοση του παιδιού στις επιµέρους δεξιότητες είναι: 9/14 στην Κατανόηση και Ερµηνεία Επικοινωνιακών
Συνθηκών, 17/60 στην απόκριση που υποδηλώνει Επικοινωνιακή Πρόθεση, 18/27 στην κατάλληλη ανταπόκριση σε
Πρόκληση Επικοινωνίας και 10/23 στην κατάλληλη απόκριση στο Επικοινωνιακό Πλαίσιο.
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Ανάλυση αποτελεσµάτων

7. Γνώση γραφονηµικών αντιστοιχιών

Η Γνώση Γραφοφωνηµικών Αντιστοιχιών
αναφέρεται στην αναγνώριση από το παιδί
των φθόγγων που αντιστοιχούν στα
γράµµατα της αλφαβήτου.

Ο ∆είκτης της Γνώσης Γραφοφωνηµικών Αντιστοιχιών είναι 10.

Η ποσοστιαία θέση (<1%) κατατάσσει την επίδοση του παιδιού στο ΧΑΜΗΛΟ επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας
αναφορικά µε τη Γνώση των Γραφοφωνηµικών Αντιστοιχιών. Αυτό σηµαίνει ότι το <1% των παιδιών της ηλικίας
και του φύλου του έχουν επίπεδο γνώσης γραφοφωνηµικών αντιστοιχιών ίσο ή µικρότερό του.

8. Χρήση γραπτού λόγου

Η Γνώση του Γραπτού Λόγου αναφέρεται
στην εκτίµηση του βαθµού ανάπτυξης των
πρωτοεµφανιζόµενων δεξιοτήτων γραφής του
παιδιού όπως αξιολογούνται µέσω της
γραφής του µικρού ονόµατός του και κατά
την (επινοηµένη) γραφή µιας σύντοµης
πρότασης.

Το δείγµα γραφής του παιδιού στη Γραφή Ονόµατος χαρακτηρίζεται ως αναπτυγµένη δεξιότητα γραφής και στην
Επινοηµένη Γραφή Πρότασης χαρακτηρίζεται ως ελλιπές. 
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Επαναξιολόγηση

Προτεινόµενες Παιδαγωγικές Παρεµβάσεις

∆εν συστήνεται η επαναξιολόγηση µε το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ. 

Σύµφωνα µε τις επιδόσεις του παιδιού στις δοκιµασίες που χορηγήθηκαν:

Για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης του παιδιού προτείνονται δραστηριότητες που σε πρώτη φάση
ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναλύουν και να συνθέτουν οικείες λέξεις σε συλλαβές χτυπώντας ταυτόχρονα
παλαµάκια για κάθε συλλαβή (πχ. Ε –λέ- νη) Στη συνέχεια, δραστηριότητες που αφορούν στην αναγνώριση των
αρχικών ήχων σε οικείες λέξεις (για παράδειγµα, «άλογο –α- άλογο», «τυρί – τ –τυρί» κλπ.) και στη
συνέχεια του τελικού ήχου στις ίδιες λέξεις, κτλ.

Για την ενίσχυση της ικανότητας διάκρισης και αναγνώρισης των γραµµάτων του αλφαβήτου προτείνονται συχνές
δραστηριότητες αναγνώρισης και γραφής γραµµάτων (π.χ µε βιβλία της αλφαβήτου αλλά και µαγνητικά πλαστικά
γράµµατα). Επίσης, «κατασκοπικά» παιχνίδια αναζήτησης κρυµµένων γραµµάτων µέσα στο σπίτι ή στη σχολική
τάξη. Ζητείστε από το παιδί να βρει γράµµατα κρυµµένα σε έντυπα, ή ένα γράµµα δίνοντάς του σταδιακά ίχνη
για να το ανακαλύψει.  Για παράδειγµα: «Βλέπω ένα γράµµα στην εφηµερίδα που φτιάχνεται από ένα κύκλο και
µια γραµµή».  Επιπλέον καθοδήγηση: «Από αυτό το γράµµα αρχίζει η λέξη θάλασσα» κλπ.

Για τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και την ανάπτυξη της γνώσης των συµβάσεων του γραπτού λόγου
συστήνονται δραστηριότητες που καλούν το παιδί να γράφει συχνά, για παράδειγµα, το όνοµά του για
διάφορους σκοπούς (υπογραφή όταν τελειώνει µία ζωγραφιά, χρήση του ονόµατος σε λίστες, κτλ.) και
δραστηριότητες όπως το γράψιµο µηνυµάτων ή ευχετήριων καρτών αλλά και χρήση επινοηµένης γραφής σε κάθε
ευκαιρία (π.χ. λίστα για ψώνια).

Για περισσότερες πληροφορίες, παιδαγωγικές παρεµβάσεις και ιδέες συµβουλευτείτε τον ειδικό συνεργάτη που
έκανε την αξιολόγηση και πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό τόπο του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ (www.logometro.gr).
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Στάση & συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
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