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ο Τμήμα Επιστημοίν της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
αποτελεί το μοναδικό πανεπκττημιακό τμήμα, όιιου δι
δάσκεται το μάθημα της Διορθωτικής Φίονητικής. II Διορ0(.)ΐ ική Φωνητική (phonetique corrective) αποτελεί κλάδο
ιΐ|ς ε<|>αρμοσμένης φωνητικής (phonetique appliquee) και
(«><-; στόχο έχει να βοηθήσει τους δασκάλους γλοκτσας (μηιρικής ή ξένης) να κατανοήσουν τα αίτια της προβληματι
κές άρθρωσης των μαθητ(όν τους (στην προκειμένη περίιικοοί] των νηπίων) και να επιλέξουν τρόπους διόρθοιοης
καιά περίπτωση. Για τη φωνητική διόρθωση θέτει στη διάΟιοί] τονν δασκάλων μεθόδους και εργαλεία συστηματικά.
11
συγγραφή του βιβλίου αυτοΰ ιψοέκυψε κυρίως από
Π|ν ανάγκη ενός εγχειριδίου για τους (ροιτητές του μαθήμαιος και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για ζητήματα
φωνητικής διόρθωσης, αλλά και από ιη γοητεία που μου
(ίσκοιΐοε πάντοτε η κατανόηση της διαδικασίας συνειδητόιΐοίΐ|οΐ]ς και άρθρωσης των ήχοιν αιιό το ιιαιδί.

[15]
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο ι βασικότεροι στόχοι του βιβλίου αυτοΰ είναι:
► I I εξοικείωση του αναγνώστη με βασικές έννοιες της θεω
ρητικής γλωσσολογίας και ειδικότερα της αρθρωτικής
φωνητικής και της φωνολογίας, που αποτελοΰν τα θεω
ρητικά εργαλεία στα οποία βασίζεται η φωνητική διά
γνωση και διόρθωση.
► Η εξοικείωση με τις μεθόδους διόρθωσης της Διορθωτι
κής Φωνητικής (σύγκριση διαφορετικοί φωνολογικών
συστημάτων, ιι.χ. ελληνικού και τουρκικού για την πρό
βλεψη λαθών ιιροφοράς, σιάδια διόρθωσης, είδη ασκή
σεων κ.τ.λ.) και τ« οπτικοακουσιικά ή άλλα μέσα στα
οποία καταφεύγει όποιος ασχολείται με τη διόρθωση (φωνοδιαγράμματα, βιντεοκασέτες, χρήση καθρέφτη κ.τ.λ.).
► Η εξοικείωση με τα είδη γλωσσικών παραδρομών στα
οποία υποπίπτουν τα παιδιά, αλλά και με περιιτκόσεις
μαθησιακών δυσκολιών, (όσιε ο αναγνώστης να είναι σε
θέση να κατανοεί το είδος λάθους και να επιλέγει τρό
πους διόρθωσης ή να αναγνωρίζει περιπτώσεις μαθησιακίόν δυσκολιών και να παραπέμπει τα παιδιά σε ειδι
κούς (π.χ. ψυχολόγους, λογοθεραπευτές) που θα αντιμετο)πίσουν συνολικά το πρόβλημα και όχι μόνο σε επίπε
δο προίροράς.
Η κατανόηση από πλευράς του αναγνοκπη όλίον των παραπάνω θα τον καταστήσει ικανό να εξηγεί τα φωνητικά ή
φωνολογικά λάθη των παιδιών, να επιλέγει την κατάλληλη
μέθοδο διόρθωσης και να την εφαρμόζει ή να παραπέμπει
το παιδί στον ειδικό σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκο
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λιών (δυσλεξία κ.τ.λ.), όπου απαιτούνται και άλλου είδους
ιζκιδικευμένες γνώσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιmu ιικών. Ακόμη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, θα
π'ναι σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια του ειδικού.

ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
υτό το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές IΙαιδσγωγικών
Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ λογοθεραπείας που μελειοόν ζητήματα διόρθωσης της άρθρωσης και προφοράς.
Ενδιαφέρει επίσης ειδικούς, π.χ. ψυχολόγους που ενδιαφέ
ρ ο ν κχι να κατανοήσουν τη φωνολογική δομή της Ελληνικής
για να αντιμετωπίσουν πληρέστερα περιπτώσεις προβλημάιων λόγου ή λογοθεραπευτές που επιθυμούν να ενισχύσουν
ι η; Οκ(ι>ρητικές τους γνώσεις γύρω από ζητήματα φωνητικής
άρθρωσης και φωνολογίας ή θεωριών φωνητικής διόρθω
σης. Απευθύνεται, τέλος, σε παιδαγωγούς προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτί
σουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες που οξύνουν
ι η φωνολογική συνειδητοποίηοη και εξασκούν τη φωνητική
άρθρωση των μαθητών τους ή σε γονείς με ανάλογους προ
βληματισμούς.

Α

Δ ομή

τ ο υ β ιβ λ ίο υ

ο βιβλίο αποτελείται από δύο Μέρη. Το Πρώτο Μέρος
ιιεριλαμβάνει τέσσερα Κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο
γίνπαι συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών της
ακουστικής και αρθρωτικής φωνητικής και παρουσιάζονται

Τ

[ι7]
yi
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τα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των φθόγγων της ελληνικής
και τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου που
τους περιγράφουν. Τ ο Δεύτερο μελετά τις αρχές της φωνο
λογίας (π.χ. διάκριση ανάμεσα σε φθόγγο και φώνημα, ορι
σμός αλλοφίόνου, φωνολογικές αντιθέσεις κ.τ.λ.) και παρου
σιάζει τα φωνολογικά διακριτικά χαρακτηριστικά των φω
νημάτων της ελληνικής. Η συγγραφή των δύο πρώτων αυτ(όν Κεφαλαίων δεν προέκυψε από προσωπική έρευνα, αλ
λά στηρίχτηκε οε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενες μελέτες ή
πανεπιστημιακές σημεκοσεις1. Τ ο Τρίτο Κεχράλαισ παρου
σιάζει τη (ρωνητική και φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού
και περιπαιχτείς φωνολογικών αποκλίσεων, που απαντούν
συχνά στον παιδικό λόγο. Παρατίθεται μεγάλος αριθμός
παραδειγμάτων που προέκυψε από την έρευνα πτυχιακών
εργασιών σι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιού
νται υπό την επίβλεψή μου ή από μαγνητοφωνήσεις νηπίων
που πραγματοποίησαν (ροιτητές στο πλαίσιο του μαθήμα
τος «Διορθωτική Φωνητική». Σύντομη μνεία γίνεται εδ(ό
στα συμπτώματα και ενδείξεις περιπτώσεων μαθησιακών
δυσκολκόν, προκειμένου να είναι σε θέση ο/η μελλοντικός/ή
νηπιαγοτγός να τις αναγνοτρίσει και να τις παραπέμψει στον
ειδικό λογοθεραπευτή ή ψυχολόγο. Τ ο Τέταρτο Κεφάλαιο
παρουσιάζει τα βασικότερα μοντέλα (ροτνηττκής/φοτνολογι-

1. Συμβουλευτήκαμε μεταξύ άλλων τα βιβλία του Μ. Σκτλίόυ, Φωνο
λογία η/< Κοινής Ν βοΜ ψ ιχή ς, της Θ. ΙΤαυλιδου, Ε π ίπ ε δ α I λω σσικής Α νά
λυσης και του Κ. ΙΙείτουνια, Ν εοελληνική Γ ρ α μ μ α τικ ή κ αι Σ υγκριτική
Α νάλυση, τις πανεπιστημιακές σημειώσεις της Α. Ανλϊγλϊταδιι-Συμειινιδπ, Εη,ΐιι,εδα Γλω σσικής Α νάλυσης, της I. Κλιπιλ, Α ομική Φ ωνολογία
(ΙΙανεπιοτήμιο Κρήτης) και το σύγγραμμα της Δ. Μλρκοιιουλου-Χειλα,
Σ το ιχ εία (Α ρθρωτικής) Φωνητικής κ α ι Δ ομ ικής Φωνολογίας.
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κής διόρθωσης, τις αρχές τους καν τα εργαλεία διόρθωσης
που το καθένα χρησιμοποιεί. Το Δεύτερο Μέρος επικε
ντρώνεται στην πράξη. Τ ο Πέμπτο Κεφάλαιο περιγράφει
τις αρχές και τα εργαλεία του προτεινόμενου μοντέλου
διόρθωσης και παρέχει μεγάλη γκάμα πρακτικών ασκήσεων
και υλικού προς χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
εγάλος αριθμός από παιδαγωγικά στοιχεία έχουν εν
σωματωθεί σε κάθε Κε(ράλαιο, (όσιε να βοηθήσουν τον
αναγνώστη στην κατανόηση του αντικειμένου. Κάθε κεφά
λαιο ξεκινά με παράθεση των οαόχων που επιδκόκει να κα
λύψει. Μέσα στο Κεφάλαιο ενσωματχόνονται φοηογραφίες
και σχεδιαγράμματα για την οπτικοποίηση των (ραινομένων
που περιγράφονται κάθε φορά. Στο τέλος του Κεφαλαίου
παρατίθεται περίληψη καθώς και οι λέξεις-κλειδιά της ενό
τητας. Οι ερωτήσεις κατανόησης στο τέλος κάθε Κεφαλαίου
αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον αναγνοίστη να επικε
ντρωθεί στα σημαντικότερα σημεία που εξετάσεηκαν.

Μ
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άθε βιβλίο ή εγχειρίδιο δεν αποτελεί αποκλειστικό δη
μιούργημα του συγγραφέα του. Ένα σωρό άνθρωποι,
πέρα απ’ αυτόν, συνεισφέρουν με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο στη γέννησή του. Όλους αυτούς θα ήθελα να ευχαρι
στήσω εδώ: Κατ’ αρχάς, την πνευματική μου μητέρα, Άννα
Αναστασιάδη-Συμεο)νίδη, που με πρωτοέφερε οε επαφή με
τη Διορθωτική Φωνητική και μου έδοοσε το έναυσμα να
ασχοληθώ διεξοδικότερα με το αντικείμενο, το Τμήμα Επι
στημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, που
μου παρείχε όλα τα υλικά μέσα για τη διεξαγωγή της έρευ
νας, και ιδιαίτερα τις καλές συναδέλφους Λουκία Μπεζέ,
Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης, για τις συμβουλές
της και Μαρία Σφυρόερα, Επ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής,
με την οποία είχα πολλές φορές την ευκαιρία να συζητήσω
εποικοδομητικά για ζητήματα εφαρμογής και διδακτικής
στην προσχολική ηλικία, τις πτυχιακές μου φοιτήτριες Κική
Καρβελά και Μαρία Γκαγκαβούζη, τα αποτελέσματα της
έρευνας των οποίων μου στάθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα, την
πτυχιακή μου φοιτήτρια Ολυμπία Αντωνίου για τις φωτο
γραφήσεις των ασκήσεων άρθρωσης, τους μικρούς Κυρια
κή και Δημήτρη Μουζακίδη για τη συνεργασία τους κατά
111 (ρωτογράφηση καθώς και τους γονείς τους που έδωσαν
ιην άδειά τους για τη φωτογράφηση αυτή, τις φοιτήτριες

Κ
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που παρακολουθούν το επιλεγόμενο μάθημα «Διορθωτική
Φωνητική» και συνεισφέρουν με τις εργασίες τους στη συλ
λογή υλικού από το λόγο νηπίων και, τέλος, την καλή φίλη,
Καθηγήτρια Διορθωτικής Φωνητικής του Αυτόνομου Πανε
πιστημίου της Βαρκελώνης, Lorraine Baque για τις γόνιμες
συζητήσεις που είχαμε σχετικά με το αντικείμενο καθώς
και τις πολύτιμες θυσιάσεις της.
Ζ ίΐιι Γ α β ρ ι η λ ι δ ο υ

Λέκιορας Ελληνικής Γλο'χκκχς
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
► Εξοικείωση με τις βασικό
τ ερ ες θ εω ρ η τικ ές έννοιες
της φωνητικής και το φω
νητικό αλίραβητο.
► Κατανόηση και ικανότητα
π εριγρα φ ής κον παραμέipcov ταξινόμησης των <ρο>νηέντονν και συμφώνων της
ελληνικής γλώσσας και
γνωριμία με τα αρθρωτικά
χαρακτηρκπικά των φθόγycov.

Ο ρ ίζ ο ν τ α ς

► Εξοικείωση με έννοιες της
ακουστικής <ρωνητικής και
κατανόηση των ακουσιικών
χαρακτηριστικών των φθόγycov.
► Γνοιριμία με τις βασικότερες θεοιρητικές προσεγγί
σεις που έχουν καθοδηγή
σει την έρευνα και την πρα
κτική στον τομέα της διορθοπικής (ρωνητικής.

τη φ ω ν η ίίκ η

φωνητ ική εξετάζει ιη φυσιολογία της ομιλίας, δηλαδή
περιγράίρει τους ήχους που παράγονται από τα ανθρώ
πινα φωνητικά όργανα ή τους αναλύει πειραματικά με τη
βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, όπως ο (ρασματογράφος ή
ο παλμογράφος (βλ. παρακάτω Ακουστική Φωνητική). Στη
φωνητική διακρίνονται τρεις κλάδοι:

Η

• Η αρθρωτική φωνητική, που ασχολείχαι με χον τρόπο πα
ραγωγής των γλωσσικών ήχων ή αλλιώς φθόγγων.
• Η ακουστική ψωνητική, με ανχικείμενό χης τη μελέτη των
[ 26 ]
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ακουστικών ιδιοτήτων και γνωρισμάτων που έχουν τα
ηχητικά κύματα, τα οποία παράγονται από τον ομιλητή
και φτάνουν στον ακροατή μέσω του αέρα που λειτουρ
γεί ως αγωγός στην προκειμένη περίπτωση.
• Η ακροατική φωνητική, αντικείμενο της οποίας είναι η
μελείτη της λήψης του ήχου από τον ακροατή και του
τρόπου με τον οποίο ο εγκέ(ραλος αναγνωρίζει και επε
ξεργάζεται το συγκεκριμένο ήχο.
Η φωνητική έχει μονάδα της το φθόγγο, που αναπαριστάται σε [ ]. Μιλοίντας για τους φθόγγους μιας γλίόσσας,
κάνουμε λόγο για μια ποικιλία, «<ρού δεν ιηχχρέρουν όλοι
οι ομιλητές έναν γλωσσικό ήχο με τον ίδιο πάντα τρόπο. Οι
δυνατότητες παραλλαγής οτην ιηκκρορά των διαφόρων
φθόγγων είναι πολλές, θ α ήταν, όμως, υπερβολή να επιμείνουμε σε όλες αυτές τις μικρές διαφορές, που, τις περισσό
τερες φορές, με δυσκολία τις αντιλαμβανόμαστε. Γι’ αυτό
υποστηρίζεται ότι «...ο φθόγγος είναι μια αφηρημένη ενό
τητα που την καθορίζουμε περίπου σύμφωνα με τον μέσο
όρο της προφοράς της πλειοψηφίας των ομιλητών» (Πετρούνιας, 1993: 467).
Στην προσπάθεια τους οι φωνολόγοι να ανακαλύψουν
έναν αξιόπιστο και ενιαίο τρόπο καταγραφής όλων των
ήχων που απαντούν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πρόιειναν το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (International Pho
netic Alphabet, ΙΡΑ). Τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού
Αλφαβήτου που αναπαριστούν τους ήχους (ή φθόγγους) της
Κλληνικής είναι τα εξής (βλ. και Παράρτημα στο τέλος του
βιβλίου):

[27]
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[a]
[ν]
[γ] ϋ]
[δ]
[e]
[ζ]
[i]
[θ]
[k] [c]
[1] [A]
[m]
[n] [μ] [r)][
[o]
[p]
[r]
[s]
[t]
[x] [ς]
[u]
[g] [J]
[b]
[d]

Α
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[anemos]
[vivlio]
[yala], [jelo]
[derma]
[enas]
[zoi] [kozmos]
[ipnos], [ipios], [ϊοδϊο]
[0eoria]
[kala], [ceros]
[leo], [iAos]
[monos]
[nero], [jiata] [aqxos]
[oplo], [oreos]
[pali]
[reo]
[stilos]
[trapezi]
[fisi]
[xara], [ςεπ]
[uranos]
[garaz], [jeisa]
[bira]
[dulapa]

κ ο υ σ τ ικ ή φ ω ν η τ ικ η : η φ υ σ ικ ή υ π ό σ τ α σ η

ΤΩΝ ΗΧΩΝ
ήχος είναι μια αίσθηση που γίνεται αντιληπτή από το
αφτί του ανθρώπου. Παράγεται από τις πυκνώσεις ή
αραιώσεις αέρα που προκαλεί ένα σώμα που δονείται, στην

Ο
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περίπτωση της ανθρώπινης ομιλίας οι φωνητικές χορδές,
και μεταδίδεται με την ταχύτητα των 340 m/sec. Ο ήχος δεν
μεταδίδεται σε κενό αέρος.
Όταν υπάρχει περιοδικότητα, δηλαδή όταν η δόνηση
επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στο χρόνο (π.χ.
κίνηση εκκρεμούς, δονήσεις της χορδής της κιθάρας, της
στήλης αέρα ενός πνευστού μουσικού οργάνου), ο ήχος
μπορεί να χαρακτηριστεί 0)ς προς τέσσερις μεταβλητές: την
έντασή του, το ύψος του, τη διάρκεια του και τη χροιά του.
Η ένταση του ήχου εξαρτάται από το πλάτος της κίνη
σης που τον παράγει. Ας φανταστούμε τη χορδή ενός βιολιού
που ορίζεται από τα σημεία χ και y (Σχήμα 1).
Την πάλλουμε από τη θέση ηρεμίας Α ώς το σημείο Β.
Μόλις την αφήοουμε, πραγματοποιεί μια παλμική κίνηση,
που παράγει ένα ηχητικό κύμ α, του οποίου η ολοκληρωμέ
νη πορεία είναι ΑΒΓΑ. Το κύμα μεταδίδεται ομόκεντρα,
ωθώντας τα μόρια του αέρα στο αφτί μας. Η απόσταση ΑΒ
μετρά το πλάτος του ήχου. Ό σο μεγαλύτερο είναι το πλάτος
τόσο εντονότερος είναι ο ήχος. Ο ήχος μειώνεται ολοένα

) ΧΙΊΜΑ 1: Δημιουργία ηχητικού κύματος

(ΑΒΓΑ)

[29]
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντιληπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά της έντασης.

ισχυρή
ΕΝΤΑΣΗ

μεγάλο
< - ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

ασθενής

μικρό

και κάποια στιγμή παύει να ακούγεται. Μ’ άλλα λόγια, το
πλάτος του κύματος μικρ(χίνει, επομένως η αντίληψή του
εξαφανίζεται (Σχήμα 2). Μονάδα μέτρησης της έντασης του
ήχου είναι το Decibel (Db). Η ένταση της ανθροιπινης ομι
λίας καθορίζεται από τις φωνητικές χορδές και μπορεί να
φτάσει τα 120 l)b. Στον πίνακα 1 αναπαρισκόνται τα ακου
στικά και αντιληπτικά χαρακτηριστικά της έντασης του ήχου.

ΣΧΗΜΑ 2: Το πλάτος κύματος μειώνεται, το ηχητικό κύμα αδυνατεί και χάνεται.

ΣΧΗΜΑ 3: Ισχυρός και ασθενής ήχος. Τα δυο ηχητικά κύματα διαφέρουν και ως
προς τη συχνότητα.

[30]
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντιληπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά του ύψους.
οξύς ήχος
ΥΨΟΣ

υψηλή
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

βαρύς ήχος

χαμηλή

Το ύψος του ήχου (που μας επιτρέπει να τον χαρακτηρί
σουμε ως οξΰ ή βαρύ) προκύπτει από τη συχνότητα των δονή
σεων των φωνητικών χορδών που τον παράγουν, δηλαδή τον
αριθμό ιων κύκλων στη μονάδα του χρόνου, το δευτερόλε
πτο. Ό σο πιο γρήγορη είναι η συχνότητα τόσο πιο οξύ (υψη
λό) αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Ό σο πιο αργή είναι η συχνό
τητα τόσο πιο β αρύ (χαμηλό) αντιλαμβανόμαστε τον ήχο
(Σχήμα 4). Μονάδα μέτρησης του ύψους του ήχου είναι το
Hertz (αριθμός των κύκλων ανά δευτερόλεπτο). Ονομάζουμε
κύκλο την κίνηση που πραγματοποιεί ένα σώμα από το ση
μείο ηρεμίας ώς το πιο απομακρυσμένο σημείο μετακίνησής
του και την επαναφορά του στο σημείο ηρεμίας με τους ίδιους
όρους. Ονομάζουμε περίοδο το χρονικό διάστημα που απαιιΐ'.ίται για να επανέλθει το σώμα στην αρχική του θέση.
Ο ήχος που παράγουν οι άνθρωποι εξαρτάται από τη
συχνότητα της δόνησης των φωνητικών χορδών. Ό σο πιο

5ΧΗΜΑ 4: Βαρύς ήχος και οξύς ήχος.

[ 3ΐ ]
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1600 Ηζ
1
1 ΥΠΕΡΗΧΟΙ
I
1
1

16 Ηζ
1
ΥΠΟΗΧΟΙ !
1
1
!

υψηλοί ήχοι

βαρείς ήχοι
ΣΧΗΜΑ 5: Ήχοι, υπόηχοι, υπέρηχοι.

μεγάλο το μήκος των φωνητικών χορδών τόσο πιο βαρύς ο
ήχος, ενώ όσο πιο κοντές οι φο)νητικές χορδές τόσο πιο
οξύς ο ήχος (πρβλ. τις φοτνητικές χορδές ανδροίν, γυναικών,
παιδιών). Τ ο ανθρώπινο αφτί αντιλαμβάνεται τις δονήσεις
ανάμεσα σε 16 και 16.000 Ηζ. Ή χοι κάτω από το όριο των
16 Ηζ ονομάζονται νπ,όηχοι και πάνο) από το όριο τ(ον
16.000 Ηζ υπέρηχοι.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανδρική φωνή κυμαίνεται
από 100 έως 150 Hz, η γυναικεία από 200 έο>ς 300 Ηζ και η
παιδική από 300 έως 450 Ηζ. Η συχνότητα της φωνής του
μπάσου είναι από 65 έως 326 Ηζ, του βαρύτονου από 108
έως 425 Ηζ, του τενόρου από 122 έως 522 Ηζ και της σο
πράνο από 261 έως 1.304 Ηζ. Από τα μουσικά όργανα, το

ΣΧΗΜΑ 6: Αριστερά, ένας κύκλος c-ab-d και η περίοδός του. Στη μέση, το πλάτος
του κύματος είναι σταθερό, αλλά μειώνεται η συχνότητά του. Δεξιό, η συ
χνότητα της καμπύλης g-h δεν αλλάζει, μειώνεται, ωστόσο, το πλάτος.

[ 32]
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βιολί κυμαίνεται από 200 έως 2.650 Ηζ, χο κλαρινέχο από
75 έως 1.800 Ηζ και χο πιάνο από 27 έως 4.150 Ηζ. Τα φω
νήεντα γίνονται ανχιληπχά ως χαμηλοί ήχοι σε σχέση με χα
οξέα σύμφωνα, όπως χο [s] και [ζ].
Η διάρκεια χου ήχου εξαρχάχαι από χο χρόνο κατά τον
οποίο παράγεται, επομένως από το χρόνο της (ρωνητικής
δραστηριότηχας καχά χην οποία παράγεχαι, και χου προσ
δίδει χο χαρακτηριστικό χου μ ακ ρο ύ ή β ραχέω ς ήχου. Η
γλώσσα μας δεν διακρίνει ανάμεοα σε μακρά και βραχέα
φωνήενχα, σε ανχίθεση με την Αρχαία Ελληνική (η = εε,
ω = οο κ. ι.λ.), χην Αγγλική ή χη Γερμανική.
Οι ήχοι διακρίνονχαι σε απλούς και σύνθετους, περιοδι
κούς και μ η ηε/ποδικούς. Στην πρώχη περίπτωση, η ταλάνχωση είναι ημιτονοειδής (αρμονική) (π.χ. διαπασών). Στη
δεΰχερη περίπχωση, η ταλάντωση είναι περιοδική, όχι
όμως ημιχονοειόής. Τα όργανα παραγωγής ομιλίας χου αν
θρώπου παράγουν σύνθετους ήχους. Κάθε σύνθεχος ήχος
αναλύεται σε απλούς, δηλαδή οι συχνότητες χων επιμέρους
ιαλανχώσεων είναι ακέραια πολλαιιλάσια μιας θεμελιώδους
ουχνόχηχας (αρμονικής). Ο απλός ήχος με χη μικρόχερη
οοχνόχηχα, χη θεμελκόδη, ονομάζεται θεμελκόδης ή πρώτος
αρμονικός, ενώ οι υπόλοιποι ονομάζονται δεύτερος, τρίτος
αρμονικός κ.τ.λ. Τα <ρ(ονήεντα είναι σύνθετοι περιοδικοί
ήχοι, ενώ τα σύμφωνα μη περιοδικοί (θόρυβοι). Όργανα
ιίνάλυσης της ομιλίας είναι μεταξύ άλλων ο φ ασματογράφ ος
(spcctrographe) και ο π αλμ ογράφ ος (oscillographe). Ο φα
σματογράφος αναπαριστά οπτικά τον ήχο. Στον κάθετο
άξονα μετρά τη συχνότητα της φωνής σε Hertz και στον
οριζόντιο τη διάρκεια του ηχητικού κύματος σε δευτερόλειιια. Οι οριζόντιες ζώνες ονομάζονται διαμορφωτές. Ο βαθ|ΐπς αμαύρωσης του χαρτιού υποδηλώνει την ένταση του
[33]
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ΣΧΗΜΑ 7: Σύνθετος ήχος (σύμφωνα με τους Tarneaud και Borel-Maisonny, σ. 5).

ΕΙΚΟΝΑ 1: Ανάλυση με φασματογράφο της λέξης «μάνα».
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ήχου. Στον παλμογράφο, που επιτρέπει τη μέτρηση των
εναλλαγών του ΰψους του ήχου, καταγράφεται η επιτόνιση.
Με βάση τα όργανα ανάλυσης της ομιλίας, διαπιστώνου
με ότι τα οι^τω να διακρίνονται σε:
• Θορύβους μη περιοδικούς, όπο)ς τα άηχα σύμφωνα (βλ.
Πίνακα 4): [ρ], [t], [k], [f], [θ], [x], [s].
• Θορύβους αναμεμιγμένους με την περιοδικότητα του
λαρυγγικού τόνου, δηλαδή τα ηχηρά σύμφωνα: [b], [d],
[g], [y], [δ], [γ], [ζ].
• Θορύβους με μεγάλη περιοδικότητα, που πλησιάζουν
στα φωνήεντα, και είναι όικος και αυτά ηχηροί ήχοι: |ι |,
[1], [m], [η].

• Θορύβους με διακοπή και έκρηξη υιρηλής [ρ], [t], [k] ή
χαμηλής συχνότητας [b], [d], [g],
• Θορύβους διαρκείς ( - χωρίς διακοπή) με υψηλή συχνό
τητα: [fj, [θ], [χ], [γ], [ν], [δ].

f ΙΚΟΝΛ 2: Φασματογραφική ανάλυση των φωνηέντων της ελληνικής.
[35]
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Η διάκριση ανάμεσα σε απλούς και συνθέτους ήχους
συνδέεται στο επίπεδο της αντίληψης με την έννοια της
χροιάς. Η χροιά του ήχου είναι εκείνη που μας επιτρέπει
να διακρίνουμε τη νότα λα ενός κλαρινέτου από εκείνη μιας
τρομπέτας ή τα φωνητικά χαρακτηριστικά του [ί] από εκεί
να του [ej.
Τα φωνήεντα διαθέτουν:
• Ύ ψ ος, που εξαρτάται από τη συχνότητα δόνησης των
φωνητικών χορδών (μέσος όρος στον άνδρα 100-150 δο
νήσεις το δευτερόλεπτο, 200-300 δονήσεις το δευτερόλε
πτο σπς γυναίκες).
• Έ νταση, που εξαρτάται από το πλάτος της δόνησης των
φωνητικίόν χορδών (ανοτιατο όριο 120 l)b).
• Δ ιάρκ εια, που καθορίζεται από το χρόνο εκπομπής
( + / - 1 2 0 ms).
• Χ ροιά, που (χρείλεται στη μορίρή του φαρυγγο-στοματτκου ηχείου.
Τα σΰμ(ρ(ονα διαθέτουν χ ρ ο ιά αλλά όχι ύψος (είναι μη
περιοδικοί ήχοι).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ακουστικά καί αντιληπτικά χαρακτηριστικά του ύψους, της έντασης,
της διάρκειας και της χροιάς.

Όροι

Ακουστική παράμετρος

Αντιληπτική παράμετρος

Ύψος

Συχνότητα

Βαρύς-οξύς ήχος

Ένταση

Πλάτος

Αδύναμος-δυνατός ήχος

Διάρκεια

Χρόνος

Μακρός-βραχύς ήχος

Χροιά

Αριθμός και ένταση
απλών ήχων που προστίθενται
στο θεμελιώδη

Απλός-σύνθετος ήχος

[ 36]
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αρθρωτική φωνητική μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο
άνθρωπος χρησιμοποιεί τα όργανα άρθρωσής του, προκειμένου να παράγει λόγο. Είναι, επομένως, σημαντικό να
γνωρίζουμε ποια όργανα τον βοηθούν στη λειτουργία αυτή.

Η

Όργανα Παραγωγής Ομιλίας
α φωνητικά όργανα του ανθρώπου είναι οι πνεύμονες, η
τραχεία, ο λάρυγγας, η στοματική και η ρινική κοιλότη
τα. Τα όργανα αυτά αρχικά δημιουργήθηκαν για να επιτελούν τις βιολογικές λειτουργίες της αναπνοής και της σίτι
σης και συνδέονται με τα βασικά αντανακλαστικά της επι
βίωσης (αυτά της αναζήτησης τροφής και θηλασμού-κατάιιοσης). Δευτερευόντως χρησιμοποιήθηκαν για την παρα
γωγή του λόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση, επομένως, για
π |ν ορθή λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος άρθρω
σης λόγου αποτελεί φυσικά η ολοκλήρωση της κινητικής
ανάπτυξής τους (βλ. Κεφάλαιο 3).
Ιϊα την παραγωγή της ομιλίας πρωταρχικό ρόλο παίζουν
σι πνεύμονες (lungs). Από (χυτούς ξεκινάει ο αέρας, περνάει
αι ιό την τραχ εία (trachea) και το λ άρυ γγα (larynx), όπου
βρίσκονται οι φωνητικές χ ορδές (vocal chords), και βγαίνει
ιιιιο ιΐ] στοματική κοιλότητα (oral cavity) ή τχ\ ρινική κοιλόιι/Kr (nasal cavity) (βλ. Εικόνα 3). Οι φωνητικές χορδές είναι
!»'<> μεμβράνες που σχηματίζουν ανάμεσά τους τη γλωσσί
δα (glottis). Όταν η γλωσσίδα είναι κλειστή, σι φωνητικές
χορδές ιιάλλονται και τότε παράγονται οι ηχηροί φθόγγοι.
Οιαν π'ναι ανοιχτή, οι φωνητικές χορδές βρίσκονται σε

Τ

[37]
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ΕΙΚΟΝΑ 3: Τα όργανα άρθρωσης του ανθρώπου: 1. Άκρη της γλώσσας, 2. Προράχη της γλώσσας, 3. Πίσω μέρος της γλώσσας, 4. Δόντια, 5. Φατνία,
6. Σκληρός ουρανίσκος, 7. Υπερώα, 8. Γλωσσίδα, 9. Σταφυλή.

απόσταση και ιόιε παράγονχαι οι άηχοι φθόγγοι φλ. Εικό
να 5).
Ο τράρνγγας (pharynx) είναι ί ο τμήμα χης διόδου χου αερα ιιου ενώνει ιο λάρυγγα με χο σχόμα και χη ρινική κοιλό
τητα. Μέσα σιη στοματική κοιλότητα υπάρχει ΐ) γλώσσα
(tongue), που είναι ένα μυίόδες και ευέλικτο όργανο. Κατά
μήκος της διακρίνουμε έξι σημεία: χην άκρη (tip of the
tongue), χην /ιροράχτι (blade), ττ\ράχη (center), χο ιι/ίσω μ έ 
ρ ο ς (back), τη ρίζα (root) και χην ετιιγλωσσίδα (epiglottis). Η
επιγλίοσσίδα δεν ουμμεχέχει σχην παραγωγή χης ομιλίας.
Ο ουρανίσκος (palate) αρχίζει από χα φατνία (alveolar
ridge), δηλαδή χην περιοχή χων ούλων πάνο) ή κάχω από χα
δόντια (teeth), και καχαλήγει σχη σταφυλή (uvula), μια μυώ
δη απόληξη χου ουρανίσκου, η οποία κινείχαι προς χα πί
[38]
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σω, για να εμποδίσει τον αέρα να περάοει στη ρινική κοιλό
τητα, όταν πρόκειται να παραχθεί στοματικός (δηλαδή μη
ρινικός) φθόγγος. Ο ουρανίσκος διαιρείται: α) στο σκληρό
ουρανίσκο (hard palate) και/?) στο μ α λ α κ ό ουρανίσκο ή υπε
ρ ώ α (velum), που καταλήγει στη (Σταφυλή. Αν χαμηλώσει η
υπερώα και συγχρόνως δημιουργηθεί κλείσιμο οτη (Στομα
τική κοιλότητα, είτε με το πάνω και κάτω χείλος (upperlower lip) είτε με τη γλοίοσα προς το πάνω μέρος του (Στό
ματος, τότε η μοναδική διέξοδος του αέρα είναι η ρινική
κοιλότητα. Έ τσ ι παράγονται οι ρινικοί (ρθόγγοι.
Λαμβάνοντας υπόιρη τα παραπάνίο, διακρίνουμε τα qxoνητικά όργανα (Σε παθητικούς και ενεργητικούς αρθρωτές
ανάλογα με την κίνησή τους κατά την παραγο)γή κον φθόγ
γων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το πάνω χείλος, τα δό
ντια, τα φατνία, ο ουρανίσκος, η υπερίόοτ και ο φάρυγγας,
ενώ στην κατηγορία κον ενεργηιικίόν αρθρωτονν ανήκουν το
κάτω χείλος, η γλο'χτσα, η σιαφυλή και οι φωνητικές χορδές.
Η γνώση των οργάνων που (Συμβάλλουν (Στην παραγωγή
κον ήχων α π ο τ ε λ ε ί α π α ρ α ί τ η τ η προϋπόθεση για την πα
ρέμβαση σε αυτά, η οποία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των
ρικόν τους. Στη φυσική (μητρική) γλοίοσα ο έλεγχος αυτός
γίνεται υποσυνείδητα, (Σε (Σημείο που κι εμείς οι ίδιοι δεν
μιιομοΰμε να περιγράφουμε ή να (Σ υ ν ε ιδ η τ ο π ο ιή σ ο υ μ ε τι
φθόγγους προφέρουμε. Τ ο αντίθετο (Συμβαίνει σ τ η ν περίιιιωση εκμάθησης ξένης γλ(όσσας ή διόρθωσης προφοράς
ικπδιών με προβλήματα λόγου, όπου η τροποποίηση τ η ς
\|>ηοης των φωνητικών ο ρ γ ά ν (ο ν γ ίν ε τ α ι (Σ υνειδητά.
11 υπερώα είναι συγχρόνως ενεργητικός και παθητικός «ρθροπής,
ίΐκιιι μιιορεί η ίδια να χαμηλώσει ή σ’ αυτή να ακουμπήσει η γλώσσα
y111 111 \ ιιαραγωγή το)ν ρινικιδν φθόγγων.
[39]
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή παραγωγή των
φθόγγων είναι ο εντοπισμός της θέσης των φωνητικών ορ
γάνων και η συνειδητοποίηση του ακούσματος που παράγεται σε σύγκριση με κάποιο πρότυπο3. Στη συνειδητοποίηση
αυτή αποσκοπεί το επόμενο μέρος του Κεφαλαίου, <πο
οποίο γίνεται λόγος για τη διάκριση των ήχων ως προς τον
τρόπο και τόπο άρθρωσής τους. Γνωρίζοντας τα φωνητικά
όργανα του ανθροίπου σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά των (ρθόγγο)ν, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να
εντοπίσει και να διαγνώσει (χοστά τη (ρύση κάθε πιθανού
προβλήματος άρθρωσης και να συμβάλει με τον καλύτερο
τρόπο στην έγκαιρη εξάλειψή του.

Διάκριση των Φωνηέντων της Ελληνικής
ι φθόγγοι της Νέας Ελληνικής διακρίνονιαι σε
ντικούς (vowels) και συμφωνικούς (consonants).
νηενττκοί φθόγγοι είναι πέντε τον αριθμό: [a], [e],
[u]. Είναι ηχψ>οί φθόγγοι και κατά την παραγωγή
αέρας περνά ανεμπόδιστα από το (ράρυγγα και το
Ταξινομούνται με βάση τρία αρθρωτικά κριτήρια:

Ο

φωνηε
Οι <ρω[i], [ο],
τους ο
στόμα.

• Τ ο βαθμό ανοίγματος του στόματος. "Ετσι διαχωρίζονται
σε: ϊ. ανοιχτά φωνήεντα [a], ii. φωνήεντα μ εσ αίου ανοίγ
μ ατο ς [e], [ο], iii. κλειστά φωνήεντα [i], [u].
• Τ η θέση του υψηλότερου σημείου της γλώσσας, της
οποίας η κίνηση προς τα εμπρός συμβάλλει στην παρα
3. ΙΙρότυπο μπορεί να αποτελέσει η προφορά ενός φυσικού ομιλητή
ιης ξένης γλώσσας.

[40]
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1

γωγή των μπροστινών φωνηέντων [i] και [e], ενο) η κίνηση
προς τα πίσα), στην παραγωγή των οπίσθιων φωνηέντων
[u] και [ο],
• Τ η θέση των χειλιών, η οποία καθορίζει αν θα προφέ
ρουμε τα στρογγυλά [u] και [ο] ή τα μη στρογγυλά (ή
απλωτά) [i], [a] και [e].
Τ ο φωνολογικό (ρωνηεντικό σύστημα αναπαρκπαται σχη
ματικά οτο παρακάτω φωνητικό διάγ ραμ μ α, όπου στον κά
θετο άξονά του υπάρχουν τα (ρωνήεντα που διακρίνονται με
βάση το βαθμό ανοίγματος του στόματος, ενώ στον οριζό
ντιο άξονα εκείνα που διακρίνονται με κριτήριο τη θέση
του υψηλότερου σημείου της γλώσσας:

a
ΙΧ ΙΙΜ Α 11: Τα φωνήεντα της ελληνικής.

■Α
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ΕΙΚΟΝΑ 4: Αναπαράσταση της θέσης της γλώσσας, των χειλιών και της απόστα
σης της γλώσσας από τον ουρανίσκο κατά Straka, 1959 (με αναφορά
στον Carton, 1997: 40). Στην εικόνα αναπαρίσταται μέρος των άτονων
φωνηέντων της γαλλικής.

Διάκριση των Συμφώνων της Ελληνικής

ερα από ια φωνήεντα υπάρχει και μια άλλη κατηγορία
φθόγγων, τα σύμφωνα, που, σε αντίθεση με τα <|κονήενια, παράγονται όταν ο αέρας στο πέρασμά του από το <|>άρυγγα και το στόμα συναντά προσωρινά ενα εμπόδιο, ολικό
ή μερικό. Διακρίνονται ως προς τον τ ρ ό ι ι , ο και τ ό ι ω άρθρω
σής τους.
Ως προς τον τρόπο άρθρωσης τους τα σΰμίρωνα διακρίνονται:

Π

• Σε κλειστά (ή στιγμιαία) σύμφωνα, κατά την ιιαραγωγή
[4-2]
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1

των οποίο>ν υπάρχει ολικό εμπόδιο του αέρα, όπως τα
[b], [d], [j], [g], [k], [p], [t], [c], και τριβόμενα (ή εξα κ ο 
λουθητικά), όπου ο αέρας περνάει αργά προκαλώντας
τριβή, όπως οτα [f], [ν], [s], [ζ], [θ], [δ], [χ], [γ], [ς], [j] (για
τις ακουστικές ιδιότητες αυτών των ήχων βλ. πιο πάν(ο).
• Σε ηχηρά ή άηχα σύμφωνα, ανάλογα με το αν πάλλονται
οι φωνητικές χορδές κατά την παραγωγή t o w ήχων.
Ηχηρά σύμφωνα είναι τα [b], [d], [g], [j] [ζ], [ν], [δ], [γ],
[j]> Μ, Μ. tm l. Μ> ενώ άηχα είναι τα [ρ], [t/|, [k], [si, [I ],
[θ],[χ],[ς].

• Σε στομ ατικά ή ρ ιν ικ ά σύμφίονα, ανάλογα με την έξοδο
του αέρα από τη στοματική ή τη ρινική κοιλότητα. Όλα
τα σύμφωνα είναι στοματικά εκτός από τα [m] και [η],
που είναι ρινικά.
• Σε πλευρικά ή παλλόμ ενα, αν ο αέρας περνάει από τα
πλάγια της γλοχκκχς (πλευρικό* σύμφ(ονα) [I] και [Λ], ή αν
πάλλεται κάποιο (ρωνητικό όργανο κάτο) από την πίεση
του αέρα (παλλόμενο ούμίρωνο) [γ].

A

Β

ΜΚι ΙΝΛ !>: Α. Η γλωσσίδα είναι κλειστή και παράγσνται τα ηχηρά σύμφωνα.
[3. Η γλωσσίδα είναι ανοικτή και παράγονται τα άηχα σύμφωνα.

A
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Πέρα αιιό χις παραπάνο) κατηγοριοποιήσεις, χα αύμίρωνα, ως ιιρος χον χόπο άρθρωσης, διακρίνονχαι σε:
• Δ ιχειλικά (bilabial) σύμφωνα, όχαν σχο σχημαχισμό χους
συμμεχεχουν κ<χι χα δυο χείλη. Αυχά είναι χα [ρ], [b], [in].
• Χειλοδονινκά (labiodentals) σύμφτονα, κ(χχά την ιιαραγωΥή χων οποίων συμμετέχουν χο κάχω χείλος κ(χι τα πάνω
δόντια ιαχι είναι τα [ί ] κ(χι [ν].

ΕΙΚΟΝΑ 7: Φωνοδιάγραμμα των [f] και [ν] κατά Πετρούνια (1993:294).

ΕΙΚΟΝΑ 8: Τα [θ] καί [6],

• Μ εσοδοντικά (interdentals) σΰμφίονα, όταν κατά την άρ
θρωσή τους η άκρη της γλοκκκχς προεξέχει ανάμεσα οτα
πόντια. Αυτά είναι τα [θ] και [δ].

ΙΙΚ Ο Ν Λ!): Ία [t], [d], [η] και [I],
[45]
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• Οδοντικά (dentals) σύμφωνα, κατά την παραγωγή των
οποίων η μύτη της γλώσσας ακουμπά στα πάνω δόντια.
Πρόκειται για τα [t], [d], [n], [1], [r],
• Σ υριστικά ή φ ατνιακά (alveolars) σύμ(ρωνα, για την προcpop0 των οποίων ακουμπά η μύτη της γλώσσας στα φατ
νία. Αυτά είναι τα [s], [ζ],
• Ο υρανικά (palatals) σύμφωνα, κατά το σχηματισμό των
oriouov η ράχη της γλώσσας ακουμπά στο σκληρό ουρα
νίσκο. Αυτά είναι τα [c], [j], [ς], [j], [ji], [λ],
• Υ π ερω ικ ά (velars) σύμφωνα, για την παραγωγή των
onoicov το πίο(ο μέρος της γλώσσας ακουμπά στην υπε
ρώα. Πρόκειται για τα [k], [g], [χ], [γ], [η].
Το (ρωνολογικό συμφωνικό σύστημα αναπαρίσιαται
σχηματικά παρακάτω στο φωνηματικό διάγραμμα (Σχήμα
9). Στο διάγραμμα αυτό τα τρία κάθετα επίπεδα, από αρι
στερά προς δεξιά, αντιστοιχούν στα διχειλικά, χειλοδοντι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατάταξη των συμφώνων σύμφωνα με τον τρόπο και τον τόπο
άρθρωσης.

Τρόπος Άρθρωσης

Τόπος Άρθρωσης
διχει- χειλομεσολικά δοντικά δοντικά

Στιγμιαία

Άηχα
Ηχηρά

Ένρινα
Υγρά

t

Ρ
b

Εξακολου Άηχα
θητικά
Ηχηρά

οδο συρι
ντικά στικά
I

d
f

θ

s

ν

δ

ζ

m

n

Πλευρικά

1

Παλλόμενα

r

[4 6]
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k

J
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X
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) XI IMA9: Το συμφωνικό φωνολογικό σύστημα της Ελληνικής (κατά Σετάτο, 1973).

μεσοδοντικά, οδοντικά, φατνιακά και υπερωικά σύμφω\π, Ι α δυο κάθετα επίπεδα, από πίσω προς τα εμπρός, πε|Μ.\κ|φάνουν τα άηχα και τα ηχηρά σύμφωνα αντίστοιχα.
5,ΐι> πιάνω οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται τα κλειστά σύμ
φωνα, ι:νώ στο κάτω τα τριβόμενα. Από το διάγραμμα γίνειηι ι μφανής η ιδιαιτερότητα των υγροίν συμφώνων [1] και
|||in it' δεν εμφανίζουν σχέσεις αντίθεσης με άλλα σύμφο)να
tt|t, Ι'Λ.\ΐ]νικής.
μ ι,

[47]
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Υπερτμηματικά Φαινόμενα
α υπερτμηματικά (ή υπερτεμαχιακά) φαινόμενα, όπως
ο τόνος, η επιτόνιση, ο ρυθμός, η παύση κ.τ.λ., ονομά
ζονται έτσι γιατί ξεπερνούν τα όρια ενός φωνητικού τεμα
χίου και «φορούν ολόκληρο το εκφώνημα.
Ο δ υ ν α μ ικ ό ς τ ό ν ο ς , που οφείλεται οτην ένταση του ήχου
-σ ε αντίθεση με τον μουσικό που εξαρτάται από το ύψος
του ήχου- μπορεί vex είναι σταθερός, όπως στη Γαλλική
(πάντα στην τελευταία συλλαβή) ή στη Φιλανδική (πάντα
στην ιηκίΥιη), οπότε έχει οριοθειική λειτουργία, ή μη σταθε
ρός όπως στη Νέα Ελληνική, όπου ισχύει ο νόμος της τρι-

Τ

ΣΧΗΜΑ 10: Παλμογράφημα που καταγράφει την επιτόνιση του εκφωνήματος: «Η
γάτα έφαγε το ψάρι» (ΠαυΚίδου, 1997:45).
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συλλαβίας, οπότε έχει διακριτική λειτουργία, π.χ. /no'mos/ /nomo's/, /mo'nos/- /mono's/, /'omos/ - /omo's/ κ.τ.λ. Ο δυνα
μικός τόνος μπορεί να έχει και εκφραστική λειτουργία.
Η επιτόνιση είναι η μελωδική καμπύλη που συνοδεύει
ολόκληρο το εκφώνημα και εξαρτάται από τις διακυμάν
σεις στο ύψος (συχνότητα) της (ρωνής. Αναλύεται πειραμα
τικά με τον παλμογράφο. Μπορεί να έχει οριοθετική λ ει
τουργία, όταν δηλ(όνει την αρχή και το τέλος του εκφωνή
ματος, διακριτική λειτουργία, όταν η ίδια φωνηματική ακο
λουθία χαρακτηρίζεται (ος διαφορετική γλωσσική πράξη,
ιι.χ. χιονίζει (καθοδική καμπύλη) -χιονίζει-, (ανοδική καμπύ
λη, ερώτηση), καθώς και εκφραστική λειτουργία.

Π ε ρ ίλ η ψ η
φωνητική μελετά τη φυσιολογία της ομιλίας. Η ακου
στική φωνητική εστιάζει οτα ακουστικά χαρακτηριστιΚΜ κον ηχητικών κυμάτων (ένταση, διάρκεια, ύψος, χροιά).
1 1 αμθρωτική φωνητική περιγρά(ρει τους γλωσσικούς ήχους
(φθόγγους), φωνηεντικούς ή συμφωνικούς, ως προς τον τρόιΐιι και τον τόπο άρθρωσής τους.

Η
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Σ

το τέλος αυτοΰ του Κεφαλαίου ο αναγνώστης πρέπει να
γν(ορίζει σε τι αναφέρονται οι παρακάκο όροι:

Φθόγγος, έ ν τ α σ η /π λ ά τ ο ς /ύ ψ ο ς /χ ρ ο ιά /δ ιά ρ κ εια του ήχου,
περιοδικός και μη περιοδικός ήχος, απλός και σύνθετος ήχος,
κ λ εκ η ό και τριβόμενο σύμφωνο, άηχο και ηχηρό σύμφωνο,
π λ ευ ρικό κ α ι π αλλόμ ενο σύμφωνο, σ τομ ατικ ό κ αι ρ ιν ικ ό
σύμφωνο, ανοικτό/μεσαίου ανοίγματος και κλειστό φωνήεν,
στρογγυλό κ α ι μ η στρογγυλό (απλωτό) φωνήεν, μπροστινό
και οπίσθιο φωνήεν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
C a r t o n , Κ., 1 9 9 7 ,

Introduction, a, la PlumeLi(]iie du Fran^ciis,

Dunod, Paris.
1Ι λ υ λ ι δ ο υ , θ ., 1997, Ινπίιιεδα Γλωσσικής Λνάλυσι/ς, Θεσσαλο
νίκη, Εκδόσεις 1Ιαρσιηρητής.
1ΙΚΊΊ’ΟΥΝΙΛΣ, Κ., 1984, Νεοελληνική Ιρ αμ /ιαιικ ή και Συγκριτι
κή Ανάλυση, Μέρος Λ, θεω ρία, Εκδόσεις University Studio
Press, Θεσσαλονίκη.
Rknard, R., 198:5, Memento de phmietique, Didier-IIatier, Bru
xelles.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ /

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

Α

ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε τ ι κ α τ α ν ο ή σ α τ ε

1. Ποια είναι τα τέσσερα χαρακτηριστικά των ήχων;
2. Σχεδιάστε το κύμα ενός απλού και ενός σύνθετου ήχου.
3. Από ακουστική άποψη, ποια η δι«(ρορά μεταξύ φωνηέ
ντων και ουμ(ρώνων;
7. Σε τι διαφέρει ο (ρασματογράίρος από τον παλμογράφο;
Τ ι σημαίνει από φυσιολογική άποψη συχv<m/%a;
<>. Σε σχέση με έναν ήχο 30 Db ένας ήχος 20 Ob είναι:
α) πιο οξύς
β ) λιγότερο δυνατός
γ) πιο μακρός
Λ) λιγότερο βαρύς.
I Ιοιος από τους ακόλουθους ήχους είναι περιοδικός;
κ) (τκάσιμο μπαλονιού
β) θόρυβος της κυκλοφορίας
)·) χτύπημα ενός ταμπούρλου
η) παράσιτα του ραδιοφώνου.
Ν

ύψος του ήχου είναι εκείνη η ιδιότητα που τον κάνει
ανιιληπτό ως:
i f ) ο ξ ύ ή βαρύ
/>') διαυγή ή μη διαυγή
) ) αδύνατο ή δυνατό
Α)βραχύ ή μακρό.
Τ ο

Μ ΙΙι νιαοη ενός ήχου εξαρτάται από:
ο) ιΐ| συχνότητα της δόνησης
)I) ιο πλάτ ος της κίνησης tcov μορίων του αέρα
[5ΐ]
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γ) το πλάτος της κίνησης που πραγματοποιεί το σώμα
που δονείται
δ) την ατμοσφαιρική πίεση.
10. Τ ι σημαίνει από φυσιολογική άποψη σύμφωνο και φω
νήεν,
11. Τ ι σημαίνει από φυσιολογική άποψη ηχηρό και dr/χο
σύμφωνο-,
12. Περιγράψτε τους φθόγγους [b], [χ], [1], [π],[ ς], [ζ],
13. Χρησιμοποκόντας το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο με
ταγράψτε στη φωνητική τους μορφή τις παρακάτω λέ
ξεις: α κ ρο θ αλ ασ σ ιά, ποταμ ιά, μ ια , ηοιος, ποιότητα, νη
πιαγω γείο, ελιά, πιτζάμες, τζάμι, ζημιά.
14. Αποκ(οδικοποιήστε και γράψτε στην αλφαβητική τους
μορίρή τις ακόλουθες λέξεις: |scizina |, [sxoAaru5i], [jojo],
[jaja], [juvetsi], [gademjia], [imiandogi], [iAoskopio],
[iXocendrikos], [xandaci], [cendimat^a], [keras^a],
[bajatevo], [mud/a], [jeografia], [japis], [ jiyarKloinacia],
[jinom e], [jirizma].
15. Τι σημαίνει από φυσιολογική άποψη κλ εκ η ό (στιγμιαίο)
και τι τριβόμενο (εξακολουθητικό) σύμ<ρωνο;
16. Τ ι (Σημαίνει από (ρυσιολογική άποιρη ανοικτόIκλειστόI
μ εσ αίου ανοίγματος φωνήεν;
17. Να χαρακτηρίσετε το φθόγγο [ρ] ως προς τον τρόπο
και τον τόπο άρθρωσης.
18. Να χαρακτηρίσετε το φθόγγο [γ] ως προς τον τρόπο και
τον τόπο άρθρωσης.
[52]
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19. Να χαρακτηρίσετε το φθόγγο [ν] ως προς τον τρόπο και
τον τόπο άρθρωσης.
20. Να χαρακτηρίσετε το φθόγγο [ji] ως προς τον τρόπο
και τον τόπο άρθρωσης.
21. Να χαρακτηρίσετε το φθόγγο [j] ο>ς προς τον τρόπο και
τον τόπο άρθρωσης.
22. Να χαρακτηρίσετε το 4:>θόγγο [e] ως προς τον τρόπο και
τον τόπο άρθρο)σης.
Να χαρακτηρίσετε το (ρθόγγο [u] ως προς τον τρόπο
και τον τόπο άρθρωσης.
? Ι. Ποια είναι τα όργανα παραγοιγής ομιλίας του ανθρώ
που;
’ V I ίσιους κλάδους της φοονητικής γνοψίζετε;

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

► Κατανόηση της θεωρητικής
έννοιας του φωνήματος, του
αλλόφωνου και της ελεύθε
ρης φωνητικής ποικιλίας.
► Εξοικείωση με τα Διακριτι
κά Χαρακτηριστικά της ελ
ληνικής γλοχκτας.

Ο ρ ίζ ο ν τ α ς

► Κατανόηση της έννοιας της
φωνολογικής αντίθεσης.
► Εξοικείωση με τα πάθη των
φωνημάκον της Ελληνικής.

τη φ ω ν ο λ ο γ ία

ίονολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη λειτουργία των (ρθόγγίον σε μια δεδομένη
γλίόσσα. ίΐς ιδιαίτερος κλάδος της γλωσσικής έρευνας, εμ
φανίζεται πολύ αργότερα απ’ ό,τι η (ρωνητική, και συγκεκριμέν(χ cri'o προνιο τέταρτο του 20 ού αιώνα.
Η φίονολογία σκοπεύει, κυρίως, σιο να επισημάνει και
να καθορίσει συστηματικά τη λειτουργικότητα των φθόγ
γων οποιοσδήποτε γλώσσας. Έ τσ ι, επιτυγχάνεται ο περιο
ρισμός από έναν Θεωρητικά άπειρο ο ’ έναν ελάχιοτο και αυατηρά καθορισμένο αριθμό φθόγγων, πράγμα που επιτρέ
πει, παρά τις ατομικές φωνητικές διαίρσρές, τη γλωσσική
επικοινίονία ανάμεσα στα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας.
Η φωνολογία προσπαθεί να περιγράφει τη μορφή (forme)
της γλωσσικής έκφρασηζ, επιδιώκει να φτάσει, δηλαδή, σι
μια όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη περιγρα

Φ
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φή των φωνημάτων και των υπολοίπων διαφοροποιητικών
στοιχείων μιας γλώσσας (επιτόνισης, τονισμού κ.τ.λ.), στην
κατάταξή τους και τον προσδιορισμό των μεταξύ τους σχέ
σεων, των δυνατών θέσεων εμφάνισης και της δυνατότητας
συνδυασμού τους στη ροή του λόγου.
Μία από τις βασικές λειτουργίες των φθόγγων μιας γλώσ
σας, που διαφέρουν μεταξύ τους και σχηματίζουν ελ ά χ κ η α
ζεύγη αντίθεσης, δηλαδή ζεύγη λέξεων που δκκρέρουν μόνο
ως προς ένα στοιχείο στην ίδια θέση, είναι ότι δια(ροροποιούν
οημασιολογικά τις λέξεις σιις οποίες ανήκουν. Στην Ελληνι
κή, για παράδειγμα, οι (ρθόγγοι [ρ] και [δ] έχουν διάφορο
ιιοιητική αξία, γιατί δκκροροποιούν τη σημασία των λέξεων:
/1>ino/ - / δϊπο/.
Μονάδα της φωνολογίας είναι το φώνη μα, που είναι η
ι λάχιστη, εναλλάξιμη και διακριτική μονάδα δεύτερης άρ
θρωσης και σημεκόνεται μέσα σε / /. Είναι ελάχιστη, γιατί
δι ν μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω, εναλλάξιμη, γιατί μπορεί
οι ο ίδιο περιβάλλον να εναλλαγεί με άλλες ομοειδείς μονάδι ι; και διακριτική, γιατί με την εναλλαγή της με άλλες ομοειδι ίς μονάδες διακρίνει λέξεις με διαφορετικές σημασίες:
/ρίπο/ - /δϊπο/
/ρίπο/ - /pano/
/ρίπο/ - /pizo/
/ρίπο/ - /pina/

11
φωνολογία βρίσκεται σε στενή σχέση με τη φωνητική,
ΙΜΙΜ<>\|>ι>να όμως είναι και ανεξάρτητη επιστήμη. Οι δύο
|»!Μιηΐ|μι·ς αλληλοσυμπληρώνονται με την αμοιβαία χρήση
ililV In όομένων της μιας από την άλλη. Είναι αναγκαίο σε
μΐΠ γλωοσα να εξετάζουμε τόσο τα αρθρωτικά ή ακουστικά
[ 57]
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γνωρίσματα των ήχων όσο και τον λειτουργικό τους ρόλο,
εφόσον και τα δυο μαζί καθορίζουν τη μορφή της γλώσσας.
Τα πορίσματα της φωνολογίας εφαρμόζονται σήμερα
στους εξής τομείς:
• Στην ανάλυση και ερμηνεία των δια<ρόρο>ν φίονολογικοον
(ραινομένων.
• Στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο μέτρο ιιου βοηθά
να αποφεύγονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες ιηκχροράς που
προκύπτουν από βασικές διαφορές στο «ρίονολογικό σύ
στημα δυο γλωσσίόν.
• Στη ρύθμιση κάθε συστήματος μεταγραφής (πρβλ. την
αλλαγή στο σύστημα γραφής της Τουρκικής).
• Στην αναθείόρηση του ορθογραφικού συστήματος μι<χς
γλίόσσας, δηλαδή σε περιπτώσεις απλούσιευσης γλίοσσών με ιστορική ορθογραφία.
• Στη δημιουργία συστημάτων ασφαλείας (φωνητικός κω
δικός καρτών τραπεζικίον συναλλαγοίν) ή εντόπισης ενόχο>ν με βάση το φωνητικό αικηύ/ι,ωμ,α (voice print).
• Στην ορθο<ρ(ονία (θέατρο, κινηματογράφος, λογοθεραιιεί(χ).

Αλλόφωνο
(χ διάφορα φίονήματα στις επιμέρους γλώσσες αντιπρο
σωπεύονται, συχνά, από συναφείς (ρο)νητικά (ρθόγγους
που ονομάζονται αλλόφωνα ή φωνητικές ιιοικιλίες. Στη Νέα
Ελληνική, π.χ., το φώνημα /χ/ έχει δύο αλλόφ<ονα: το αλλόqxovo [χ], που εμφανίζεται σε περιβάλλον πριν από τα οπί
σθια φωνήεντα [a], [ο], [u] ([xara], [xoros], [xurmas]) και το

Τ

[ 58]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

2

αλλόφωνο [ς], που πραγματώνεται σε περιβάλλον πριν από
τα μπροστινά φωνήεντα [i], [e] ([οςί], [ςεπ]).
Για να διακρίνουμε αν ένας φθόγγος μιας γλώσσας αποτελεί φώνημα ή απλώς αλλόφωνο κάποιου φοτνήματος, ο
Trubetzkoy (1969) διατύπωσε μια σειρά κανόνων που μπο
ρούν να συνοψισθούν στα εξής:
• Αν δύο φθόγγοι μιας γλώσσας εμφανίζονται στο ίδιο
ακριβώς περιβάλλον και μπορεί ο ένας να αντικαταστή
σει τον άλλον χωρίς την παραμικρή διαφορά στη σημα
σία της λέξης, τότε οι φθόγγοι (χυτοί αποτελούν ελεύ θ ε
ρ ες φωνητικές ιι,οικιλίες ενός και του (χυτού φωνήματος,
ιιου μπορεί να οφείλονται σε ατομικούς, κοινίονικούς και
άλλους παράγοντες (πρβλ. ιηχχρορά του [η] (ος [ji],
|inijaima] αντί [minima], του [1] ο>ς [λ], [Λιρί] αντί [lipi]
κ.τ.λ.).

• Λν δύο φθόγγοι μιας γλίόοοίχς, (Συγγενείς μεταξύ τους
από ακουστική και αρθρονιική άποψη, δεν εμφανίζονται
ποτέ στο ίδιο περιβάλλον, βρίσκονται δηλαδή σε συμιιληρωματική κατανομή, αλλά και δεν διαφοροποιούν
ιΐ| σημασία λέξεοιν, θεωρούνται αλλόφωνα του ίδιου φω
νήματος. "Ετσι, τα [kj και [c| αποτελούν αλλόφωνα του
/Is/, ια [γ] και [j] αλλόφωνα του /γ/, τα [g| κ(χι [j] αλλόφω
να ίου /g/, τα [χ] και [ς] αλλό(|χονα του /χ/ κ.τ.λ.
• Γ ι λ ο ς , (χν δύο φθόγγοι μκχς γλοκκχχς εναλλασσόμενοι
ι μ ο ίδιο περιβάλλον μεταβάλλουν τη σημασία κον λέξεων,
l o i r αποτελούν διαφορετικά φωνήματα.

[59]
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Διακριτικά Χαρακτηριστικά
ίπαμε προηγουμένως ότι το φώνημα αποτελεί ελάχιστη
μονάδα δεύτερης άρθρωσης, και υπό αυτήν την έννοια
δεν μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω. Οι εκπρόσωποι, ωστό
σο, της Σχολής της Πράγας, στην προσπάθειά τους να ορί
σουν το φώνημα, πρότειναν τη διαίρεση του φωνήματος σε
διακριτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τα κοινά σε όλες τις
ποικιλίες ενός (ρο)νήματος γνωρίσματα, βάαει των οποίων
διακρίνονται τα φωνήματα μιας γλώσσας. Το σύνολο των
διακριτικών χαρακτηριστικών που ορίζει κάθε φώνημα το
ονόμασαν φωνολογικό περιεχόμενο του φωνήματος. Τα δια
κριτικά χαρακτηριστικά δεν εμίρανίζονται ποτέ από μόνα
τους, αλλά σε δέσμη και μπορούν να πάρουν δύο τιμές (+/-).
Δύο φωνήματα διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα διακρι
τικό χαρακτηρισιικό. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά δια
φέρουν από τα φωνήματα, γιατί, σε αντίθεση με αυτά, δεν
τα συναντούμε ελεύθερα· εμίρανίζονται συγχρόνως. Τα δια
κριτικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής είναι τα εξής:

Ε

1. [+/- συμφωνικό]: "Ολα τα σύμ<ρωνα είναι [ + συμίρωνικά] και όλα τα (ρωνήεντα [-συμφ(ονικά].
2. [+/- (ρο)νηεντικό]: Όλα τα φωνήεντα και τα /I/ και /r/ εί
ναι [+ φωνηεντικά], ενώ όλα τα υπόλοιπα σύμφωνα εί
ναι [-(ρωνηεντικά].
3. [+/- ρινικό]: Τα /m/, /π/ είναι [+ ρινικά], ενώ όλα τα
υπόλοιπα (ρωνήεντα και σύμφωνα είναι [-ρινικά].
4. [+/- στιγμιαίο]: Όλα τα φωνήεντα και τα τριβόμενα
σύμφοινα είναι [-στιγμιαία], ενώ όλα τα κλειστά σύμφίονα είναι [+ στιγμιαία],
5. [+/- ηχηρό]: Ό λα τα φωνήεντα, τα ρινικά σύμφωνα, τα
[6ο]
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/I/ και /r/, από τα κλειστά τα /b/, /d/, /g/ και από τα τριβόμενα τα /ν/, /δ/, /γ/, /ζ / είναι [+ ηχηρά]. Τα υπόλοιπα
κλειστά /k/, /ρ/, /t/ και τριβόμενα /f/, /x/, /θ/, /s/ είναι
[-ηχηρά],
6. [+/- περκρερειακό]: Η διάκριση αυτή αφορά τα σύμ
φωνα. Τα /ρ/, /b/, /f/, /ν/, /m / και /k/, /g/, /χ/, /γ/ είναι
[ + περιφερειακά] και τα /t/, /d/, /θ/, /δ/, /s/, /ζ/, /π/, /I/, /r/
είναι [-περιφερειακά].
7. [+/- μπροστινό]: Τα /ρ/, /b/, /f/, /ν/, /t/, /d/, /θ/, /δ/, /s/, //./,
/m/, /π/ και από τα φωνήεντα τα /ϊ/, /e/ είναι [+μπροατινά], ενώ τα /k/, /g/, /χ/, /y/ και από τα φ<:ονήεντα τα /π/,
/ο/ είναι [-μπροστινά].
.V. [+/- συριστικό]: Τα /s/, /ζ/ είναι [+ουριστικά]. Ό λα τα
υπόλοιπα σύμ(ρ(ονα και τα (ρο>νήενια είναι [-συριστικά].
[+/- υψηλό]: Η διάκριση αφορά τα (ρωνήεντα. Τα /ϊ/,
Λι/ είναι [+υψηλά] και τα /e/, /ο/ είν(χι [-υψηλά],
Ι<1. |+/- χαμηλό]: Η διάκριση αφορά τα φωνήεντα. Το
Λι/είναι [+χαμηλσ], ενώ όλ(χ τα άλλα φωνήεντα είναι
[-χαμηλά],
ϊίημ άδι ονομάζεται το διακριτικό χαρακτηριστικό που,
limv ιιροστεθεί σε ένα (ρ(όνημα, το οποίο ονομάζεται
(Ιύδη ’ΐο, προκύπτει ένα άλλο φώνημα που ονομάζεται ση(Itttii/trvo, το οποίο διαφέρει από το προηγούμενο μόνο ως
lljMa; ιο (Συγκεκριμένο χαρακτηρκτιικό, π.χ. τ ο /b/ διαφέρει
ΙΙΙιό ιο /ρ/ (ος προς την ηχηρότητα, που αποτελεί το σημάδι.
Γα δια κριτικά χαρακτηριστικά των φωνημάτων διακρίVftVKii σε λειτουργικά (ή μη περιττά) και σε μη λειτουργικά
(ή ιιΐ μΐιιά). Τα λειτουργικά είναι απαραίτητα για το χαραΙΙΙ||ΐΐσμο κάθε φωνήματος, ενώ τα περιττά μπορούμε να τα
ψουμε με βάση τα υπόλοιπα διακριτικά χαρακχηρι[ 6ι ]
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οτικά του φωνήματος (πρβλ. τη ρινικότητα σε σχέση με την
ηχηρότητα: στη Νέα Ελληνική, όλοι οι ρινικοί ήχοι είναι
ταυτόχρονα και ηχηροί. Επομένως, η ηχηρότητα αποτελεί
ένα μη λειτουργικό διακριτικό χαρακτηριστικό για τους
ήχους αυτούς, με την έννοια ότι μπορούμε να το συνάγουμε
από το χαρακτηριστικό της ρινικότητας).
Ακολουθεί παράδειγμα ανάλυσης των διακριτικών χαρα
κτηριστικών t c o v κλειστών συμφώνων της ελληνικής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Διακριτικά χαρακτηριστικά των κλειστών συμφώνων της ελληνικής.

Φωνήματα

Διακριτικά
Χαρακτηριστικά
Ρ

b

k

9

t

d

συμφωνικό

+

+

+

+

+

+

φωνηεντικό

-

-

-

-

-

-

ρινικό

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

περιφερειακό

+

+

μπροστινό

+

+

-

-

+

+

συριστικό

-

-

-

-

-

-

στιγμιαίο
ηχηρό

Φωνολογικές Αντιθέσεις

αμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η
γλώσσα είναι ένα σύνολο δομούμενων στοιχείων, που
συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένες σχέσεις. Στη
προσπάθειά τους να μελετήσουν αυτές τις σχέσεις, οι γλωο
σολόγοι έκαναν λόγο για την έννοια της αντίθεσης. Σύμφοι

Λ

[ 6 2 ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Φ ΩΝ ΟΛΟ ΓΙΑ

2

να με τον R. Jackobson (1962), «αντίθεση είναι η δυϊκή σχέ
ση που υπάρχει ανάμεσα σε δυο στοιχεία, (όστε το ένα να
προϋποθέτει το άλλο κατά τρόπο σαφή, αμοιβαίο και ανα
γκαίο». Ειδικότερα, φωνολογικές αντιθέσεις είναι οι αντιθέ
σεις των φωνημάτων μιας γλώσσας, που διαφοροποιούν τη
σημασία των λέξεων, (ττις οποίες ανήκουν. Οι κυριότερες
κατηγορίες ττον αντιθέσεων είναι οι εξής:
• Δ ίπλευρες (bilateral) αντιθέσεις, των οποίων τα μέλη διακρίνονται από χαρακτηριστικά που συναντιόνται μόνο σε
αυτά, όπως μεταξύ καν (ρωνημάτων /l/-/r/.
• Π ολύπλευρες (multilateral) αναθέσεις, ττον onoicov τα
μέλη διακρίνονται από χαρακτηριστικά που συναντώνται και σε άλλα μέλη του (ρ(ονολογικου συστήματος,
όπως μεταξύ κον φ(ονημάτων /1/-/θ/-/χ/.
• Μεμονωμένες (isolated) η αναλογικές (proportional) αντι
θέσεις, όταν η σχέση των μελοόν της αντίθεσης αναπτΰσοεται μόνο μεταξύ τους ή συνανιάται και σε άλλα μέλη
ι<>ιι φωνολογικού συστήματος αντίστοιχα. Παραδείγμαιος χάριν, αναλογικές αντιθέσεις αναπτύσσονται μεταξύ
ίων /p/-/b/, διότι η ίδια σχέση συναντάται επίσης στα
/I/ Α1/ και /K/-/g/. Ωστόσο, η αντίθεση μεταξύ τω ν /l/-/r/ εί
ναι μεμονωμένη.
• λ ιιρ ι/Ίΐκ ές (privative) αντιθέσεις, οι οποίες δηλώνουν
π|ν παρουσία ή απουσία συγκεκριμένου χαρακτηριστι
κοί' οια μέλη μιας αντίθεσης, όπως μεταξύ των φωνημάΚι»ν /!>/-/]>/, όπου δηλοόνεται η παρουσία-απουσία ηχηρόΠ|ΐας.
I I Ιΐ'υηιροπ,οιήσιμες (neutralizable) (χντιθέσεις, κατά ας
in uni ς αίρεται η διαφοροποιητική <χξί(χ μεταξύ tcov μεΗΐιΐν μιας αντίθεσης.
[ 63]
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Ουδετέρωση και Αρχιφώνημα
αρατηρείται, δηλαδή, το φαινόμενο της ονδετέρωσης
(neutralization), κατά το οποίο παύει να ισχύει η ειδο
ποιός διαφορά μεταξύ των μελών της αντίθεσης και παρα
μένουν μόνο τα κοινά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά
τους. Αυτά αντιπροσωπεύονται από ένα στοιχείο, το αρχιτρωνημα (archiphoneme). Παραδείγματος χάριν, κατά την
προφορά της λέξης /a'psent/ (αγγλ. absent), το φώνημα /b/
χάνει πριν από το σύμφωνο /s/ την ηχηρότητά του (πρβλ.
επίσης στα Βόρεια Ιδιώματα της Ελληνικής την ουδετέρο)σητων μεσαίου ανοίγματος φωνηέντων [e] και [ο], που ιιροφέρονται [I] και [U]). Η γνοόση του παραπάνω φαινομένου
μπορεί να βοηθήσει έναν εκπαιδευτικό να συμβάλει περισ
σότερο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων
άρθρωσης που προκύπτουν λόγω της ουδετέρωσης.

Π

Η Φωνολογική Ανάλυση μιας Γλώσσας
Γ ο έργο γενικά του (ρωνολόγου είναι:
α) να καταρτίσει τον κατάλογο των φωνημά'κον μιας γλώσ
σας (με τη μέθοδο της κατάτμησης και της εναλλαγής
και τη δημιουργία ελάχιστων ζευγοόν),
β ) να κατατάξει τα φωνήματα με βάση τη λειτουργία non
επιτελούν στη γλώσσα, σε όμοιες ομάδες, τάξεις ή σει
ρές, με απώτερο στόχο τη συγκρότηση του φο)νολογικου
συστήματος της γλώσσας υπό μελέτη. Τοποθετούμε συ
νήθο>ς κάθετα σε τάξεις (orders) τα φωνήματα που εκ
προσωπούνται από φθόγγους με διαφορετικό τόπο ά(>
[64 ]
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θρωσης και οριζόντια σε σειρές τα φωνήματα που εκπροσωπουνται από φθόγγους με διαφορετικό τρόπο άρ
θρωσης. Δυο σειρές φωνημάτων σ’ ένα φωνολογικό σύ
στημα αποτελουν μια συστοιχία, που σε άλλες γλώσσες
σχηματίζεται με κριτήριο την ηχηρότητα ή μη των φ(0νημάτων και σε άλλες την παρουσία ή όχι φραγμού κατά
την προίρορά.

ΙΙάθη Φωνημάτων

άθε φίόνημα συνυιιάρχει στα πλαίσια το>ν λέξεων με
άλλα φωνήματα τα οποία επηρεάζει ή από τα οποία
πιηρεάζεται.
Έχουμε αφομοίωση, όταν ένα φώνημα χάνει κάποια
κι ιό τα χαρακτηριστικά του, ιιροκειμένου να πλησιάσει
11\ιj ιικά το γειτονικό του (ροίνημα (π.χ. συν + πάσχω = συ
μπάσχω). Τ ο διχειλικό /ρ/ επηρεάζει το /π/ ως προς τον τόιΐιι άρθρωσης· έτ<τι, το ρινικό γλωσσοδοντικό /π/ μετατρέπε
ιhi οι: ρινικό διχειλικό /in/. Στη συνέχεια, το ένρινο ηχηρό
/11/ πιηρεάζει το άηχο /ρ/ ως προς τον τρόπο άρθρωσης με11111 )ϊί ιοντάς το σε ηχηρό /I)/.
Ι\\ουμε ανομοίωση, όταν ένα <ρο>νημα χάνει κάποια
(tin> ια χαρακτηριστικά του, ιιροκειμένου ν α διαφοροποιηlll I <πιό το γειτονικό του φοίνημα (π.χ. η λέξη άροτρο με
nVii|nΊωση μας έδωσε τη λέξη αλέτρι).
Μιλάμε για μετάθεση, όταν υπάρχει αλλαγή στη θέση
IMV φωνημάτων μιας λέξης (π.χ. χσύψ τα/φ ούχτα).
Λιιο|!ολή είναι η εξαίράνιση ενός (ροινήματος (π.χ.
Hih) I αγορεύω —απαγορεύω , σπιθαμή/ηιΘαμί'ι).
I ΙμοοΟήκη είναι η πρόσθεση ενός φοονήματος (συνήθως

Κ
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συμφώνου) ανάμεσα σε δύο φωνήεντα στα πλαίσια μιας λέ
ξης (π.χ. α έρ α ς/α γ έρ α ς).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ίρωνολογία μελετά τους φθόγγους από λειτουργική
άποψη. Αναζητά τα φωνήματα μιας γλίόσσας που μπο
ρούν να εναλλάσσονται σε ένα σταθερό περιβάλλον και να
διακρίνουν σημασιολογικά λέξεις. Ύα (ρωνήματα διακρίνονται περαιτέρω σε διακριτικά χαρακτηριστικά και ανα
πτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αντίθεσης. Κατά τη συνύ
παρξη των φωνημάτων επηρεάζει το ένα το άλλο.

Η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σ

το τέλος αυτού του Κείραλαίου ο αναγνώσιης πρέπει να
γνωρίζει τους παρακάτω όρους:

Φώνψια, αλλόφωνο, ελεύθερη φωνητική ποικιλία, διακρι
τικό χαρακττφ ιστικό, δίπλευρη/ πολύπλευρη/'/ιε/,τονωμένη/
(η ερη τική / ονδειεροπονήσψ η φωνολογική αντίθεση, ση μ ά
δι, αφομοίωση, ανομοίωση, μ ετάθεση, αποβολή, προσθήκη.

[ 66]
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ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε τ ι κ α τ α ν ο ή σ α τ ε

I . Να συμπληρώνετε τον παρακάτω ΙΙίνακα με τα διακριιικά χαρακτηριστικά των τριβόμενίον συμίρώνων της Ελ
ληνικής:
IΙΙΝΛΚΑΣ 6: Διακριτικά χαρακτηριστικά των τριβόμενων συμφώνων της ελληνικής.

Φωνήματα

Διακριτικά
Χαρακτηριστικά
f

V

θ

ιιιιμφίιΐνικό
ΐ(ΐΐιΐνΐ|Γ,νηκό
|ιινικΓι
ιιιΐγμκιΐο
Μ*|ιΙι|'Ι μι .ΚΜΟ
jfl1|IIHIIIV0
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2. Γιατί οι φθόγγοι [t] και [δ] έχουν διαφοροποιητική αξία;
3. Τ ι είναι ένα ζεύγος αντίθεσης;
4. Δίόστε ένα παράδειγμα φθόγγων που αποτελοΰν ελεύ θ ε
ρη φωνητική ποικιλία.
5. Βρείτε τα (ρωνήματα μιας υποθετικής γλώσσας που έχει
τις παρακάτο) λέξεις: /pita/, /kita/, /fita/, /lito/, /feta/,
/pota/, /ίϊδο/.

6 . Τι είναι ένα λειτουργικό Δ.Χ.;
7. Με ι ίσιες δυο μεθόδους γίνεται η ανεύρεση των ((πονη
μάτων μιας γλίόσσας;
8. Τ ι είναι σειρά (ρωνημάκον; 1Ισιες σειρές (ρωνημάιων
δκχθέτει η Ν. Ελληνική;
9. Ί'ι είναι τάξι/ φωνημάκον; I Ισιες τάξεις φωνημάτων
έχει ΐ] Ν. Ελληνική;
10. Τ ι είναι συστοιχία (ρωνημάιων; Με βάση ποιο κριτήριο
ταξινομούμε σε συστοιχίες τα <ρο)νήματα της Ν. Ελληνι
κής;
//. ΙΙοια είδη (ρ(ονολογικ(όν αντιθέσεων γνωρίζετε;
12. Δώστε ένα παράδειγμα μεμονωμένης και στερητικής
αντίθεσης.
13. Τι είδους αντίθεση σχηματίζουν το /ν/-/ό/ μεταξύ τους
και γιατί;
14. Τι είδους αντίθεση υπάρχει ανάμεσα στα /θ/-/δ/ και
γιατί;
[ 68]
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15. Τ ι είδους αντίθεση υπάρχει ανάμεσα στα /£/-/θ/ και γιατί;
16. Δώστε παραδείγματα ουδετέροίσης.
17. Μελετήστε τα ακόλουθα συμίρωνικά συστήματα και
επιλέξτε το πιο συμμετρικό. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;
a) b, η, χ, t, f, g, ζ,
β) ρ, η, t, χ, d, m, k, g, b, γ, n, f, v, s, z.
IS. Βρείτε ελάχισττχ ζεύγη yux τα: /p b/, /I) m/, /d 6/, /I r/, /('
v/, /f δ/, /ν δ/, /δ n/ /t s/, /s z/, /p 1:/, /k g/.
I'K Βάλτε σε κύκλο όποιο <ρώνημα νομίζετε ικος δεν ανήκει
στις ακόλουθες ομάδες φωνημάτων:
α) ρ t χ g k s f,
//) 1 r n d t g b,
)·) x f ν δ d s,
(V) p b f v g t δ.

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ
Α πόκτηση

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
► Να διακριθεί η φωνητική
από τη (ρωνολογική απόκτη
ση και κατ’ επέκταση η έν
νοια ίου (ρωνηακού από το
<ρο)νολογικό λάθος.
► Not διερευνηθούν οι λόγοι
καθυστέρησης 'ΐης (ρωνητικης και φωνολογικής ανά
πτυξης.

► Να επισημανθεί ο ρόλος της
κινητικής (ορίμανσης στην
άρθρωση.
► Να περιγράφουν αναλυτικά
τα φίονητικά και (ροννολογικά λάθη των παιδκόν.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΊΉΣΗ
νοψίζουμε όλοι <>τι κάθε παιδί παρουσιάζει διαφορετι
κούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα παιδιά μαθαίνουν να κά
θονται, να μπουσουλούν ή να βαδίζουν σε διαφορετικές ηλι
κίες και με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Το ίδιο συμβαί
νει και με την ομιλία. Υπάρχουν παιδιά που μιλούν νωρίς
και άλλα στα οποία η ομιλία εμ(ρανίζεται με καθυστέρηση
γύρω στην ηλικία των τριών χρόνων. Τα παιδιά αυτά ανα
πτύσσουν τους γλωσσικούς ήχους με διαφορετικό τρόπο.
Ωστόσο, ερευνητικά δεδομένα από την Ελληνική (θίομαδά
κη & Μαγουλά, 1997' Kappa, 1998· Κατή, 1992) και άλλες
γλώσσες (Ingram, 1989) έχουν δείξει ότι η φίονολογική και
φωνητική ανάπτυξη των παιδιών ακολουθεί σε γενικές γραμ

Γ
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μες τις ίδιες βασικές αρχές: Τ α παιδιά μαθαίνουν να εκ
πληρώνουν σε ένα πρώιμο στάδιο πιο εύκολα καθήκοντα
και προχωρούν στη συνέχεια στην εκπλήρωση των δυσκο
λότερων καθηκόντων. Το ίδιο ισχύει και στην ομιλία: Τα
παιδιά παράγουν ευκολότερα ήχους των οποίων ο τόπος
άρθρωσης είναι εμφανέστερος (π.χ. ήχους που παράγονται
με τη βοήθεια των χειλιών, [ρ], [b]) από ήχους που παράγονι.αι με κινήσεις της γλοόσσας στο εσωτερικό της στοματι
κής κοιλότητας (π.χ. [1]). Αυτό ισχύει για όλες τις γλίόσσες.
Η δυνατότητα παραγωγής λόγου περιλαμβάνει τρεις
όια([>ορετικές όψεις:
• τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος «αποθηκεύεται» στο μυα
λό του παιδιού,
• ιον τρόπο με τον οποίο αρθρώνεται από το παιδί,
• ιους κανόνες και τις διαδικασίες που παρεμβαίνουν ανάμι:σα στα δύο προηγούμενα.
Μι: βάση τις πιο πάνω διακρίσεις, είναι αναγκαίο να δια
χωρίσουμε τη φωνολογική αιι,όκνψη/ (πρβλ. και φωνολογική
! νομιμότητα, φωνημική ή φίονολογική συνειδητοποίηση)
ιιιΐο ιΐ| φωνητική α/ιόκτη/π/ και παραγ(ογή του παιδιού, κάτι
Hoc παραπέμπει στη βασική σοσυριανή διάκριση ανάμεσα
lit )Λΐι'οοα (langue) και λόγο (parole)1. Ο όρος (ρωνολογική
ΗΙΠ»Μΐ|οη χρησιμοποιείται για να ιιεριγράψει τη διαδικασία
mini 111ν οποία το παιδί συνειδητοποιεί: α) τη λειτουργία

^

1 Ο Siiussure διακρίνει ανάμεσα σε γλώ σσα (langue), ιιου την ορίζκι
κι ι ΐ ι | ι ΐ | | ΐ ΐ | μ ε ν ο γραμματικό συοτημα ιιου έχουν σιον εγκέφαλό τους
ιι ιιι μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας, και λόγο (parole), δηλαδή
ΙΙ| ιι H|ιι 1 1ΐιΐοη (χρήση) του συστήματος από κάθε ομιλητή.

if
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διαφορετικών ήχων για τη διάκριση λέξεων (/pino/-/5ino/,
/ρίηο'Α/ρίδο'/) και β) τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
των ήχων αυτών με άλλα λόγια αναφέρεται στη ουνειδητοποίηση και απόκτηση της φωνολογικής δομής της γλώσσας,
δηλαδή ενός ορθά δομημένου συστήματος γλωσσικών ήχων,
με την κατηγοριοποίηση των ήχων. Τέσσερις παράγοντες με
ατενή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους φαίνεται να επηρεάζουν
τη φ(ονολογική απόκτηση: ο ακουστικο-αντιληπτικός, ο γνω
στικός, ο φωνολογικός και ο νευρο-κινητικός (Stoel-Gammon
& Dunn, 1985). Η φωνολογική απόκτηση εξαρτάται επίσης
από την εξελικτική ετοιμότητα (developmental readiness)
του παιδιού καθίός και από ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες
που επιδρούν στο ειπκοινωνιακό περιβάλλον του.
Η φωνητική ανάπτυξη και παραγωγή, από την άλλη
πλευρά, αναφέρεται αιην πραγμάκοση των ήχων και περι
λαμβάνει την κινητική ίορίμανση των μυοίν των αρθρωτών
(γλώσσα, χείλη, λάρυγγας, φάρυγγας, φωνητικές χορδές
κ.τ.λ.) κ(χι τΐ] συνειδητοποίηση ισυ ακριβούς τόπου και τρό
που άρθρωσης tcov φθόγγων (πρβλ. Κεφάλαιο 1).
Σύμ(|>ωνα με μελέτες κον Stark (1980) και Oiler (1980), η
(ρωνητική παραγωγή των παιδιών διέρχεται από τα ακόλου
θα στάδια:
α) Ά ναρθροι ήχοι (0 έως 4 μήνες): Κατά τους δύο προηους
μήνες, το βρέ<ρος ιιαράγει άναρθρες κραυγές που προ
κύπτουν από εκδηλώσεις του, όπως ο βήχας, το χασμου
ρητό ή το κλάμα. Οι ήχοι αυτοί δεν είναι γλωσσικοί, δεν
εμφανίζουν δηλαδή την ακουστική δομή καν φωνημά
των. Ο βήχας πλησιάζει ηχητικά τα σύμφωνα, επειδή ο
αέρας που έρχεται από τα πνευμόνια συναντά κάποιο
εμπόδιο (ολικό ή μερικό), ενώ το κλάμα θυμίζει τα φο>
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νήεντα, εφόσον παρατηρείται ανεμπόδιστη εκροή αέρα
από τη στοματική κοιλότητα. Στους επόμενους δύο μή
νες, οι ήχοι παρουσιάζονται πλησιέστεροι προς τα φω
νήματα και τις συλλαβές. Εκδηλίόσεις όπως το κλάμα, το
ηχηρό γέλιο ή ο βήχας πραγμακόνονται και σε αυτήν
την περίοδο και (ρέρνουν στο νου κυρίως φωνήεντα π.χ.
[ua], ενώ παρατηρούνται και ήχοι που θυμίζουν ουρανικά σύμφωνα [k], [γ], [χ] π.χ. [ai]gu].
β) Φωνητικό παιχνίδι (4 έως 7 μήνες): II ποικιλία των ήχων
που παράγοντα! στην ηλικία αυτή από το παιδί αυξάνει.
Οι ήχοι πλησιάζουν ακόμη περισσότερο την ακουστική
δομή φωνημάτων και συλλαβών. Ένα στοιχείο χαρακτη
ριστικό αυτής της φωνητικής φάσης είναι η συστηματι
κή επανάληψη ήχο>ν, κάτι σαν παιχνίδι εξάσκησης, κατά
το οποίο το βρέίρος παράγει έναν ήχο και ξαηηακά κά
ποιον άλλο. Τ ο παιδί μοιάζει να ακούει τον εαυτό του
και να δοκιμάζει τις δυνάμεις του.
) ) ϋ ά β ισ μ α (7 έως 18 μήνες): Στη (ρωνητική φάση αυτή, το
ηχητικό παιχνίδι παράγει ήχους που έχουν τη δομή των
φωνημάτων και των συλλαβ(όν της γλώσσας των ενηλί
κων. Στην αρχή παρατηρείται επανάληψη των ίδιων
συλλαβών, όπως [ba], [ba], [ba], ενώ στη συνέχεια τα
παιδιά παίζουν περισσότερο με μη στερεότυπες συλλαβις, όπως [da\, [ba], [da], [di]. Αργότερα, παράγουν φω
νή ιικά συμπλέγματα, όπως [baba], που μοιάζουν με λέί,ι ις των ενηλίκων π.χ. μπ,αμπάς. Στο χείλος αυτής της
ψωνηιικής περιόδου οι ήχοι που παράγονται έχουν
κιισκ ιήσει τη δομή των περισσότερων φ(ονημάτων των
yAdiooow του κόσμου. Οι φθόγγοι που απαντούν συνηOnnt |>α στις διάφορες γλώσσες και τ(ον οποίων εξάλλου
Ι| ιιαραγωγή είναι ευκολότερη για καθαρά αρθρωτικούς
[75]
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λόγους2, όπως το [b], [ρ], [d], [κ], [g], παράγονται πολΰ
συχνά και από όλα τα παιδιά. Αντίθετα, φθόγγοι λιγότερο συχνοί στις γλώσσες του κόσμου, όπως το [r]3, [f], [θ],
[δ]4 πραγματώνονται πολΰ αργότερα. Οι τελευταίοι αυ
τοί (ρθόγγοι κατακτώνται σιγά-σιγά, καθο>ς αναπτύσσεται (ρωνητικά το παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι παύουν
να ιιαράγονται για μία ενδιάμεση φάση κατά τα προπα
στάδια ανάπτυξης της γλωσσικής περιόδου.
Σύμ(ρωνα με έρευνες της Templin (1957), η (ρωνολογική
απόκτηση από την άλλη πλευρά ολοκληρ(ί)νε ιαι περίπου ώς
την ηλικία των πέντε εκόν κ(χι ακολουθεί σε γενικές γραμ
μές τα επόμενα στάδια:
• Στην ηλικία των τριών, το παιδί συνειδητοποιεί τη λει
τουργικότητα και εν συνεχεία κατακτά την άρθροκτη των
ρινικών συμφώνο>ν /πι/, /η/, των άηχων κλειστών /ρ/, It/,
/k/, l o w ηχηρών κλεισκόν /I)/, /cl/, /g/, αλλά όχι όταν βρί-

2. I Ιρόκειται για ιιεριφερειακά σιίμ<|χ>)να (μπροστινά ή οπίσθια).
Το παιδί μιιορεί να δει στους ενήλικες ικός αρθρώνονται τα |ρ|, |I)J, [d],
γιατί αρθρώνονται οιο εμπρόσθιο μπρος ιης στοματικής κοιλότητας
και επομένως τα αναπαράγει ιιιο εύκολα. Ό σο για τα |k|, [g| έχει ήδη
προφέρει παρεμ(|>ερείς ήχους σιην προηγούμενη φάση φωνητικής ανά
πτυξης.
Η. Υπάρχουν γλώσσες όπως ΐ] Κορεατική ή η Κινεζική κον Μανδαρί
ν ο ι που δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε /]/ και /ν/. Σιην κινέζικη αυιΐ|
διάλεκτο τα |Ι| και |ι ] αποτελούν δυο πραγματώσεις του ίδιου φθόγγου.
4. Τα τρία αυτά σύμφωνα είναι αρθρωτικά δυσκολότερα, γιατί ανή
κουν σια τριβόμενα, για την παραγωγή των οιιοίων απαιτείται δύσκολο
τερος χεΐ()ΐομ<>ς των αρθρωτών, καθώς ο αε'ρας συναντά μερικό εμπόδιο
κατά την έξοδό του.

[76]
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σκονται στο τέλος της λέξης5, καθώς και των τριβόμενων
/(/, Ν.
• Στην ηλικία των τεσσάρων, τα παιδιά αντιλαμβάνονται
τα ηχηρά κλειστά φωνήματα οε όλες τις θέσεις της λέ
ξης, ενο') προστίθενται τα υγρά /I/, Μ, αλλά όχι στο τέλος
της λέξης, καθίός και ορισμένα τριβόμενα, όπως τα /ν/,
/ζ/. Ορισμένα τουλάχιστον από τα παραπάνο) σΰμ(ρωνα
μπορούν να παραχθούν ακόμα και στην προγλωσσική
ηλικία.
Σύμφωνα με πληρο(ρορίες που παραθέτει η Κατή (1992:
120), τα ρινικά και τα κλειστά σύμ<ρωνα, όπως /ρ/, /b/, /k/,
/'μ/, /t/, /d/, /m/, In/, κον οποίων οι ήχοι απαντούν συστηματι
κά στην προγλωσσική περίοδο, είναι τα πρώτα (ρωνήματα
ιίι>ν παιδιών σε όλες τις γλ(Γ)σσες. Αντίθετα, τα υγρά και τα
διαρκή σύμορο)να όικος /!/, /ν/, /δ/, /θ/, /γ/, /χ/, /s/, /ζ/, /I/, Μ,
ι αφανίζονται αργότερα. "Οίκος αναφέρθηκε, ωστόσο, πιο
ιιπνω, είναι δυνατόν ν<χ παρατηρΐ]θούν ατομικές και διαΥ'.\(ι>οσικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στα πρώίκ σύμφωνα μπορεί vex προΐ]γηθούν ή να είναι πιο συχνά τα
οδοντικά /d/, It/, /η/, σε σχέση με τα ουρανικά /g/, /k/. Σε άλ\ι ι; ιιΐ'()ΐπτώσεις μπορεί να συνειδητοποιούνται και να παjmynvKxi πρώτα και πιο συχνά ια ηχηρά, όικος /b/, Igl, /d/,
ι νίο or άλλες τα άηχ(χ /p/, /k/, It/. Δεν παρατηρείται, όμ(ος,
|(ΐπ οπρά εμφάνισης, όπου τα τριβόμενα και τα υγρά προηym'\ on ιcov κλεισκον και κον ρινικο>ν.
Φωνολογική απόκτηση και φωνητική παραγωγή βρίσκοVIIΜ or σχέση αλληλεξάρτησης, όπως εξάλλου σε σχέση αλ!ι Ιιι ιικιοιά συνήθως αναλαμβάνονται με μεγαλύτερη Ευκολία ήχους
(|ί»ι ιΐ|Μΐγ|κπώνονται στην αρχή λέξεων.

4

ΜΕΡΟΣ

ΦΩΝ Η ΤΙΚΗ - ΦΩΝ ΟΛΟ ΓΙΑ

ληλεξάρτησης βρίσκεται και η γλώσσα με το λόγο: το παιδί
αποκτά το φωνολογικό σύστημα μέσα από τη χρήση του
συστήματος, δηλαδή τη φωνητική παραγωγή, και στη συνέ
χεια χρησιμοποιεί το σύστημα ολοένα πιο σωστά για να
επικοινο)νήσει. Και οι δυο όροι αναφέρονται στη σταδιακή
απόκτηση της ικανότητας του παιδιού να χρησιμοποιεί
τους γλωσσικούς ήχους της μητρικής του. Βέβαια, οι δυο
διαδικασίες δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα σε κάθε παιδί ούτε
και στην ίδια ηλικία σε όλα τα παιδιά. Παράδειγμα της
αανγχρονίχκ ανάμεσα στη φωνολογική απόκτηση και τη
φωνητική παραγοιγή είναι το γνωστό φαινόμενο παζλ
(puzzle phenomenon) (Smith, 1973). Ύο ζητούμενο είναι το
παιδί να ανακαλύψει μόνο του την αντισιοιχία ανάμεσα,
αφενός μεν, στους ήχους που διακρίνονται λειτουργικά σε
μια γλοίσσα (φωνήματα) καθίός και τις σχέσεις μεταξύ των
φωνημάτων και, αφετέρου, στις ενέργειες στις οποίες πρέ
πει να καταφύγει για να πραγματτόσει (αρθρ(όσει) τα φωνή
ματα αυτά σε (ρθόγγους.

Κ

ιν η τ ικ ό ς ε λ ε γ χ ο ς τ ω ν α ρ θ ρ ω τ ω ν

φωνητική και (ρωνολογική συνειδητοποίηση δεν είναι
οι μοναδικές παράμετροι που συνεισφέρουν στην ορθή
άρθρωση. Σύμ(ρο>να με σχετικά πρό<κρατες έρευνες (Levell,
1989), κατά την παραγωγή λόγου, οι αποθηκευμένες λέξεις
στο νου του ομιλητή κωδικοποιούνται (ρωνητικά, προσδιο
ρίζονται δηλαδή οι αρθρωτικές κινήσεις που απαιτούνται
για την πραγμάτίοση των λέξεων κατά τέτοιο τρόπο, ώοιι
να είναι αναγνωρίσιμες από τα όργανα εκτέλεσης της κίνΐ|
σης (χείλη, γλοκκτα κ.τ.λ.). Η διαδικασία αυτή είναι γνωοιΐ|

Η
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με τον όρο φωνητικός σχεδιασμ ός (Van Lieshout, Hulstijn &
Peters, 1996). Κατά την κινητική εκτέλεση, από την άλλη
πλευρά, δίνονται εντολές άρθρωσης των ήχων στους αρ
θρωτές, οι οποίες εκτελούνται από τους σχετικούς μυς.
Επομένως, προκειμένου το παιδί να καταφέρει να αρ
θρώσει ορθά τον κάθε φθόγγο, θα πρέπει προηγουμένως να
έχει ολοκληρωθεί ο κινητικός έλεγχος και η ανάπτυξη των
κινητικών του δεξιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυ
ξη των κινητικών δεξιοτήτων κον αρθροπών του, οι οποίοι
ως πρωταρχικές λειτουργίες έχουν τις βιολογικές λειτουρ
γίες της αναπνοής και της σίτισης. Με ιον όρο κινητικός
ι λεγχος ανα(ρερόμαστε στη μελέτη κον στάσεων και κον κι
νήσεων, καθ(ός και κον μηχανισμών που τις υποστηρίζουν
(Kose, 1998: 26). Υπάρχουν πολλές δκκρορετικές θεωρίες
non σχετίζονται με τον κινητικό έλεγχο (π.χ. θεωρίες αντα
νακλαστικών, ιεραρχικές θε(ορίες, θεωρίες δυναμικών συΐΗημάτων). Σΰμ(ρ(ονα με τη θεωρία κον δυναμιιαόν συστη|Ι· η ιον, η κινητική συμπερκρορά, επομένους και οι αρθρωτιΜ'ι; κινήσεις, είναι αποτέλεσμα πολλαπλών υποσυστημάτων
(νπ'ρολογικό, βιολογικό, μυοσκελετικό) που αυτο-οργανώνιινιαι, με την έννοια ότι κανένα υιιοσύστημα δεν υπερτε|ΐ(Ί ινανιτ κάποιου άλλου και κανένα δεν έχει από μόνο του
11|ν ικανότητα να ελέγξει ή vex διαμορφοίοει την κίνηση. Η
αυτή υποστηρίζει ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαVilM| ιπ|γή πληροφοριών για την κίνηση (Rose, 1998: 36).
^Ι'μφίιΐνα με τον Sheridan (1984), τρία είναι τα βασικά χαJKlhiηριοιικά της ανθρίόπινης κίνησης (και κατ’ επέκταση
H ilt ιιον αρθρωτικών κινήσεων):

9 II μοναδικότητα της κίνησης: το γεγονός, δηλαδή, πως
|Ιΐιι κίνηση δεν είναι ποτέ πανομοιότυπη με μία άλλη.
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Έ τσ ι, η άρθρωση του ήχου [b], για παράδειγμα, δεν εί
ναι ποτέ ακριβώς ίδια στον ίδιο ομιλητή (διαφέρει για
παράδειγμα το ΰψος στο οποίο κλείνουν τα δυο χείλη για
την παραγωγή του, το στρογγύλεμα το>ν χειλκόν κ.τ.λ.).
• Η σταθερότητα και προσαρμοστικότητα της κίνησης:
δηλαδή το γεγονός ότι τα χωρικά και χρονικά χαρακτη
ριστικά της κίνησης παραμένουν σχετικά σταθερά από
προσπάθεια σε προσπάθεια (έτσι αναγνοορίζουμε, για
παράδειγμα, το ηχητικό προϊόν της ιιροσπάθειας άρθρο>σης του [b]), ακόμη και αν χρειαστεί να τροποποιη
θούν μερικοίς, ανάλογα με ερεθίσματα που ο ομιλητής
δέχεται από το περιβάλλον (πρβλ. ιον τρόπο με τον
οποίο μιλάμε όταν κάνει κρύο, όιαν γύρω μας έχει φα
σαρία και δεν ακουγόμαοτε κ.τ.λ.).
• Η ευελιξία της κίνησης: που αναφέρεται στην ικανότη
τα εκτέλεσης της ίδιας κίνησης με την επιστράτευση δια(ρορετικίόν μυών και αρθρώσείον (ιιρβλ. πιάσιμο ιου μο
λυβιού με άκρα άλλα αιισ τα δάκτυλά μας ή τρσιισ με
τον οποίο μιλάμε όταν είμαστε συναχωμένοι).

11
ανάπτυξη καν κινητικών δεξιοτήτων των αρθρωτών
ιου ιιαιδιού εξαριάται σε σημαντικό βαθμό από το συγχρο
νισμό ανάμεσα στο ρούίρηγμα, την κατάποση και την ανα
πνοή (ΡΚΛ) (suck/swallow/breathe synchrony-SSB), ο οποίοι;
αιιοτελεί πρωταρχικό αναπτυξιακό στάδιο, ιδιαίτερης ση
μαοίας για τον κινητικό έλεγχο της στοματικής κοιλότητας.
II στοματική κοιλότητα αποτελεί το κέντρο του κόσμου τ<»γ
νεογέννητου, όχι μόνο επειδή συνδέεται άμεσα με τη σίιι
ση, αλλά και γιατί το βοηθά να «εξερευνήσει» τον κόσμο γι>
pco του. Ο επαρκής συγχρονισμός του ΡΚΑ αποτελεί προι>
πόθεοη για επόμενα στάδια της αισθησιοκινητικής και γνω
[ 8ο]
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στικής ανάπτυξης του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της
γλωσσικής ανάπτυξης, των συμπεριφορών σίτισης, της συναρμογής ματιού-χεριού κ.τ.λ. (Sereno & Lieberman, 1984).
Έρευνες των Kent (1982), Hawkins (1984), Smith, Sugarman & Long (1983), Sereno & Lieberman (1987) υποστηρί
ζουν ότι ο κινητικός μηχανισμός ομιλίας κον μικροτν παι
διών είναι ακόμη ατελής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος
κον παιδιών να είναι πιο αργός και να εμιρανίζει μεγαλύτε
ρες δυσκολίες συμπροίροράς (ρθόγγων από ό,τι (χυτός κον
ενηλίκων. Έρευνες των Ferguson & Farwell (1975), Schwarz
&.· Leonard (1982) από την άλλη πλευρά αποδεικνύουν ότι
ια παιδιά έχουν γνώση των φωνητικών (αρθρωτικ(όν) τους
ιιεριορισμών από πολύ νο>ρίς, δηλ(χδή ήδη (χπό το στάδιο
κον πενήντα προτιων τους λέξε(ον.
Τέλος, τυχόν νευρομυϊκά προβλήματα του παιδιού επη
ρεάζουν το μηχανισμό παραγωγής ομιλίας (λάρυγγα, χείλη,
γλώσσα, ουρανίσκο, σιαγόνες) που μιιορεί να χαρακτηρίζε
ι! π από παραλυσία, αδυναμία ή ανεπαρκή συναρμογή. Κάιι ιέιοιο επιδρά <τε όλες τις κινητικές διεργασίες παραγω
γής λόγου: αναπνοή, ιιαραγίογή ήχων, άρθρωση, αντήχηση
ΙίκΟώς και ρυθμό ή προσωδία του λόγου. Επομένως, και η
ιιμιλκχ (χποτελεί άμεση συνάρτηση του ευρύτερου κινητικού
tf,\iy\oo.

*11ΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού συμβαδίζει ή σε
ορισμένες περιπτώσεις προηγείται της φωνολογικής
ιιυνπδητοποίησης και φωνητικής παραγωγής. Με τον
ψυχοκινητική (ή αντιληπτικο-κινητική) ανάπτυξη ανα-

Η
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φερόμαοτε στη συνειδητοποίηση του σώματος, του χώρου,
της κατεύθυνσης και του χρόνου από το παιδί (Gallahue &
Ozmun, 1998).
ΓΙριν το παιδί καταφε'ρει να παραγάγει τους ήχους της
γλώσσας του (φωνητική παραγωγή) και να συνειδητοποιή
σει τις μεταξύ τους σχέσεις (φωνολογική συνειδητοποίηση)
είναι αναγκαίο να έχει συνειδητοποιήσει το ιτώμ,α του, δη
λαδή τα όριά του μέσα στο χώρο, τις ψυχοκινητικές του δε
ξιότητες για έκίρραση μέσω αυτού, τη θέση και κατονομασία των μερών του σώματός του και ειδικότερα, στην περί
πτωση που μας ενδιαφέρει, κον αρθροτκόν του, (όσιε να εί
ναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσει για να αρθρώσει λόγο.
Τ ο παιδί αρχικά (.·'> μηνών έως 3 χρόνων) βιώνει το σώμα
του και έτσι μαθαίνει vex μιλά ως αποτέλεσμα της επιθυμίας
του να δράσει. Κάθε δράση όμως κατευθύνεται στο στόχο
που θέλει να πειύχει, π.χ. ανοίγει το στόμα για να ιιαραγάγει τα φωνήενια ή ακουμπά τη γλώσσα στα δόντια για να
αρθρώσει το [1,| ή το [1]. Αργότερα (3 έο>ς 7 χρόν(ον) αισθάνε
ται το <κόμα του και είναι σε θέση να βελτκόσει μια κίνησή
του, π.χ. κατανοεί την ακριβή θέση των αρθροτκόν του προκειμένου ν<χ διορθώσει την προβληματική πρ<κρορά του [θ|
ως [IJ. I I γνώση κον αρθροπών του, ιου προσανατολισμού
τους (πάνο)-κάκο, αρισιερά-δεξιά κ.τ.λ.) ι«χι της οργάνωσής
τους αιιοτελούν προϋποθέσεις ιιροκειμένου να μιλήσει ορθά.
Επίσης, η συνειδητοποίηση του χ ά ρ ο ν και της κατεύθνν
σης ιο οδηγούν σιαδιακά στην ορθότερη άρθροχιη. Το παι
δί συγκρίνει τις εμπειρίες του στο χοίρο κ(χι καταλαβαίνει
π.χ. ότι για να το ακούσει η μητέρα του που είναι μακρι<<
πρέιιει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια (να (ρωνάξπ
πιο δυνατά).
Τέλος, η συνειδητοποίηση τον χρόνον, και πιο ουγκεκρι
[ 82]
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μένα των παραμέτρων που τον ορίζουν (διάρκεια, αλληλου
χία, μη αναστρεψιμότητα, ταχύτητα, ρυθμός), αποτελούν
προϋποθέσεις για την απόκτηση του λόγου. Η συνειδητοποίηση της διάρκειας θα βοηθήσει το παιδί να αντιληφθεί
τη διάκριση μακρονν και βραχέων φίονηέντοον σε γλώσσες
όπως η Αγγλική ή η Γερμανική ή τη διακριτική αξία εκφωνημάτων με διαφορετική επιτόνιση όικος καταπ λ η κτικό/
κααατατιληκτικό)οο. ΓΙ αλληλουχία και η μη αναστρεψιμότηια θα το βοηθήσουν να συλλάβει το χαρακτηριστικό της
γραμμικότητας του (ρωνητικού μηνύματος: ΓΓσ (ρωνηιικό
|ΐΓ|νυμα, καθίός είναι ακουστικό, εκτυλίσσεται αποκλειστικά
μέσα στο χρόνο και απ’ αυτό το γεγονός αποκτά τα εξής χα
ρακτηριστικά: α) έχει κάποια έκταση,/i) έχει κάποια έκτα
ση μετρήσιμη σε μία μόνο διάσταση: είναι μια γραμμή. Η
συνειδητοποίηση της έννοιας της ταχύτητας και ιου ρυθμού
(Ια επιτρέψουν στο παιδί να ελέγξει την ταχύτητα και το
μιΌμό στο λόγο του.

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ

Α

κόμη και όταν ο κινητικός έλεγχος των αρθρωτών έχει
ολοκληρωθεί, παρατηρούνται πολύ συχνά στο λόγο των
ΙΗΐιδιων φωνολογικά λάθη που μοιάζουν να είναι κοινά σε
ιΜιι ια ιιαιδιά του κόσμου και που εξηγούνται μάλλον με
|Ι(1ι ιι| ιοος ίδιους νόμους. Με τον όρο φωνολογικά λάθη,
Ιΐνσψι ρόμαστε σε ένα σύνολο γλωσσικών παραδρομών κον
illilfMiov ιιου εκδηλώνονται με τη χρήση μη φυσιολογικών
|λίιΐοοικ(ον σχημάτων κατά τη χρήση της γλώσσας, κάτι που
Ι^ Ι, ιιοΑλές φορές, επίδραση σιην κατανόηση του λόγου
fWMdio κ >υς ενήλικες. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι
[83 ]
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οι παραδρομές των παιδιών είναι απόρροια κάποιων φωνο
λογικών διαδικασιών που καθορίζουν γενικότερα την οργά
νωση των φωνολογικών συστημάτων. Τα φωνολογικά λάθη
(λάθη δηλαδή που προκύπτουν επειδή το παιδί δεν έχει
ακόμη συνειδητοποιήσει τη λειτουργική διάκριση των ήχων
και την ταξινόμησή τους σε σύστημα με σχέσεις αντίθεσης
μεταξύ τους, π.χ. διάκριση του /ρ/ από το /b/ του /k/ από το
Igl) δεν πρέπει να συγχέονται με προβλήματα άρθρωσης των
φθόγγων (προβλήματα που σχετίζονται με το λεπτό κινητι
κό έλεγχο κον αρθρωτών τους για την παραγωγή του λό
γου). Στην πρώτη περίπτωση, το πρόβλημα έγκειται (ττη
γλωσσά (με την έννοια του αίρηρημένου συστήματος), ενώ
στη δεύτερη σε προβλήματα που αφορούν στη χρήαη των
αρθρωκόν. Είναι πιθανόν ένα παιδί vex προφέρει [dino]
αντί [όίπο], επειδή δεν έχει αποκτήσει τη διάκριση ανάμε
σα σε /cl/ και /ό/, αλλά, μόλις συνειδητοποιήσει τη διάκριση
ανάμεσα στους δύο ήχους, να αρθροκτει χ(ορίς πρόβλημα το
[δ|. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, συναντάμε παιδιά που προ(ρέρουν [gagasi] αντί [0agasi], λόγω αδυναμίας άρθρωσης
του [δ], ενο) έχουν συνειδητοποιήσει τη διαφορετική λει
τουργική αξία των δύο (ρωνημάκον. Έ τσι, αν ο ενήλικας
επαναλάβει τη λέξη αρθροίνοντάς την όικος το παιδί, αυτό
διαμαρτύρεται λέγοντας [οςί gagasi gagasi], επαναλαμβάνο
νιας το ίδιο λάθος λόγοι αδυναμίας να το ιηχχρέρει σωστά.
'Οικος είναι <ρυσικό, ανάλογα με το πού εντοπίζεται το προ
βλήμα ακολουθείται και η ανάλογη διαδικασία διόρθωσην
(πρβλ. πιο κάτω τη διάκριση ανάμεσα σε κλινική φωνολο
για/φωνολογική διόρθωση και διορθοπτκή (ρωνητική). 1'>ι
βαια, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά παρουοιάζυιη
ταυτόχρονα προβλήματα τόσο στη φωνολογική τους ανπ
πτύξη όσο και κατά τη διαδικασία άρθρωσης.
[ 84 ]
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Οι φθόγγοι που προσβάλλονται πιο συχνά είναι τα:
► [1], [r] (πρόκειται για δύσκολους φθόγγους που δεν έχουν
σταθερή θέση άρθρωσης, γι’ αυτό και ή λείπουν από
πολλές γλώσσες ή προφέρονται διαφορετικά από γλ(6σσα σε γλώσσα),
* [θ], [f], [δ], [ν] που ανήκουν crux τριβόμενα σύμιρωνα τα
οποία είναι δύσκολοι (ρθόγγοι,
► [s], [ζ] και τους συνδυασμούς τους [ks], [ps], [st], [Is], [dz]
κ.τ.λ.
Σύμφωνα με τους Grunwell & Russell (1990), η καθυστέ
ρηση ή παντελής διακοπή της (ρωνολογικής απόκτησης
ριιορεί να οίρείλεται στους ακόλουθους πέντε λόγους:
• Το παιδί μπορεί να κατακλύζεται από τα πολύπλοκα συ
στήματα ήχων στα οποία εκτίθεται και να αδυνατεί να
αντλήσει νέες πληροφορίες από το γλωσσικό του περι
βάλλον.
• Να υπάρχει ενδεχομένως καθυστέρηση στην ωρίμανση
ιου παιδιού που να περιορίζει τη γλωσσική παραγωγή
ιου.
* Να μην υπάρχει ανατροφοδότηση από το γλωσσικό πε
ριβάλλον του παιδιού και να περιορίζεται έτσι η γλωσσι
κή ι ν γένει και (ρίονολογική του ειδικότερα συνειδητοιιοίηση.
I Να δέχεται τόσο μεγάλη ποικιλία γλωσσικοίν ερεθισμό ι(ον, (ά(πε να μην είναι σε θέση να συστηματοποιήσει
ιιψΗΐρΐ'.τικά τη φωνολογική του γνοίοη.
§ Ν α ι \γι τόσο εξοικειωθεί με το ατελές φωνολογικό σύιηημα ιιου έχει δομήσει, ώστε να χάσει τη γνωστική του
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ικανότητα να κάνει νέες υποθέσεις σχετικά με την οργάν<οση και λειτουργία των ήχων.
Θα ακολουθήσουμε την τυπολογία του Ingram (1989)
και θα κατατάξουμε τα λάθη σε τρεις κατηγορίες: αντικα
ταστάσεις (ρο)νημάτων, παράλειψη φωνημάτων και συλλα
βών και φαινόμενα μετάθεσης και αφομοίωσης στα πλαί
σια της λέξης. Ωστόσο, ας αναφέρουμε μόνο ότι ορισμένοι
ερευνητές (Perkins, 1977' Emerick & Η alien, 1979· Michel,
1978 κ.ά.) δέχονται και τη στρέβλίοση (distortion), δηλαδή
την αντικατάσταση ενός φωνήματος από μια παραγοιγή
ήχου που δια<|>έρει ελαφρά ή σε μεγάλο βαθμό από αυτό ή
ακόμη και αντικατάσταση ενός φωνήματος από έναν ήχο
που δεν υπάρχει στη γλοκισα αυτή.

Αντικαταστάσεις Φωνημάτων

Ο

ι αντικαταστάσεις φωνημάκον ακολουθουν κάποιες
αρχές:

• αντικαθίστανται ήχοι που εμφανίζουν κάποια κοινά δια
κριτικά χαρακτηριστικά (βλ. σχετικό όρο),
• προτιμώνται τα ηχηρά έναντι κον άηχων κ<χι τα κλεισκι
έναντι των τριβόμενων,
• προτιμοίνται τα σύμφωνα που παράγονται σε πιο εμπρπ
σθιο μέρος του στόματος. Το (ραινόμενο ονομάζε ιιμ
εμιφοσθοη,οίηση (fronting). Για παράδειγμα, στο λόγ<>
μικρών στην ηλικία παιδιών παρατηρείται συχνά ΐ|
πραγμάτωση των υπερωικών [k], [g], [η] ως οδοντικά |ι|
[d], [η] π.χ. [kota]-[tota].
[ 86]
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if

Οι αντικαταστάσεις φωνημάτων μπορεί να εμφανίζουν
συνέπεια (π.χ. το [1] αντικαθιστά πάντα το [r]) ή ασυνέπεια.
Ανάλογα με τον προβληματικό φθόγγο που παρατηρείται,
μιλάμε για ρ ατακ ισ μ ό (ελαττωματική npocpopcx ή απουσία
ιου [r]), τιαραροτακισμό (αντικατχκπαση του [r] από άλλο
φθόγγο), σιγμ ατισμ ό (ελαττωματική npocpopd του [s], [z]
και των συμπλεγμάτων τους), λ αμ δακ ισ μ ό κ.τ.λ.
Αντικατάσταση μεσαίου ανοίγματος φωνήεντος από ανοικτό

ανοικτό [;ι| αντικαθισιά συχνά το μεσαίου ανοίγματος
|c|, π.χ. [alana] cm i [elena]. Ας παρατηρηθεί ότι τα μεσαίου
ανοίγματος (ροινήεντα λείπουν από πολλές γλοκτσες (λόγο)
!!|ς αρχής της Μέγιστης Απόστασης) k c x i στα βόρεια ιδιοόμαια της ελληνικής ουδετεροποιούνται |katii|-[kaloJ.

Ί ο

Αντικατάσταση άηχου από ηχηρό

Ιπ άηχα oupcpcova γίνονται ηχηρά ιόί(ος στην αρχή λέξης
π.\. |bapus] αντί για [papus|, |clqpia| αντί γκχ [tojiia].
I v r rκατάσταση

τριβόμενου (διαρκείας) από κλειστό (στιγμιαίο)

I η ιριβόμενα σΰμφο)να γίνονκχι κλειστά: το [sxolio] γίνεται
|κΙμ>Ιϊο|, το [xali] γίνεται [kali], το [xomaj γίνεται [koma], το
|ΙΙιΊιι| γίνεται [telo] το |όίιιί| γίνεκχι [dinij, το [yala] γίνεται
Ικ*'·Ί
<4 Wtι κατάσταση

παλλόμενου από πλευρικό

I η 11 I οιιχνά προφέρεται [1], π.χ. [malcOi] αντί γκχ [maresij.

if
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Αντικαταστάσεις που αφορούν στον τόπο άρθρωσης

• Το άηχο τριβόμενο μεσοδοντικό [θ] (π.χ. στη λέξη [θείο])
γίνεται άΐ]χο κλειστό οδοντικό [t] [telo] ή άηχο τριβόμενο
συριστικό [s] [selo]. Και τα τρία αυτά σύμφωνα αρθρώνο
νται στο ενδιάμεσο μέρος της στοματικής κοιλότητας
στην άκρη της γλώσσας ή στα δόντια.
• Το άηχο τριβόμενο μεσοδοντικό [θ] γίνεται άηχο τριβόμε
νο ονρανικό [χ], π.χ. [0alasa] - [xalasa],
• Το άηχο τριβόμενο μεσοδοντικό [θ] γίνεται άηχο τριβόμε
νο χειλοδοντικό [ί] [felo]-[0elo], [fealro]-[0eHlro].
• Τ ο άηχο τριβόμενο χειλοδοντικό [ί] γίνεται άηχο τριβόμε
νο ουρανικό [χ] π.χ. [ekpeSexlis] ή |expc5extis|, αντί για
[ekpc5eltis ].
• Το ηχηρό τρ/βόμ,ενο μεσοδοντικό [ό] γίνεται ηχηρό τριβόμε
νο χειλοδοντικό [ν] [vcndro]-[6endro], [vroinos]-[5romos]
[xavepsenie] αντί για [xaifiepseme].
Οι δυο τελευταίες περιπτώσεις αίρορούν στα δύσκολο
ιριβόμενα μεσσδσντικά σύμφωνα, που εμφανίζονται αργά
στη γλώσσα το>ν παιδιών και που λείπουν από πολλές γλώσ
σες π.χ. τη Γαλλική, την Ιταλική κ.τ.λ.

Παράλειψη /Προσθήκη Τμη μάτων

• Απάλειψη τελικών συμφώνων (γιατί προτιμάται η συ λ
λαβική δομή Σύμφωνο-Φωνήεν) [oskilomu] αντί για
[oskilozmu],
• αποφυγή (τυμ(ρο)νικών συμπλεγμάτων [tosgera] αντί γικ
[tostgera], [muXa] αντί για [murAa], [oOios] αντί ym
[or0 ios], [piti] αντί για [spiti], [kolio] αντί [sxoli< >|

ΦΩΝ Η ΤΙΚΗ Κ Α Ι Φ ΩΝ ΟΛΟ ΓΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

[javase] αντί για [Qjavase], [ηιεςϊ] αντί για [mexri], [efi']
αντί για [efgi'],
• παράλειψη (ρωνημάτων π.χ. [neo] αντί για [nero], [aspo]
αντί για [aspro], [nemoOiela] αντί για [anemo 0iela],
[aftizete] αντί για [vaftizete],
• προσθήκη (ρωνηέντων προκειμένου να αποιρευχθουν δύ
σκολα συμφωνικά συμπλέγματα π.χ. [tereno] αντί για
[treno](),
• απάλειψη (άτονων συνήθ(ος) ουλλαβοίν για ν α διευ
κολυνθεί η άρθριοση μεγάλ(ον λέξεων [sivoSomo][sidiroSromos].

Μετάθεση, Αφομοίωση και Ανομοίωση
rmx Πλαίσια της Λέξης

► ' 1 άση να παράγονται λέξεις με τα ίδκχ (ρο)νήεντα ή σΰμψ(ονα (αφομοί(οση) [latatatetsa] αντί γκχ [patataketsap],
||>apalu5a] αντί [pet.alu6a],
► μπάθεση συλλαβιόν ((τε (χρχική θέση προτιμοΰνται σύμ
φωνα που παράγονται στο εμπρόσθιο μέρος της στομαιικής κοιλότητας π.χ. [kubi'| - [bud']),
• ανομοίωση για διευκόλυνση της προφοράς ([fluros] αντί
yu* |lruros].

-

___

(1 I !<(()(ίμοιο φαινόμενο παρατηρείται σε λόγο ενηλίιαον από την ιιεp W i "I ι; I Ιτλοποννήσου.

[89 ]
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η

φωνολογική απόκτηση ή συνειδητοποίηση αναφέρεται
στη συνειδητοποίηση της λειτουργικής αξίας των ήχ(ον
αιχό το παιδί, ενώ η φωνητική συνειδητοποίηση και παραγω 
γή στη συνειδητοποίηση του ακριβούς τρόπου και τόπου
άρθρωσης uov φθόγγων και την άρθρωσή τους αντίστοιχα.
Μη ολοκλήρωσΐ} κάποιας από αυτές τις διαδικασίες οδηγεί
σε (ρωνηιικά ή (ρο)νολογικά λάθη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σ

ιο τέλος αυτού του Κεφαλαίου ο αναγνώστης θα πρέπει
να γνωρίζει τους παρακάκο όρους:

Φωνητική ανάπτυξη, φωνητική παραγωγή, φωνολογική
ανάπτυξη, φωνολογική συνειδητοποιήσει, φωνητικό παιχνί
δι, β άβ ιαμ α, μοναδικότητα της κίνησης, σταθερότητα και
ιιροσαρμοίηΐ'κότηΊ,α της κίνησης, ευελιξία της κίνησης,
αντικατάοτασι/, αφομοίωση, ανομ,οίωση, μετάΟεσι/.
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Α

ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε τ ι κ α τ α ν ο ή σ α τ ε

/. Ένα παιδάκι λέει ζίνα αντί γκχ δίνω. Τι είδους (ρο)νσλογικό λάθος κάνει;
Ένα παιδάκι λέει γ καγκ άσει ανιί γκχ δαγκάσει. Τι είδους
φωνολογικό λάθος κάνει;
>. Ένα παιδάκι λέει π απ αλ ού δα ανιί γκχ πεταλούδα. Σε τι
είδους <ρ(ονολογικό λάθος υποπίπτει;
I Ένα παιδάκι λέει ψ άλασσα αντί γκχ θ άλασσα. Τι είδους
ψ(ονολογικό λάθος κάνει;
^ Ι'',να παιδάκι λέει κ α λ ί αντί γκχ χαλί. Τι είδους φωνολο
γικά λάθος κάνει;
ft Κάποιος λέει κ ά ιο ν αντί γκχ xm w, Τ ι ([χονολογικό λάθος
κάνει;

[9ΐ]

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ

4

Μ έθοδοι
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
► Εξοικείωση με τις αρχές και
μεθόδους της Αρθρωτικής
Διορθωτικής Φωνητικής.
► Κατανόηση των μεθόδων
διόρθωσης της Προφορικοτονικής Μεθόδου.

Ο ρ ίζ ο ν τ α ς

► Εξοικείοχτη με τις αρχές της
Κλινικής Φωνολογίας και
τ(ον μεθόδίον διόρθοιοης που
προτείνει.
►Αξιολόγηση τθ)ν τριών μο
ντέλων διόρθωσης.

τ η δ ιο ρ θ ω τ ικ ή φ ω ν η τ ικ η

ντικείμενο της διορθωτικής φωνητικής είναι η μελέτη
των τεχνικών και δραστηριοτήκον διόρθίοσης της προφορικής έκφρασης ή προβλημάτων άρθρωσης. Δεν πρέπει
να συγχέεται με τη f>v()fαστική φωνητική, που επιβάλλει κα
νόνες και πρότυπα «καλής» προφοράς (π.χ. μίλα αργά, πρόφερε [adras] και όχι I'andras], [abcli] κ<«ι όχι [ambeli] κ.τ.λ.).
ΙΙρόκειται για έναν κλάδο που άρχισε να αναπτύσσεται κυ
ρίως τη δεκαετή* του 1900 και εφαρμόσθηκε αρχικά για τη
διδασκαλία προφοράς κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης
γλοκισας1. Λποτελεί κλάδο της εφαρμιχτμένης φωνητικής.

Α

1. Δυο βασική ρεύματα αναπτύχθηκαν για ιη διδασκαλία ιης προφο
ράς κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας: η διαισθητική μέθα
ΰος μίμψτ-ης ιιου βασίζεται στην ικανότητα του μαθητή να ακούει και νκ
μιμείται τους ήχους και ρυθμούς της γλώσοας-σιάχου και η αναλυτική
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Πολλές διαφορετικές θεωρίες αναπτύχθηκαν στους κόλ
πους της, καθεμιά από τις οποίες δίνει έμφαση σε διαφορε
τικούς παράγοντες. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις δύο
σημαντικότερες από αυτές.

Η ΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ
αρθρωιική διορθοτιικη φωνητική βασίζεται στην ακρι
βή περιγρα(ρή της διαδικασίας άρθρωσης ττον φθόγ
γων. Περιγράίρεται με αναλυτικό τρόπο ο τόπος και τρόπος
άρθρωσης καν ήχο>ν και η ακριβής τεχνική της άρθροχτής
ιου (κινήσεις και θέσεις tco v αρθροπών). II αρθρωτική
διορθωτική φωνητική χρησιμοποιεί (ριονοδιαγράμματα που
απεικονίζουν ιον τόπο άρθρωσης των ήχων μιας γλώσσας,
καθώς και ιταλατογραφήμαια ή γλωσσογραφήματα (linHiiographie). Κ(χτα<ρεύγει επίσης στη διατύπωση γενικών
ιίκ (θέσεων και αρχών διόρθωσης ιου τύπου «Όταν επιθυ
μούμε να μετατρέψουμε ένα τριβόμενο σύμφωνο σε κλειπιό, πρέπει να σκεφτούμε (>τι υπάρχουν περισσότερες πι
θανότητες να τα κατα<ρέρουμε τοποθετώντας το σε αρχική
Οπ>ΐ| παρά ανάμεσα (ϊε δύο (ρο)νήεντα. Στη θέση αυτή, δη-

Η

|\ίι'οι/(’λογική μ έθ ο δ ο ς που «ξιοποιεί πληροφορίες και εργαλεία (ιι.χ.
·(><ιι\Ι|Iικό Αλφάβητο, ελάχιστα ζεύγη), περιγραφές, (|>ο>νοδιαγρ«μματα
(Ιΐ'|ΐιιλΐ|ρωματικά με ιη μίμηση κ<ιι παραγωγή λόγου. Σήμερα κυριαρχεί
)| ι ιιικοινωνιακή μέθοδος, που υποστηρίζει πως πρωταρχικός σιόχος χης
^ΐ'ΐιιοιις είναι η επικοινωνία και «υιό ιιρέπει να καθορίζει ιη γλχοσσική
Aid....... ιλία. Υπάρχει ένα όριο ορθής προφοράς που, αν δεν κατακιάται
Ηΐιιι ιούς μαθητές της δεύτερης/ξένης γλώσσας, τότε τίθενται προβλή^ΙΠιι οι 11ν επικοινωνία τους.
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λαδή ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, σε πολλές γλώσσες το
σΰμφ(ονο έχει την τάση να αποκτά χαρακτηριστικά τριβόμενου».
Η διαδικασία διόρθωσης που προτείνει το μοντέλο περι
λαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:
• Π αρουσίαση της δυσκολίας (στην τάξη ή <πο μαθητή με
πρόβλημα άρθρωσης/προφοράς) από γλίοοσολογική,
ακουστική, (φυσιολογική άποψη. 1 Ιεριγρά(ρουμε τα
ακουστικά και αρθρωτικά χαρακτηριστικά του προβλη
ματικού ήχου, δείχνουμε σχετικά φωνοδιαγράμματα,
δείχνουμε οι ίδιοι την ιιροφορά του ήχου, υπερβάλλο
ντας ορισμένες φορές στην πραγμάκοσή του, ούτως ώστε
να γίνει αντιληπτός ο τρόπος άρθρωσής του στην πράξη.
ΙΙιο συγκεκριμένα, οι αρχές που διέιιουν το σιάδιο αυτό
είναι ότι: α) Δεν παρουσιάζουμε ποτέ απομονωμένο έναν
ήχο, παρά σε αντίθεση με κάποιον άλλον (π.χ. [p]-[b], [t][dj, [Ί]-[γ], [Γ1-[Θ| κ.τ.λ.),β) Χρησιμοποιούμε σχέδια στον
πίνακα που αναπαρισιούν λέξεις-κλειδιά με ιο χαρακτη
ριστικό ήχο που μελετάται ή συμβολίζουμε κάθε λέξηκλειδί με μια χειρονομία ή αριθμό, γ) Δείχνουμε τα αντί
στοιχα φωνοδιαγράμματα και δ) περιγράίρουμε ακουστι
κά τον ήχο π.χ. σε ιιερίπτωση ρωσόχρίονου που προφέρει
ιο [L] αντί [1] λέμε «Το [I] στην ελληνική μοιάζει με το [I |
που προφέρεις στη γλώσσα σου σε αρχική θέση» ή «το
ποθέτησε τη γλώσσα σου όπως όταν ιηχκρέρεις [t] και
σιη συνέχεια προσπάθησε να προφέρεις [1]».
• Ακουστική διάκριση του ήχου με τη βοήθεια ελάχιοτοη
ζευγών. Το τεστ αυτό μπορεί αρχικά να είναι ομαδικό,
σε περίπτωση που το πρόβλημα είναι ομαδικό σε μια τα
ξη, και στη συνέχεια ατομικό.
[ 96]
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• Π αραγω γή του ήχου από το μαθητή και διόρθωση των
λαθών. Ταυτόχρονα ο δάσκαλος εμψυχώνει το μαθητή.
Όταν παρατηρεί πως ο μαθητής δεν τα καταφέρνει, δί
νει το λόγο στον επόμενο ή αν πρόκειται για παρακολού
θηση ατομικής περίπτωσης, ασχολείται με άλλη δραστη
ριότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί συναισθηματική φόρτιση στο μαθητή με αρνητικά
παραπέρα αποτελέσματα.
• Διατήρηση της αποκτημένης από τους μαθητές ορθής
προφοράς μέσω ασκήσεων, επανάληψης, χρήσης. Αρχι
κά ο μαθητής τηκκρέρει τον ήχο αποκομμένο, στη συνέ
χεια το βάζει σε συλλαβές, λέξεις ή προτάσεις.
Η κριτική που έχει κατά καιρούς ασκηθεί στην αρθρωτικΐ| διορθωτική φίονητική είναι ότι:
<0 Δεν δίνει μεγάλη έμφαση στον ακουστικό παράγοντα
που είναι θεμελιώδης για την κατάκτηση της προφοράς.
/>) Επιβάλλει απόλυτες περιγρα(ρές του τόπου άρθρωσης
των ήχων, ενώ στην πράξη σι αρθρωτικές θέσεις είναι
σχετικές2 και δκχίρέρουν ανάλογα με την περίσταση και
1!. ΙΙολλές έρευνες έχουν αποδείξει (Abbs, 1986· McNeilage, 1980·
I -.uli-loged et al., 1972) ικος οι εντολές που δίνει ο εγκέφαλος για την παpitymyi'] ομιλίας σχεδιάζονται για να επιτύχουν α κ ο ν ο ιικ ον ς και όχι τοπικαθορισμένους στόχους. Ορθά ακουστικούς ήχοι μπορούν να πραγμα(ιιιΙΙούν (χπό διαφορετικές ώς έναν βαθμό θέσεις των αρθροπών, που
Μπμαζονται σχετικές θέσεις. Οι αιιόλντες θέσεις των αρθρωτοίν είναι λιγι»ιι |ΐο οιιμαντικές. Για παράδειγμα, όταν επιθυμούμε να προφέρουμε
Iti 11 ■|. αρκεί να ενώσουμε τα χείλη μας. Το ακριβές ύψος όπου ενώνο¥tt*ι ικ χείλη είναι σχετικά ασήμαντο. Κάτι τέτοιο εντάσσεται στην ιιροΗΙΙπΙΙι ι<< ιου κινητικού συστήματος να επιτύχει κινητική ια ορροη ία, την

ϊ

[ 97]

4

ΜΕΡΟΣ

γ)

δ)
ε)

στ)

ΦΩΝ Η ΤΙΚΗ - ΦΩΝ ΟΛΟ ΓΙΑ

τον ομιλητή (π.χ. μιλάω με ένα αντικείμενο στο στόμα,
τρώγοντας, φορώντας σιδεράκια κ.τ.λ.).
Δεν δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι ήχοι συμτιροφέρονται στην αλυσίδα του λόγου και επηρεάζουν ο ένας τον
άλλον. Εμμένει κυρίως στην προφορά ενός μεμονωμέ
νου ήχου.
Δεν αξιοποιεί συστηματικά την προοο>δία κατά την εκ
μάθηση δεύτερης /ξένης γλώσσας.
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνειδητή προσπάθεια άρ
θρωσης ενός ήχου, ενώ στην πραγματικότητα οι αρ
θροπικές διαδικασίες είναι υποσυνείδητες.
Αναστέλλει το αυθόρμητο του λόγου.

Παρά τα μειονεκτήματα ιιου (ραίνεται να εμφανίζει η
μέθοδος αυτή στη διόρθωση προφοράς κατά την εκμάθηση
μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, μπορεί να συνεισφέρει σε
μεγάλο βαθμό για τη διόρθίοση προβλημάτων άρθρ(οσης
στη μητρική, όπου η παραγωγή λόγου των ομιληκον είναι
σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητη. Για το λόγο αυτό θα «ποτελέσει το βασικό καμβά πάνω στον οποίο θα δομήσουμε τη δι
κή μας πρόταση για την εξάλειψη των πρόβλημάκον άρ
θρωσης (βλ. Κειράλαιο 5).

ικανότητα, δηλαδή, ενός κινητικού συστήματος να επιτύχει το ίδιο τελι
κό αποτέλεσμα με μεγάλο αριθμό εναλλαγής των ειιιμέρους διαδικκ
σιών που συνεισφέρουν σ’ αυτό.

[ 98]
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Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ-ΤΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
προφορικο-τονική μέθοδος προτάθηκε πρώτη φορά
από τον P. Guberina για την επανεκπαίδευση ατόμων
με προβλήματα ακοής. Η μέθοδος εντάσσεται σε μια κα
τεύθυνση ψυχο-κοινωνιογλωσσική που αντιλαμβάνεται την
ομιλία ως μια δραστηριότητα που προϋποθέτει την ύπαρξη
ενός σύνθετου, αλλά ασύνειδου συστήματος ακουστικο-(ρωνητικών ρυθμίσεων (Landercy & Renard, 1982: 195). Η
προφορικο-τονική μέθοδος υποστηρίζει πως αυτό ακριβώς
το σύστημα πρέπει να εξασκηθεί με τη βοήθεια ερεθισμά
των. Σε αντίθεση με την αρθρωτική διορθωτική φωνητική
ιιου θεωρείται καταλληλότερη για τη διόρθωση προβλημά
των άρθρωσης σι η μητρική, η προφορικο-τονική μέθοδος
υποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διδασκαλία
ιιροφοράς κατά την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας
(π.χ. εκμάθηση πρίκροράς της ελληνικής από τουρκόφωνα/
μωσόφωνα/αλβανόφίονα νήπια).
Οι βασικές της αρχές είναι οι εξής:

Η

• Η ακουστική αντίληψη είναι ένα συνολικό φαινόμενο.
Αντιλαμβανόμαστε συνθετικά ένα σύνολο διαφορετικών
ιιραγμάτων, πραγματοποκόνιας μια επιλογή.
• 11 αντίληψή μας μιας δεύτερης γλίόσσας είναι ανεπαρ
κής, γιατί προσδιορίζεται από περιοριστικές συνήθειες
ιιου σχετίζονται με τη μητρική (για παράδειγμα, αν μια
γλ(όσσα δεν έχει το [δ], π.χ. η τουρκική, οι ομιλητές της
π'ναι πιθανόν να μην το αντιλαμβάνονται κατά την εκ
μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας που το διαθέτει).
• Υιιάρχει κατά συνέπεια ένα σύστημα λαθών.
• 1 1 λύση δεν εντοπίζεται στη διόρθωση της άρθρωσης,
[9 9]
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αλλά στην επανεκπαίδευση της ακοής με βάση ένα μ ο 
ντέλο.
Πιο αναλυτικά, μία από τις βασικές της υποθέσεις είναι
ότι η αντίληψη του φωνολογικού συστήματος της γλώσοαςατόχου είναι ελλιπής, διότι επηρεάζεται από τις δομές του
φωνολογικού συστήματος της μητρικής. Η ελλιπής αυτή
αναληψη οδηγεί συνεπακόλουθα σε λάθη κατά την παρα
γωγή λόγου, που οι οπαδοί της μεθόδου θεωρούν πως μπο
ρούν να διορθ(οθούν με την επανεκπαίδευση της ακοής με
τη βοήθεια ττον κατάλληλων, ανάλογα με την περίιτκοση
του λάθους, μονιέλίον.
Τρεις είναι οι βασικές της, συμπληροψατικές μεταξύ
τους, μέθοδοι: η αξιοποίηση της προσωδίας, η εναλλακτική
προφ ορά ήχων, η συνδυαστική φ>ωνφ;ική. Η χρήση διαφορε
τικής προσω δίας μπορεί να αναδείξει καλύτερα την προφο
ρά ορισμένων ήχων. Για παράδειγμα, η χροιά ενός ήχου γί
νεται καλύτερα αντιληπτή, όταν ο ήχος αυτός βρίσκεται σε
τονισμένη συλλαβή. Η αξιοποίηση της επιτονικής καμπύ
λης της ερώτησης ή του θαυμασμού μπορούν να συνεισφέ
ρουν προς αυτήν την κατεύθυνση (π.χ. αν ένα παιδί προφέ
ρει [alana] ανιί για [elena] μιιορούμε να του παρουσιάσου
με το μοντέλο στα πλαίσια μιας ερώτησης, Έ λ εν α;). "Οσον
αφορά στην εναλλακτική προφορά ήχων, με τη βοήθεια
μηχανημάτων, όπως το Suvag-lingua (Renard, 1967) non
διαθέτει ηχητικά φίλτρα τροποποιείται το φωνητικό μήνυ
μα ανάλογα με το λάθος που κάνει ο μαθητής. Ανάλογα με
την πρόοδο του μαθητή, μειώνεται η χρήση (ρίλτρων μέχρι
να φτάαουμε στην κανονική εκπομπή του ήχου (στην περί
ΓΓκοοη του παιδιού που προφέρει [alana] αντί για [elena|
μπορούμε να τροποποιήσουμε την προφορά του [a] μέχρι
[ιο ο ]
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να γίνει [e]). Τέλος, η συνδυαστική φωνητική μάς δείχνει πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ιδιότητες που αποκτούν οι
ήχοι κατά τη συμπροφορά τους με άλλους ήχους. Έ τσι:
« Τα μπροστινά φωνήεντα επιφέρουν ουράνωση των συμ
φορών.
• Τα οπίσθια φωνήεντα επιφέρουν υπεραηκοποίηση το>ν
συμφώνων.
• Οι φθόγγοι [s] και [t] είναι οι πιο οξείς ήχοι και καθι
στούν πιο ξεκάθαρο το φο)νητικό ήχο (έτσι, για παρά
δειγμα θα πετύχουμε καλύτερη προφορά του [e] αν βρί
σκεται στα περιβάλλοντα [seli]-[teli] παρά [veli]).
ΙΙαμάδειγμα διόρθωσης (Landercy-Renard , 1 9 8 2 : 1 9 7 )

• Λάθος:
Το γαλλικό [3] προίρέρεται [d3 ] σι η γαλλική έκφραση
·■l iens! Voila Jean!» (Για δες! Ο Γιάννης!)
• Διάγνωση:
Ο ήχος αυτός δεν υπάρχει στη γλώσσα του μαθητή και
yi' αυτό τον αντικαθιστά με τον συναφή προστριβόμενο
|(Ι3 |. Τ ο λάθος που κάνει είναι ότι καταβάλλει μεγαλύτερη
ι'νιαση κατά την προφορά του. Πρέπει, επομένως, ο δάιικαΑος να βάλει τον ήχο σε τέτοια θέση στη λέξη, που να
(ίΐιαπείται εξ ορισμού καταβολή μικρής προσπάθειας. Για
Ιο λόγο αυτό τον τοποθετεί στο τέλος της λέξης, όπου η
ίνιαοη είναι συνήθως μικρότερη.
• Διόρθωση:
Χρησιμοποιεί τη φράση «Comme il bouge!» (Πώς κινείtlli!) και ταυτόχρονα τραβάει την προφορά του [3 ]. Χαρα[ ιοί ]
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κτηριοτική είναι η χρήση της θαυμαστικής επιτονικής κα
μπύλης. Επίσης, καταφεύγει στη φράση «Regarde comme il
bouge!» (Κοίτα πώς κινείται!). Η προσθήκη του νέου τμή
ματος στη φράση εξαντλεί τα αποθέματα αναπνοής και
αποτρέπει την πιθανότητα προστριβής.
Comme il bouge! (πώς κινείται!)
II bouge! (κινείται!)
Ε η bougeant! (κινούμενος!)
Ε η bou-geant! (κινού-μενος!)
Jean
Η προφορικο-τονική μέθοδος έχει συνεισφέρει σε μεγά
λο βαθμό στη φωνητική διόρθωση, στο μέτρο που: α) έθεσε
στη διάθεση της εφαρμοσμένης φωνητικής νέες μεθόδους
(αξιοποίηση της προσωδίας, xow χαρακτηριστικών συμπρο
φοράς των ήχων κ.τ.λ.) και εργαλεία που βοηθούν αποτελε
σματικά στη διόρθοιση λαθών προφοράς και β ) δρα συμπληρωματικά προς τις μεθόδους της αρθρωτικής διορθο)
τικής φωνητικής. Η συνεισφορά της είναι, ωσ«)οσ, μεγαλύ
τερη στη διόρθωση κατά την εκμάθηση προφοράς στη δεό
τερη/ξένη γλοχχκχ.

Κ λ ιν ικ ή

φ ω ν ο λ ο γ ί α κ α ι φ ω ν ο λ ο γ ικ ή θ ε ρ α π ε ία

ις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι λογοθεραπευτές άρχκχη
να ενδκκρέρονται ολοένα περισσότερο για τη γλωσο<>
λογία και οι γλωσσολόγοι να θεωρούν την παθολογία up
γλώσσας ως έναν χώρο που άπτεται των άμεσων ενδιαίρ; |η>
ντο)ν τους. Προέκυψε, λοιπόν, ένας νέος κλάδος, αυτός ιΐ|·.

Τ
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Κλινικής Φωνολογίας, ευρέως διαδεδομένος στους λογοθεραπευτές. Η Κλινική Φωνολογία, εφαρμόζοντας τη φωνο
λογική θεραπεία, βασίζεται στη συστηματικότητα της φω
νολογίας και αξιοποιεί διανοητικές (φωνολογική συνειδητοποίηση) παρά κινητικές (ακριβής περιγραφή της άρθρω
σης) μεθόδους. Τα στάδια από τα οποία διέρχεται η μέθο
δος που εφαρμόζει ο κλινικός φωνολόγος είναι η κλινική
εκτίμηση του λόγου, η διάγνωση και η θεραπεία.

II Κλινική Εκτίμηση του Λόγου

οποιαδήποτε διάγνωση και διόρθωση προβλημάτων
λόγου ή άρθρωσης (πρβλ. πιο πάνω τη διάκριση ανά
μεσα σε γλώσσα και λόγο και φ(ονολογία και φωνητική)
ιιρέπει να βασίζεται στην κλινική εκτίμηση των προβλημάιων αυτών, δηλαδή στην ακριβή περιγραφή του φωνολογι
κοί! συστήματος που χρησιμοποιεί το παιδί. Κάθε φωνολο
γικός έλεγχος πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της Κλινικής
Φορολογίας, να βασίζεται σε γλωσσικά δεδομένα από το
λόγο των παιδιών και στην ανάλυση τους.
I Ιροκειμένου να διερευνηθεί ένα γλωσσικό λάθος σε κάlioiu γλώσσα, πρέπει προηγουμένως να έχουμε ορίσει με
παψήνεια: α) όλο το φάσμα των γλωσσικών σχημάτων που
ΙΙιιορούν να πραγματο)θουν και συνεπώς να αποτελέσουν είm| Ααθοίν, β ) τα είδη και το φάσμα γλωσσικών συμπεριφο
ρών ιιου θεωρούνται «σο>στές» ή αποδεκτές. Η σημαντικόH‘|>t| πηγή αυτών των πληροφοριών είναι η γλωσοολογική
γραφή του φωνολογικού συστήματος που χρησιμοποι
ε ί ιι (ιπό τους ενήλικες αυτής της γλώσσας, στην περίπτω«|ΙΙ ου μας ενδιαφέρει της Ελληνικής (βλ. Κεφάλαιο 2).

Η
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Η κλινική εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τόσο
τη συνταγματική όσο και την παραδειγματική διάσταση
των ήχων. Η ανάλυση των φωνολογικών λαθών αποτελεί την
πιο διαδεδομένη μέθοδο κλινικής εκτίμησης. Σύμφωνα με
την Grunwell (IQS'/: 270), για να είναι επαρκής η ανάλυση
πρέπει:
α) Να μπορεί να ερμηνεύει όλα τα γλωσσικά δεδομένα που
απαιτείται να ερμηνεύσει, να πληροί δηλαδή το κριτή
ριο της εγκυρότητας.
β) Να στηρίζεται σε διαφανείς διαδικασίες που να εφαρμό
ζονται με συνέπεια σε κάθε περίπκοση, να πληροί δηλα
δή το κριτήριο της αντικειμενικότητας. Αυτό της εξασίραλίζει συνοχή και επιτρέπει να γίνεται σύγκριση των δεδομένω ν δύο διαφορετικών αναλυτών που δουλεύουν με
την ίδια μέθοδο.
γ) Να πληροί το κριτήριο της αξιοιαστιας, δηλαδή της στα
θερότητας μέτρησης στο χρόνο. Για παράδειγμα, αν
ένας αναλυτής εντοπίσει κάποια γλωσσικά σχήματα στο
δείγμα του, αυτά να επιβεβαιώνονται αν γίνει περαιτέρω
συλλογή δεδομένίον από τον ίδιο ομιλητή υπό τις ίδιες
(τυνθήκες.
Η ανάλυση των λαθών βασίζεται, λοιπόν, τις περισσότε
ρες φορές, σε δείγμα δεδομένο)ν. Η συνηθέστερη διαδικασία συγκέντρωσης δείγματος δεδομένων για εκτίμηση προ
κύπτει όταν ζητάμε από το άτομο με προβλήματα άρθρω
σης να προφέρει μια σειρά από λέξεις που έχουμε εκ των
προτέρων επιλέξει, γιατί περιέχουν τα φωνήματα-στόχους
Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει την κ α το ν ο μ α ο ιπ
καρτελών με εικόνες. Αυτό το παιχνίδι κατονομασίας εικ<>
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νων ονομάζεται τεστ άρθρω ση ς3. Ένα αξιόπιστο γλωσσικό
δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα φωνήματα μιας
γλώσσας -και εν προκειμένω της ελληνικής- σε όλες τις δυ
νατές θέσεις (αρχή, μέση, τέλος της λέξης, αν είναι σύμφω
νο, ανάμεσα οε δυο φοονήεντα, σε δύο σύμφωνα, στην αρχή
συμφωνικού συμπλέγματος κ.τ.λ.). Η επιλογή των λέξεων
του τεστ άρθρωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ακό
λουθες αρχές:
α) δεν χρησιμοποιούμε λέξεις με δύσκολα συμφωνικά συ
μπλέγματα, π.χ. δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη στρα
τός για να ελέγξουμε την προφορά του [s] οε αρχική θέ
ση, τουλάχιστον όχι σε ένα αρχικό στάδιο,
β) όταν επιθυμούμε να ελέγξουμε περιπτώσεις συμφωνικοίν
συμπλεγμάτοιν, φροντίζουμε να αποκλείουμε περιπτώ
σεις όπου τα σύμφωνα αφομοιώνονται, για παράδειγμα
δεν θα ελέγξουμε το [η] του συγγνώμη (συν+γνώμη) για
τί αφομοιο>νεται ως προς τον τόπο άρθρωσης του [γ] και
τρέπεται οε υπερωικό,
γ) λαμβάνονται υπόψη διαλεκτικοί τύποι προφοράς (π.χ.
ένα παιδάκι από την Κρήτη λογικό είναι να ουρανώνει
το /k/, ή ένα νήπιο από την Πελοπόννησο να προφέρει
ουρανωμένα [ji] και [λ],
ι'ί) 100 διαφορετικές λέξεις αποτελούν το ελάχιστο, αν επι
θυμούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, ενώ 200-250 λέ
ξεις είναι ικανοποιητικές, αν θέλουμε να επιβεβαιώσου-

Τέτοια τεστ άρθρωσης για την αγγλική είναι το G old m an -F risloe
I r.sl o f A rticu lation (1972), το E d in b u rg h A rticu lation T est (1971), το
I' x file o f P hon ology (1982) και το Substitution A nalysis (1981).
[105]
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με κατά πόσον υπάρχουν μεταβαλλόμενες προφορές συ
γκεκριμένων φωνημάτων4,
ε) το σώμα δεδομένων καταγράφεται στο φωνητικό αλφά
βητο.
Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία περιγρα(ρής των
Λαθών είναι ο χαρακτηρισμός της προφοράς των φωνημά
των του δείγματος δεδομένων ως σωστός ή λάθος και πιο
συγκεκριμένα ο χαρακτηρισμός του λάθους ως αντικατά
στασης, απαλοιφής, αφομοίωσης ή οτρέβλοκτης (για την
ανάλυση των φωνολογικών λαθών βλ. Κεφάλαιο 3). Επιχειρείται να αναδειχθεί το φωνολογικό σύστημα που χρησιμο
ποιεί το παιδί. Πέρα από την ανάλυση συγκεκριμένων λα
θών υπάρχει και η Συγκριτική Κλινική Εκτίμηση. Πρόκει
ται στην ουσία για μια σύγκριση των εσίραλμένων φωνολο
γικών σχημάτων ατόμων με λάθη στο λόγο με τα φυσιολογι
κά φωνολογικά σχήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν
οι ελλείψεις και να τεθούν οι στόχοι της θεραπείας. Η μέ
θοδος αυτή διαφέρει από τη μέθοδο της ανάλυσης των λαθίόν, στο μέτρο που δεν συγκρίνονται δύο προφορές φωνη
μάτων (σωστή και εσ<ραλμένη), αλλά δύο συστήματα προφο
ράς. Κατά τη σύγκριση, η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη
τρεις διαστάσεις φωνολογικής οργάνωσης:

4.
Έ ν α παιδί είναι δυνατόν να μην εμ(ρανίζει συνέπεια στα φωνολο
γικά λάθη στα οποία υποπίπτει και επομένως ορισμένες φορές να πραγ
ματώνει οωσιά ορισμένα φωνήματα, ενώ άλλες όχι. Για το λόγο αυτόν
καλό είναι, οε δεύτερη φάση, συμπληρωματικά, οτο δείγμα δεδομένων
που συγκεντρώνουμε να ελέγχουμε περισσότερο από μία (ρορές τα φω
νήματα.

[ ϊ°6]
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α) τα δομικά σχήματα ή φωνοτακτικές δυνατότητες,
β ) το σύστημα φωνολογικών αντιθέσεων,
γ) τους κατανεμητικούς περιορισμούς των φωνημάτων με
σχέση αντίθεσης (περισσότερα βλ. Stoel-Gammon &
Dunn, 1985' Grunwell, 1985· Elbert & Gierut, 1986).
Διάφορες άλλες αρχές της φωνολογίας ή θεωρητικά
πλαίσια χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη φωνολογική
ανάλυση. Ανάλογα με τις αρχές ή τα πλαίσια, μιλάμε για
ανάλυση με βάση τα διακριτικά χαρακτηριστικά, ανάλυση
με βάση τις αρχές της γενετικής φωνολογίας κ.τ.λ.

Η Διάγνωση

διάκριση που κάναμε πιο πάνω ανάμεσα σε φωνητική
και φωνολογία (βλ. Κεφάλαια 1 και 2) έχει τεράστια
σημασία <πο πλαίσιο της Κλινικής Φωνολογίας. Με βάση
το φωνητικό ή φωνολογικό χαρακτήρα των προβλημάτων
ιιου εμφανίζονται στο λόγο, μπορούν να διατυπωθούν περι
γραφικές τυπολογίες των προβλημάτων αυτών, που συνδέο
νται με διαγνωστικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί η Κλινι
κή Φωνολογία.
Ένα πρόβλημα άρθρωσης σε φ(ονητικό επίπεδο είναι
ουσιαστικά μια δυσκολία παραγο)γής ενός ήχου. Κάτι τέιοισ συνδέεται συνήθως με οργανικές ανεπάρκειες στο σύοιημα άρθρωσης του ανθροίπου (ανεπάρκεια κινητικού
ΐ’λέγχου των μυοίν των οργάνων άρθρωσης). Αντίθετα, ένα
φωνολογικό πρόβλημα συνδέεται με μια ανεπαρκή ή
ι οφαλμένη οργάνωση του φωνολογικού συστήματος του
ικιιόιού και εκδηλώνεται με αποκλίσεις στο λόγο του. Συ

Η
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χνά ένα παιδί με φωνολογική ανεπάρκεια θα παρουσιάσει
ενδείξεις δυνατότητας πραγμάτωσης των κινήσεων που
απαιτοΰνται για την προφορά ενός μεγάλου αριθμού ήχων
και πολλές φορές πραγματώνει ήχους ακατάλληλους οε συ
γκεκριμένα συμφραζόμενα, ενώ δεν καταφέρνει να τους
πραγματώσει σε άλλα.
Αυτή η διάκριση ανάμεσα σε προβλήματα άρθρωσης
και φωνολογικά λάθη είναι ιδιαίτερα σημαντική κ α τά τη
διαφορική διάγνω ση 5 αποκλίσεων στο λόγο. Παιδιά με προ
βλήματα άρθρωσης παράγουν παραμορφωμένους ήχους,
αλλοφωνικές παραλλαγές ήχων ή ήχους που δεν ανήκουν
οιΐ] μητρική γλώσσα τους. Για τη φωνητική καταγραφή (χυ
τών των ήχων δεν αρκεί μόνο το Διεθνές Φ(ονητικό Αλφάβη
το, αλλά και η επινόηση κάποιων περαιτέρω διακριτικών
σημαδιών ιιου περιγράφουν τον ήχο που παράγεται σε συν
δυασμό με παραγλοΜΚτικά χαρακτηριστικά (π.χ. ρυθμός
αναπνοής). Παιδιά με φωνολογικά προβλήματα παράγουν
ορθά αρθρίομένους ήχους, που ανήκουν στον κατάλογο φω
νημάτων της μητρικής τους, απλά γίνεται λάθος χρήση τους
σε συγκεκριμένα συμίρραζόμενα (π.χ. ένα παιδί προιρέρει
[vendro] αντί για [dendro]). Τα σύμβολα του Διεθνούς Φω
νητικού Αλφαβήτου αρκουν για τη φωνητική καταγραφή
ασκόν των προβλημάτων.
5.
Στην κιτρική ορολογία, ο όρος διαψ ο/ηκή διάγνωση (differential
diagnosis) «ναφέρκται στη διάγνωση κατά την οποία έπειτα από την κλι
νική εξέταση (ή Εκτίμηση) και διερεύνηση των κλινικών συμπτωμάτων ο
γιατρός καταλήγει σε τέσσερις-πέντε πιθανε:ς διαγνώσεις. 'Ολη αυτή η
διαδικασία αποκλεισμού ορισμένων παθήαΜον και κιιιλογής κάποιων
ειπκρατέστερων ονομάζεται διαφορική διάγνωση. Έπειτα από πραγμα
τοποίηση εργαστηριακού ελέγχου, ο γιατρός καταλήγει στην τελική δια
γνώση.
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Η επίκτητη δνσψ ασία (acquired dysphasia) θεωρείται
πρόβλημα φωνολογικής φΰσης. Τα παιδιά παράγουν φωνημικά και φωνοτακτικά επιτρεπτούς ήχους, πράγμα που δη
λώνει ότι το (ρωνολογικό τους σύστημα δεν είναι ολικώς κα
τεστραμμένο, αλλά απλά ανεπαρκές. Συμπτώματα της επί
κτητης δυοφασίας είναι λάθη οτην επιλογή φωνημάτων,
απαλοιφές ή προσθήκες φωνημάτίον, μεταθέσεις.
Η επίκτητη αρθρωτική δυ οπ ραξία (acquired articulatory
dyspraxia) ή αλλιώς απραξία (apraxia) είναι τόσο φωνολο
γικής όοο και φωνητικής (ρύσης. Τα παιδιά εμ(ρ«νίζουν με
γάλη δυσκολία στην πραγμάττοση των ήχο)ν-στόχων και μά
χονται να ελέγξουν και να κατευθύνουν τις αρθρωτικές κι
νήσεις που πρέπει να κάνουν. Συμπτώματα της επίκτητης
αρθρωτικής δυσπραξίας είναι ο (ρωνητικός πειραματισμός
(σιωπηλή άρθρωση, προσπάθειες άρθρωσης), ιδιοουγκραοιακές αντικαταστάσεις (ρ(ονημάτων, καταπάτηση φωνοταΐαικών κανόνων και παραγωγή μη υπαρκτών ακολουθιών
οομφώνων σε μια γλώσσα, αυτοδιόρθωση.
Η διάκριση ανάμεσα σε (ρ(ονητική και φωνολογία οδή
γησε στην αναγνίόριση των αναπτυξιακών φωνολογικών ηροβΧημάτων ως ξεχωριστής κατηγορίας προβλημάτων λόγου.
Ι α παιδιά με τέτοιου είδους προβλήματα είναι ικανά να
ιι<<μάγουν όλους τους ήχους, έχουν καλή ακοή και δεν εμ
φανίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά ή διανοητικά προβλήματα.
I Ιμοβλήματα στο λόγο τους εξηγούνται («)ς αποτέλεσμα της
•Ι,ι \ΐΜΐκής διαδικασίας απόκτησης του φωνολογικού ου(Μΐ||ΐατος της γλώσσας των ενηλίκων (βλ. φωνολογική απόkι ΐ|οη) και μπορούν να εξαλεκρθούν είτε απλά με το πέρα(Ι|ΐκ ιου χρόνου και την ωρίμανση των παιδιών είτε με μι)i|ii| βοήθεια, προκειμένου να συνειδητοποιηθεί η φωνολοικ 11 δομή της γλώσσας.
[lo g ]
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Η Θεραπεία

όρος φωνολογική θ ερ α π εία άρχισε να χρησιμοποιείται
ευρέθ)ς μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου της Grunwell, C linical P honology (1980). Βασίζεται σε θεωρητικές
γνοχτεις σχετικά με την οργάνωση των φοονημάτων μιας
γλίόσοας, αλλά και το κατά πόσον οι ομιλητές αντιλαμβάνο
νται αυτήν την οργάνωση, πώς αποκτάται αυτή η αντίληψη
του συστήματος, αλλά και πώς μπορεί να αλλάξει, ειδικά
στα παιδιά. Διαχοψίζει με σαφήνεια περιπτώσεις φωνολογι
κών προβλημάτων από εκείνες προβλημάτων άρθρωσης, γιατί
κάθε περίπτωση απαιτεί δκκρορετικές μεθόδους διόρθωσης.
Η διαφορά στις μεθόδους μπορεί συνοπτικά vex παρου
σιαστεί ως εξής: Κατά τη φωνολογική θεραπεία, οι αλλαγές
δεν πραγματοποιούνται στο στόμα του παιδιού, αλλά κυ
ρίως στο μυαλό του. Στόχος της (ρίονολογικής θεραπείας εί
ναι να επιτύχει μια γνωσιική <χναδιοργάνο>ση του (ρωνολογικού συστήματος του παιδιού παρά βελιίοχτη ττον αρθρωιικ(όν του ικ(χνστήτων (Grunwell, 1983). Η (ριονολογική θερ<χπεί(χ αξιοποιεί, επομένιος, σε μεγάλο βαθμό τη διακριτι
κή λειτουργία των φωνημάτων (βλ. Κεφάλαιο 2), τις σχέσεις
αντίθεσης (ελάχιστα ζεύγη) και τις σχέσεις τους στον συ
νταγματικό και παραδειγματικό άξονα. II θεραπεία αυτί]
δεν στοχεύει απλά στην εκμάθηση της σωστής προφοράς
ττον λέξεων, αλλά στο vex βοηθήσει το άτομο vex αντιληφθει
τη διακριτική λειτουργία των ήχων, τα κοινά ή διαφοροποιη
τικά τους χαρακτηριστικά και την ταξινόμησή τους σε ομά
δες και δομές (Dean & Howell, 1986).
Πιο συγκεκριμένα, η φωνολογική θεραπεία πρέπει: α) νκ
χειρίζεται διαφορετικά περιπτώσεις φωνητικής ανίκανοι η
τας από περιπτ(όσεις φωνολογικών προβλημάτων, β ) \·<<

Ο
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στηρίζεται στην κλινική εκτίμηση και να προτείνει πρό
γραμμα θεραπείας κατά περίπτωση, γ) να σχεδιάζεται κα
τά τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα
του φωνολογικού λάθους και τη δυσκολία ή όχι του παιδιού
να μάθει τα νέα φωνολογικά σχήματα, δ) να στοχεύει κυ
ρίως, στο μέτρο του δυνατού, στο να α ν αδομ εί τα φωνολογι
κά σχήματα στο μυαλό του παιδιού -κάτι τέτοιο δεν συνε
πάγεται πάντα και την επίτευξη της ορθής προφοράς των
φωνημάτων- και ε) να οργανώνεται με βάση φορολογικές
αρχές (όπου βέβαια το πρόβλημα είναι φωνολογικό). Κάτι
τέτοιο σημαίνει ότι η θεραπεία επικεντρίόνεται στην επ,ικοι,νωνιακή α ξία των (ρωνημάτων, τοποθεκόντας τα σε ειαρωνήματα με σημασία και διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τη συνειδητοπσίηση της οργάνωσης και διακριτικής λει
τουργίας των φωνημάτοον στο «ρωνολογικό σύστημα. Η φω
νολογική θεραπεία, κατά συνέπεια, στοχεύει στην αντικατά<τταση του προβληματικού και ανειιαρκούς επικοινωνιακά
συστήματος του παιδιού από ένα άλλο επαρκές σύστημα.
Ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων για την απόκτηση των
φωνολογικ(άν γνώσεων που λείπουν από το παιδί έχει προιαθεί. Πολλές μέθοδοι δίνουν έμφαση στη χρήση ελάχιοι.ων ζευγιόν (Weiner, 1981- Blache, 1985 κ.ά.). Άλλες, πα
ράλληλα με τη χρήση ελάχιστίον ζευγών, καταίρεύγουν και
or άλλες τεχνικές. Για παράδειγμα, οι Hodson & Paden
( 1983) προτείνουν τον ακουστικό «βομβαρδισμό» με λέξεις
non περιέχουν τα φωνήματα-οτόχους. Οι Dean & Howell
(1986) από την άλλη πλευρά θεωρούν χρήσιμη τη μεταγλιοσσική συνειδητοποίηση 0 (metalinguistic awareness), για-

(>. Μια σημαντική ερευνά με δεδομένα από την Ελληνική θα βρει κα[III]
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τί με αυτόν τον τρόπο το παιδί κατανοεί τις ιδιότητες του
φωνολογικού συστήματος μιας γλώσσας και τη δική του
ανεπάρκεια κατά την επικοινωνία. Τέλος, οι Elbert & Gierut
(1986) ακολουθοΰν τα ακόλουθα τρία στάδια κατά τη θερα
πεία που εφαρμόζουν: α ) απόκτηση, δηλαδή κινητική εκ
μάθηση για ορθή και αυτόματη παραγωγή των ήχων, β ) συνειδητοποίηοη, δηλαδή εκμάθηση της λειτουργικής αξίας
των φωνημάτων, γ) ενσωμάτωση, δηλαδή χρήση των νέων
λειτουργικών διακρίσε(ον που έχει αποκτήσει το παιδί μέσα
σε αυθόρμητο λόγο.
II φωνητική θεραπεία, από την άλλη πλευρά, προσπα
θεί να εξασκήσει το μηχανισμό άρθρωσης του παιδιού και
να (επανα)προσδιορίσει τον τρόπο και τόπο άρθρωσης των
φωνημάτων.

Π

ε ρ ίλ η ψ η

υο είναι οι κυριότερες μέθοδοι φωνητικής διόρθωσης:
η Λρθρωτική Διορθωτική Φωνητική και η ΙΙροίρορικοτονική Μέθοδος. I I πρώτη βασίζεται στην ακριβή περιγρα<ρή της διαδικασίας άρθρωσης των (ρθόγγων. Η δεύτερη
υποστηρίζει πως το σύνθετο σύστημα ακουστικής αντίλη
ψης πρέπει να εξασκηθεί με τη βοήθεια ερεθισμάτων. 1 1
Κλινική Φωνολογία, από την άλλη πλευρά, στρέφεται κυ
ρίίος στη (ρωνολογία και επιχειρεί την αναδόμηση t o w φο>
νολογικών σχημάτων που υπάρχουν στο μυαλό του παιδιού.

Δ

νείς m o Γ. Μανπλιτςι-ις, 2000, Μ έτρηση και Α ξιολόγηση Μ εταγλω οοι
κων Ικανοτήτω ν ηαιδιώ ν η λ ικίας 5 - 6 ετών, Εκδόσεις Γρηγόρη.
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Φ

Περιλαμβάνει τρία στάδια: την κλινική εκτίμηση του λό
γου, τη διάγνωση και τη θεραπεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σ

το τέλος του Τέταρτου Κεφαλαίου ο αναγνοχχτης πρέπει
να γνωρίζει την ακόλουθη ορολογία:

Αρθρωτική διορθωτική φωνητική, ηροφορικο-τονικψ'ι μ έθ ο 
δος, κλινική φωνολογία, κλινική εκτίμηση τον λόγον, δια
φορική διάγνωση, θ εραπ εία, επίκτητη δνσφ ασία, επίκτητη
αρθρωτική δνσπραξία, αναπτυξιακό φωνολογικό πρόβλημα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
CRYSTAL, 1)., 1981, Clmical linguistics, Whurr Publishers, Lon
don.
C r u n w e i x , P., 1982, Clmical Phonology, Chapman & Hall, Lon
don.
I.andercy, A., Renard, R., 1977, Elements de Phonetique,
Didier-Hatier, Bruxelles.
I,eon, P. et M., 1972, Introduction a la Phonetique Corrective,
Hachette/Larousse, Paris.
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Α

ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε τ ι κ α τ α ν ο ή σ α τ ε

1 . Ποια είναι τα στάδια φωνητικής διόρθωσης σύμφωνα με
το μοντέλο της αρθρωτικής διορθωτικής φωνητικής;
2. Ποιες είναι οι αρχές διόρθωσης της προφορικο-τονικής
μεθόδου;
3. Ποια τα συμπτώματα της επίκτητης δυσφασίας;
4. Τι είδους λάθος είναι η επίκτητη αρθρωτική δυσπραξία;
5. Τ ι είναι η διαφορική διάγνωση;
6. Αναίρέρατε μεθόδους καλλιέργειας (ρωνολογικ(όν γνίόσεων
που λείπουν από το παιδί.

[ ι ΐ 4

]

B'

Μ ΕΡΟ Σ

Η ΠΡΑΞΗ

11151

L

—

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ

5

Ε ν α Ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ο
Μ οντέλο
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ
Σ υ ν ε ιδ η τ ο π ο ιη ς η ς
ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

► Εξοικείωση με το επικοινωνιακό μοντέλο φωνητικής
διόρθοχτης που προτείνεται
στο βιβλίο.
► Κατανόηση των μεθοδολογικών αρχονν ιου μοντέλου.

► Περιγραφή των διαδοχικών
σταδίων διόρθωσης που προτείνονται από το μοντέλο.
► Εξοικείωση με τεχνικές και
ασκήσεις διόρθοχτης.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
το Β' Μέρος παρουσιάζονται συγκεκριμένοι τρόποι φω
νητικής και (ροινολογικής διόρθοχτης ελληνόίρωνων παιδκόν με προβλήματα άρθρωσης που μπορεί να (χρείλονται
σε ελλιπή (ρωνολογική συνειδητοποίηση ή αδυναμία παραγίογής συγκεκριμένοτν φθόγγίον (βλ. Κείράλαιο 3) ή μη ελληvocpcovcov παιδιών που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη
η ξένη.
Τ ο μοντέλο διόρθωσης που προτείνεται παρακάτω δεν
εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αλ
λά λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της αρθρωτική^;
διορθωτικής φωνητικής, της προφορικο-τονικής μεθόδου
και της φωνολογικής θεραπείας και τις προσαρμόζει σι it.
ανάγκες της διόρθωσης προβλημάτων άρθρωσης ελλην» >
φωνων ή μη παιδιών. Αξιοποιεί, επίσης, αρχές της ψυχοκι

Σ
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νητικής ανάπτυξης και τη μεθοδολογία της ψυχοκινητικής
αγωγής. Τ ο ρεπερτόριο ασκήσεων που προτείνονται έχουν
ως στόχο τη διόρθωση προβλημάτων άρθρωσης που συνή
θως εμφανίζονται σε παιδιά ηροσχολικής ή πρώτης σχολικής
ηλικίας και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται με απλουσιευμένο τρόπο, δίχως να γίνεται χρήση ιδιαίτερα δύσκολης με
ταγλώσσας. Λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη τα ιδιαίτερα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής ομάδας.
Οι προτεινόμενες κάθε φορά ασκήσεις θα μπορούσαν vex
ενσωματωθούν στο ημερήσιο πρόγραμμα δρασιηριοτήκον
του νηπιαγ(ογείου, στα ιιλαίσια δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη του ιηχκρορικού λόγου ή να υιοθετηθούν στα
διορθωτικά προγράμματα tc o v λογοθεραπευτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρ
μογή του μοντέλου στην τάξη είναι η εξοικεί(οση του παιδα
γωγού με τις βασικές έννοιες της φωνητικής και της φωνο
λογίας (φθόγγος, φώνημα, (ρωνολογική αντίθεση) και προη
γούμενη γνώση σχετικά με τον ακριβή τόπο και τρόπο άρ
θρωσης ττον (ρο)νημ(Π(ον χης γλοχκτας μας και τις κατη γο
ρίες φωνολογικών λαθών στα οποία υιιοπίπτουν τα παιδιά.

Α ν ά γ κ η γ ι α ε ν α ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ο μ ο ν τ έ λ ο
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΛΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ο σύγχρονο ελληνικό σχολείο σε όλες του τις βαθμίδες
εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από έναν πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα. Ελληνόφωνα, τουρκόφωνα, αλβανόφωνα, ρωοόφωνα νήπια συνθέτουν ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό. Τις
ιιι ρισσότερες φορές, η παρεμβολή της μητρικής γλώσσας
ιιροκαλεί λάθη προφοράς κατά την εκμάθηση της ελληνι

Τ
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κής ως δεύτερης. Τα Λάθη μπορεί να θέτουν ή όχι προβλή
ματα επικοινωνίας (π.χ. η προφορά του [δίηο] ως [dino] ή
του [Basos] ως [tasos] από τουρκόφωνο νήπιο μπορεί να θέ
τει ενδεχομένως προβλήματα επικοινωνίας σε μεγαλύτερο
βαθμό απ’ ό,τι η προφορά του [1] ως [L] ατη λέξη καλά).
Για πολλά χρόνια, ωστόσο, κατά την εκμάθηση της ελ
ληνικής ως δεύτερης ή ξένης (αλλά και γενικότερα κατά την
εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλ(όοοας) δεν δινόταν ιδιαί
τερη έμφαση σε ζητήματα προφοράς. ΓΙ προσοχή εστιαζό
ταν (no λεξιλόγιο και τη σύνταξη.
Σΰμίρωνα όμως με τις αρχές της Εηικοινωνιακής Μ εθό
δου που άρχισε να εφαρμόζεται στη γλιοσσική διδασκαλία
από τη δεκαετία του 1980, εφόσον ο ιηχ.νιαρχικός σκοπός
της γλίόσσας είναι η επικοινίονία, η χρήση της γλώσσας για
επικοινωνιακοΰς λόγους στην τάξη θα έπρεπε να είναι ο κε
ντρικός άξονας της διδασκαλίας. 11 εστίαση στη γλιόσσα ως
μέσο επικοινίονίας (ρέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη
διδασκαλίας της προφοράς, εφόσον εμπειρικά δεδομένα
(Celce-Murda, Brinton & Goodwin, 1990: 7) έχουν δείξει
ότι η προβληματική ιηχχρορά δημιουργεί συχνά προβλή
ματα επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά ο ομιλη
τής ελέγχει τη σύνταξη ή το λεξιλόγιο της γλώσσας-σιόχου.
Εξάλλου η «δκκρορετική» ιηχχρορά ενεργοποιεί πολλές φο
ρές (ραινόμενα γλωσσικού ρατσισμού με οδυνηρές συνέπειες
για την κοινίονική ένταξη καν ατόμων που ιον υφίσιανται.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε πως ιδιαίτερη έμ
<ραση πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία της προφοράς της
ελληνικής σε μη ελληνόφωνα παιδιά κυρίως προσχολικής
και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στις ηλικίες αυτές πιθανά λα
θη ιηχχροράς μπορούν να διορθωθούν ευκολότερα και πιο
αποτελεσματικά. Ό πως μπορεί να αναλογιστεί ο καθένας.
[ΐ2>θ]
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πολύ πιο εύκολα καταπολεμάται μια κακή αρθρωτική συ
νήθεια σε μικρή ηλικία, παρά σε μεγαλύτερη, όπου η συνή
θεια αυτή έχει εδραιωθεί για τα καλά και έχει αποκτήσει
μόνιμο χαρακτήρα.
Από την άλλη πλευρά, κατά την καθημερινή εκπαιδευτι
κή δραστηριότητα εντοπίζονται συχνά ελληνόφωνα παιδιά
με δυσκολίες στην άρθρωση συγκεκριμένων ήχίον ή ευρύτε
ρα προβλήματα λόγου (βλ. Κεφάλαιο 3). Τα λάθη αυτά τις
περισσότερες φορείς δεν λαμβάνονται υπόψη από τους εκ
παιδευτικούς ή τους γονείς, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν τη (ρύση τους λάθους ούτε και να σχεδιάσουν
τρόπους διόρθ(οσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να
αποκτούν κακές αρθρωτικές συνήθειες τις οποίες πολύ δύ
σκολα αιιοβάλλουν σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη συστηματικής φωνητικής
και φωνολογικής διόρθωσης και κον ελληνόφοΜον παιδιών
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η διόρθωση
αυτή θα είναι αποτελεσματικότερη αν πραγματοποιηθεί σε
ένα επικοινωνιακο πλαίσιο μέσα αιιό παιγνιώδεις διαδικα
σίες, παρά αν λάβει τη μορ(ρή μιας εντατικής σχολικής
δραστηριότητας.

Α

ρ χ έ ς δ ιο ρ θ ω ς η ς

ριν όμως παρουσιάσουμε το καθαυτό μοντέλο διόρθω-.
σης είναι σημαντικό να αναφερθούμε στις μεθοδολογι
κές αρχές που το διέπουν. Ο εκπαιδευτικός κατά τη διαδι
κασία διόρθ(οσης θα πρέπει να προβεί σε μια σειρά από
ι ιιιλογές σχετικά με το ποιο λάθος να διορθώσει πρώτα,
ιίοια μέθοδο να χρησιμοποιήσει, τι παράγοντες να λάβει

Π
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υπόψη. Απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα επιχειρείται να δοθεί σε ό,τι ακολουθεί:
1. Κατά τη διαδικασία διόρθωσης φθόγγων, προτεραιότη
τα δίνεται στους γλωσσικούς ήχους που διακρίνονται λει
τουργικά (βλ. Κεφάλαιο 2). Έ τσι, πρώτα θα διορθωθεί η
αντίθεση ανάμεσα σε /ν/ και /b/ που αποτελούν (ροφήμα
τα, γιατί μπορούν να διακρίνουν διαίρορετικές λέξεις:
fvd/ol - /bazo/ και έπειτα ανάμεσα σε /χ/ και /ς/ που είναι
αλλό(ρων(χ και δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν το
ένα το άλλο σε κάποιο φωνητικό περιβάλλον. Κάτι τέ
τοιο επιβάλλεται από μια επικοινωνιακή προτεραιότητα.
Η προφορά της λέξης β ά ζα ως μιιάζα μπορεί να παρα
κωλύει την επικοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η
προίρορά του [οςί] ως [οχΐ] και γι’ αυτό πρέπει να διορθωθεί πρώτα.
2. Σε μια δεύτερη φάση διορθίίίνονται προβλήματα όπως η
παραγωγή ενός υπερωικού [L] από σλ(χβό(ρ(ονους που
μιλούν την ελληνική, η παρουσία δασύτητας στα [ρ], [t],
[k] που προφέρει ένας Άγγλος σε αρχική θέση [phita].
Τέτοιου είδους λάθη πρέπει να διορθωθούν, προτεραιό
τητα, ωσιόσο, δίνεται σια λάθη που αναστέλλουν την
επικοινωνία (δηλαδή όταν ουγχέονται διαφορετικά φοννήματα μεταξύ τους).
3. Διδάσκεται μέσα από το παιχνίδι και προπάντων διορ
θώνεται ένας προβληματικός ήχος κάθε (ρορά. Η διόρ
θωση δύο ήχων ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει σύγ
χυση (no μαθητή.
4. Προχ(ι)ράμε με αντιθέσεις π.χ. [s] - [ζ], [ί] - [ν], γιατί μαι,
επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και να συγκεκριμενοποιΐ|
σουμε ευκολότερα τους ήχους, εφόσον έτσι διακρίνονκπ
[
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τα κοινά χαρακτηριστικά τους, αλλά και οι διαφορές
τους (βλ. φωνολογικές αντιθέσεις, Κεφάλαιο 2). Φυσικά εί
ναι καλύτερο να ποΰμε «μην μπερδεύετε τη Σύμη [simi]
με τη ζύμη [zimi]» παρά «μην μπερδεύετε το [s] με το [ζ]»
ή «μην μπερδεύετε τα φύλλα [fila] με τη β ίλ α [vila]» πα
ρά «μην μπερδεύετε το [f] με το [ν]*. Με την ένταξη των
ήχων σε λέξεις (ελάχιστα ζεύγη αντίθεσης) οι μαθητές
αντιλαμβάνονται με συγκεκριμένο τρόπο τη διακριτική
λειτουργία των αφηρημένων φωνημάτων, καθώς συνει
δητοποιούν τη διαφορετική αξία που έχουν κατά την
επικοινωνία με το να διακρίνουν διαφορετικές λέξεις.
5. Δεν ξεχνάμε ότι η παραγωγή ενός ήχου δεν εξαρτάται
μόνο από τη δυνατότητα της άρθρωσής ιου, αλλά και
από άλλους παράγοντες, όικος η θέση του φθόγγου στη
λέξη, το είδος και η θέση της συλλαβής, οι γειτονικοί
φθόγγοι, το πόσο οικεία είναι μια λέξη, η ίδια η γλ(όσσα
των ομιλητών/ομιλητρκόν σε περίπτωση μη ελληνόφω
νων κ.τ.λ.
6 . Η εξοικείοκτη και διόρθωση γίνονται σε επικοινωνιακο
πλαίσιο με την έννοια ότι δεν πραγματοποιείται στατική
διδασκαλία tc o v ήχων, αλλά σταδιακή ανακάλυψη των
χαρακτηριστικών τους από τα παιδιά μέσα από δραστη
ριότητες όικος το παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, δραματο
ποίηση ή ασκήσεις ψυχοκινητικής. Η (ρωνητική εξοικείω
ση και διόρθωση έχει (ος στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των νηπίων.
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ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
αμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο των νηπίων
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας, τα στάδια που προτείνονται για
ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πρόγραμμα φωνητι
κής συνειδητοποίησης και διόρθωσης είναι τα εξής:

Λ

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
αξιολόγηση του λόγου των παιδκον είναι αναγκαία στο
μέτρο που δίνει πληροίρορίες στον παιδαγωγό για τα προ
βλήματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσει. Μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικ(ί>ν ψύλλων αξιολόγησης.
Τα φύλλα αξιολόγησης αποτελούν έντυπα που περιλαμ
βάνουν κατάλογο λέξεων που αρχίζουν με καθένα από τα
φίονήμαια της Ελληνικής. Συνοδεύονται από καρτέλες που
απεικονίζουν τις λέξεις (χυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις
περιλαμβάνονται λέξεις που εμπεριέχουν το ζητούμενο ήχο
σι η δεύτερη ή τρίτη συλλαβή, για να διαπισκοθεί κατά πό
σον το παιδί ιηχχρέρει (χοστά τον ήχο σε όλες τις πιθανές
θέσεις εμ(ράνισής του. Ο παιδαγωγός δείχνει την καρτέλα
( Γ ι ο ν κάθε μαθητή και του ζητά να κατονομάσει το α ν ή κ ε ι
μενο που απεικονίζεται. Σημεκόνει δίπλα στην ανάλογη λι
ξη με τη βοήθεια του Διεθνούς Φίονητικού Αλ(ραβήτου τον
τρόπο προίροράς της από το παιδί. Στο φύλλο αξιολόγησή,
σημεκόνονται επίσης προαιρετικά πληροφορίες σχετικά ju

Η

1. την καθαρότητα της ομιλίας (μήπως είναι πνιχτός ο ή\<».
[124]
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της φωνής του παιδιού, επειδή μιλά με τα χέρια στο στό
μα ή κρατώντας το κεφάλι του κάτω;),
την ταχύτητα (μήπως το παιδί μιλά γρήγορα και δεν αρ
θρώνει σωστά;),
την ένταση (μήπως το παιδί μιλά πολύ σιγά και αυτή η
αδύναμη φωνή σε συνδυασμό με ελλιπή προφορά κά
νουν το λόγο του ακατανόητο;),
την αναπνοή (σπάει την πρόταση σε μικρότερα μέρη ή
λαχανιάζει μιλώντας;),
την ευχέρεια (μήπο)ς κομπιάζει και χρησιμοποιεί εκ
φράσεις όπως εεε, μμ,μ, α α α ή μεγάλα κενά;),
τη χροιά της φωνής (μήπως έχει έντονα στοιχεία ρινικότητας ή είναι μονότονη, χωρίς χρωματισμό; κ.τ.λ.).

Στα φύλλα αξιολόγησης καταγράφονται επίσης παρατη
ρήσεις σχετικά με:
/. Αντικαταστάσεις συμφώνίον και φωνηέντων.
2. Αφαιρέσεις συμφο'Μον και φωνηέντων.
Ορθή άρθρωση (π.χ. αρθρώνει σοκπά το /ρ/ αφήνοντας
ένα κύμα αέρα να εκτινάσσεται από το στόμα του;).
/. Ορθή άρθρίοση συνδυασμού συμφώνων (π.χ. αρθρώνει
το /r/ στο στραβάς, τρέχω, οικτρός;).
Με οδηγό το φύλλο αξιολόγησης, επιτυγχάνεται κωδικο
ίιοίηση και συίϊτηματοποίηση των προβλημάτων που πα
ρουσιάζει στο λόγο του το παιδί, κάτι που επιτρέπει στον/
mi|v παιδαγωγό την επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διόρ
θωσές. Σε περίπτωση που προβλήματα άρθρωσης ουνοδεύοV ι < μ και από άλλα συμπτώματα (περιορισμένο λεξιλόγιο
Κιιι σύνταξη, αδυναμία διάκρισης σημασίας των λέξεων και
[ΐ25]
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εννοιών, όπως τιάνω-κάτω, δ εξιά -α ρ ισ τερ ά , μέσα-έξω , χθεςσή μ ερα-αύ ριο, προβλήματα στη σύνταξη και σύνδεση προτάσεχον), καλό είναι να προτείνεται στο γονιό η παρέμβαση
κάποιου ειδικού.
Με βάση την ταξινόμηση των λαθών σχεδιάζεται η διόρ
θωση και επιλέγονται τα κατάλληλα βήματα που θα υιοθε
τηθούν. Για παράδειγμα, άλλη διαδικασία θα ακολουθηθεί
αν το παιδί απλά αδυνατεί να προφέρει εναν ήχο και άλλη
(χν όχι μόνο αδυνατεί να προφέρει, αλλά και να διακρίνει
ακουστικά τον ήχο. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ικος και εδώ
σημαντικό ρόλο κατέχει η διάκριση ανάμεσα σε φωνολογι
κό και (ρ(ονηιικό λάθος (βλ. Κείράλαιο 3).
Σε π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς μη ελληνόφοΜον παιδιών, κατά τη φάση
αξιολόγησης είναι χρήσιμο να συγκρίνεται το (ρωνολογικό
σύστημα της Ελληνικής (δηλαδή της γλίόσσας-οτόχου) με αυ
τό της μητρικής των ικχιδιών, προκειμένου να προβλέψουμε
τι είδους λάθη θα κάνει το παιδί. ΙΙισ συγκεκριμένα, φθόγγοι
που λείπουν από τη μητρική, αλλά υπάρχουν στη δεύτερη θα
θειου ν προβλήματα προφοράς, ενώ φωνηιικά χαρακτηριστι
κά συγκεκριμένων (ρθόγγο)ν της μητρικής θα επηρεάζουν την
προφορά των αντίστοιχων φθόγγων (πη δεύτερη.
Παραθέτουμε σιη συνέχεια ενδεικτικά τη σύγκριση του
(ρωνολογικου συστήματος της Ελληνικής με αυτό της Τουρκι
κής και Αλβανικής, προκειμένου να γίνει κατανοητή η μέθο
δος της σύγκρισης ως εργαλείου πρόβλεψης λαθών προφοράς.
Συγκρίνοντας τα φωνολογικά αυσιήματα της Ελληνικής,
Αλβανικής και Τουρκικής, μπορούμε, ώς ένα σημείο, να
προβλέψουμε τα πιθανά λάθη, αλλά και να εξηγήσουμε ι<<
λάθη στα οποία προβαίνουν αλβανόφωνα και τουρκόφωνα
νήπια στην προοπάθειά τους να μάθουν την Ελληνική ο»,
δεύτερη γλώσσα. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι κάθε μη ε.\
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ληνόφωνο νήπιο υποπίπτει στα λάθη αυτά, ούτε ότι η υπο
κατάσταση θα έχει μια κατεύθυνση. Τ ο σίγουρο είναι ότι
κατανοώντας τη φύση των φωνητικών λαθών μη ελληνόφω
νων νηπίων, μπορούμε στη συνέχεια να σχεδιάσουμε πρό
γραμμα διόρθωσής τους. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν δυο Πίνακες (βλ. παρακάτω) όπου παρουσιάζονται τα
φωνηεντικά ουστήματα της Αλβανικής και Τουρκικής (για
το φωνηεντικό σύστημα της Ελληνικής βλ. Κεφάλαιο 1),
όπου οι φωνηεντικοί φθόγγοι διακρίνονται στον κάθετο
άξονα με βάση το βαθμό ανοίγματος του στόματος, ενώ
οτον οριζόντιο άξονα με κριτήριο τη θέση του υψηλότερου
σημείου της γλώσσας.
Ξεκινώντας από τ η σύγκριση μεταξύ t o w (ροννηεντικοτν
φθόγγων ττον τρκόν (ρο)νολογικο>ν συστημάτο)ν, διαπκπώνουμε ότι η αλβανική γλονοσα διαθέτει δυο περισσότερα
φωνήεντα από την Ελληνική (πρβλ. Σχήμα 11), τα οποία
ι ίναι: το κλειστό, κεντρικό, στρογγυλό [y] και το μεσαίου
ανοίγματος, κεντρικό, στρογγυλό [«:]. Η Τουρκική «υπεριε.ρεί» της Ελληνικής (ος προς τους εξής τρεις φωνηεντι
κούς φθόγγους: τους [y] και [<κ] και τον μισόκλειστο, κενψικό, μη στρογγυλό [I] (πρβλ. Σχήμα 12). Κάτι τέτοιο,
Οι:ο)ρητικά, συνεπάγεται ικος το (ρο)νηεντικό σύστημα της
ιλληνικής, στο μέτρο που είναι απλούστερο, δεν θέτει
ιι|)οβλήματα προίροράς σε αλβανόφο>να και τουρκόφο)να
νήιιια, εκτός από περιπτώσεις διαφορετικής κατανομής
Ιΐιΐν (ρωνηεντικών ήχο)ν ή παθο)ν των φθόγγων (πρβλ. τη
φωνηεντική α ρ μ ο ν ία 1 της Τουρκικής) που ενδεχομένως να
ΙΊΐηρεάζουν την προφορά.
I.
Με τον όρο φωνηεντική αρμονία ανοκρερόμαοτε σιο χαρακτηριlitiun ιης Τουρκικής να αφομοιώνει τον επόμενο φωνηεντικό ήχο μιας
[127]

Αναφορικά με τους συμφωνικούς φθόγγους των τριών
συστημάτων, η Αλβανική διαφέρει από την Ελληνική στα
εξής σημεία:
• Στερείται του ουρανικού φθόγγου [ς].
• Στερείται του φθόγγου [γ], ο οποίος ανήκει στα εξακο
λουθητικά, υπερωικά σύμφωνα.
• Διαθέτει τους φθόγγους []'] και [3 ], οι οποίοι ανήκουν
στα εξακολουθητικά, φατνο-ουρανικά σύμφωνα.
• Διαθέτει τους φθόγγους [t J] και [03], οι οποίοι είναι προστριβόμενοι, φατνο-οδοντικοί.
• Διαθέτει το φθόγγο [L], ο οποίος ανήκει σια υγρά, πλευ
ρικά σύμφίονα.
Επομένως, ένα αλβανόφωνο νήπιο είναι πιθανόν να εμ
φανίζει:
α) Δυσκολία στην άρθρ<οση του φθόγγου [ς]. Έ τσ ι, η λέξη
[ςόι ϊ] μπορεί να ιηχχρέρεται ως [xeri], εφόσον τη θέση
του ουρανικού [ς] θα πάρει το υπερωικό [χ].
β) Αντικατάσταση του (ρθόγγου [1] από το [L], Για παρά
δειγμα, η λέξΐ] [alos] θα προ(ρέρεται [aLos].
γ) Δυσκολία στην άρθρίοση του φθόγγου [γ]. Έ τσ ι, η λέξη
[yala] ενδέχεται vex ιηκχρέρεται [gala] και το υπερωικό
εξακολουθητικό [γ] να αντικαθίσιαται από το σιτγμιαί»»
ουρανικό [g].

λέξης ή ενός επιθήματος ανάλογα με το αν ο προηγούμενος είναι οι μ
αθιο ή μπροστινό φωνήεν.
[
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Η Τουρκική, από την άλλη πλευρά, διαφέρει από την
Ελληνική ως προς τα εξής:
• Στερείται των μεσοδοντικών εξακολουθητικών [θ] και [δ],
• Στερείται των στιγμιαίων, ουρανικών συμφώνων [c] και [j].
• Στερείται των ουρανικών φθόγγων [ ji] και [X], από τους
οποίους ο πρώτος ανήκει στα ένρινα και ο δεύτερος αία
υγρά σύμ(ρ(ονα.
• Στερείται του ένρινου, υπερωικού ουμ(ρο)νου [η],
• Διαθέτει τους (ρθόγγους [J] και [ 3 ], οι οποίοι ανήκουν
στα εξακολουθητικά φατνο-ουρανικά σύμφωνα.
• Διαθέτει τα προστριβόμενα, φατνο-οδοντικά σύμιρωνα
[tf] και [d3 ].
Κατά συνέπεια, τουρκόφωνα νήπια που μαθαίνουν να
μιλούν την Ελληνική ενδέχεται να συναντήσουν:
α) Δυσκολία <ττην άρθρωση του (ρθόγγου [θ]. Έ τσ ι, στη θέ
ση της λέξης [θόΐο] θα προφέρουν τη λέξη [telo] εφό
σον το μεσοδοντικό [θ] θα δίόσει τη θέση του στο οδο
ντικό [tj.
β) Δυσκολία στην άρθροκτη του ήχου [δ]. Στην περίπτωση
αυτή, η οποία είναι ανάλογη με την προηγούμενη, η λέ
ξη [6ema] θα προφέρεται ως [dema].
y) Δυσκολία στην άρθρωση του (ρθόγγου [c]. Για παρά
δειγμα το νήπιο μπορεί να προφέρει τη λέξη [keros]
αντί της λέξης [ceros]. Δηλαδή, το ουρανικό [c] μπορεί
να δώσει τη θέση του στο υπεροηκό [k],
(V) Δυσκολία στην προφορά του ήχου [j]. Έ τσι, στη λέξη
|ajelos] το υπερωικό [g] μπορεί να πάρει τη θέση του
ουρανικού [_}] και να παραχθεί η λέξη [agelos].
[
Η
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ε) Δυσκολία στην άρθρωση του ουρανικοΰ [ji], ο οποίος
στη λέξη [jaata] μπορεί να αναλυθεί στον οδοντικό
φθόγγο [η] και τον μπροστινό [i] και να παραχθεί η λέ
ξη [niata].
στ) Δυσκολία στην προφορά του ήχου [λ]. Παραδείγματος
χάρη, το ρήμα [λόπο] ενδεχομένως να προφέρεται
[Ιϊόηο].
Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν αποτελούν ενδεικτι
κές περιπτώσεις δυσκολιών άρθρ<οσης, οι οποίες ενδέχεται
να κάνουν συχνότερα την εμφάνισή τους μέσα στην τάξη
του νηπιαγωγείου. Δεν προβλέπουμε ότι το τουρκόφ(ονο ή
το αλβανόφωνο νήπιο θα κάνει λάθος στα ελληνικά [t] και
[d], αφού αυτά υπάρχουν και σιη δική του γλώσσα. Λν κά
νει λάθος σ’ (χυτά τα σύμφωνα, θα πρέπει ίσως να υποθέ
σουμε ότι πρόκειται για τυχαία λάθη. Τ η δική μας έρευνα
απασχολούν κυρίως τα συιπη μ ατικά λάχθη1. 'Οικος είναι φυ
σικό, τα λάθη μπορεί να ποικίλλουν κατά περίπκοση. Το
ενδεχόμενο αυτό απαιτεί από κάθε εκπαιδευτικό κατάλλη
λη προσέγγιση του προβλήματος και χρήση αποτελεσματι
κών μεθόδων για την αντιμετώπισή του. Οι γνώσεις (ροινητικής ανάλυσης και σύγκρισης από πλευράς παιδαγωγούν κρί
νεται αναγκαία προκειμένου: α) να μαντέψουν τι θέλει να
πει το μη ελληνόφοινο νήπιο,//) να ερμηνεύσουν το λάθος,
γ) να σκεφτούν τι πρέπει να κάνει για να το διορθοκτει.

2.
Γ ια ιη διάκριση τυχαίο/συστηματικό λάθος πρβλ. ΙΙετρούνικ
(1993: 428).
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ΣΧΗΜΑ 11: Ταξινόμηση των φωνηέντων της Αλβανικής.

a

ί ΧΙΊΜΑ 12: Ταξινόμηση των φωνηέντων της Τουρκικής.
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Ονοματεπώνυμο:
Μητρική Γλώσσα:
Φωνητική Περιγραφή:

Φωνήεντα
Σύμφωνα
Μ

[e]
Μ
Ιο]
Μ
Μ
[b]
Μ
lil
fg]
til

[δ]
Μ
[Θ]
Μ
[C]

[I]
[X]
[m ]

[η]

[J1]
Μ
[ρ]
Μ

[s]
[t]
[f]
Μ
[ς]

Παράδειγμα

Άρθρωση

Αντικατάσταση

Θέση
1

Αετός
Έλατο
Ήλιος
Ομπρέλα
Ουρανός
Βιβλίο
Μπαμπάς
Γάλα
Γ ιαγιά
Γ καράζ
Γ κιόνης
Δέντρο
Ζώνη
Θάλασσα
Κότα
Κεραμίδι
Ελάφι
Ελιά
Μύλος
Νερό
Εννιά
Άγγελος
Πάρκο
Ρόδι
Σφυρί
Τόξο
Φύλλο
Χάρακας
Χέρι
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Το ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
υτή η φάση δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να παρατη
ρήσει σε γενικές γραμμές τους αρθρωτικούς μηχανι
σμούς και τον προσωδιακό χαρακτήρα της γλώσσας που
επιθυμεί να κατακτήσει. Μόνο συνειδητοποιώντας τα ακου
στικά χαρακτηριστικά της γλοχίοας-στόχου θα καταφέρει
στη συνέχεια να τα αναπαραγάγει ορθά (πρβλ. και προφορικο-τονική μέθοδο στο Κεφάλαιο 4).
Η ευαισθητοποίηση επιτυγχάνεται μέσο) της έκθεσης
των παιδιών σε διαίρορετικά είδη αυθεντικής παραγωγής
λόγου (μαγνητοίρωνημένα δελτία ειδήσεων, τηλεφωνικά μη
νύματα, (ριλικές συνομιλίες, τυπικές συνομιλίες, διαλέξεις,
μαγνητοφοτνημένοι διάλογοι από τη Λαϊκή Αγορά, ομιλία
των ίδιο)ν το)ν παιδπόν κ.τ.λ.) πάντα σε αυθεντικές περιστά
σεις επικοινωνίας. Ο παιδαγωγός οδηγεί τα παιδιά στη συνειδητοποίηοη του διαφορετικού ρυθμού και επιτόνισης
που υπάρχει ανάμεσα στο λόγο του εκφο>νητή ειδήσεων και
ιου πραματευτή της Λαϊκής, εξοικεκονει τα παιδιά με την
ίδια τους τη φα)νή κ.τ.λ. Επομένο)ς, στο στάδιο αυτό τα παι
διά εξοικειώνονται με το φαινόμενο της ομιλίας συνολικά
((lhampagne-Muzar & Bonrdages, 1993) ή διακρίνουν εκφωνι'ιματα ή λέξεις της μητρικής τους από εκφο)νήματα ή λέξεις
ιης γλώσσας-στόχου οε περιπκόσεις μη ελληνόφωνοί.

Α

TO ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ3
τόχος της φάσης ακουστικής διάκρισης είναι να οδηγή
σει το μαθητή να διακρίνει τους προβληματικούς ήχους
και να τους κατατάξει νοητικά ανάλογα με τις ιδιότητες
τους, εφόσον η ευρύτερη κατανόηση της γλώσσας εξαρτάται από την ακουστική διάκριση και αντίληψη των ήχων
που απαρτίζουν μια λέξη (Μπεζέ, Σφυρόερα, Γαβριηλίδου,
2002). Πίσω από το στόχο που προαναίρέρθηκε υπολανθά
νει το σκεπτικό ότι η ακουστική αντίληψη και διάκριση των
ήχο>ν της ελληνικής γλώσσας οπό αυθόρμητη, ενδόμυχη και
μη συνειδητή που είναι αρχικά σια παιδιά, εάν γίνει συνει
δητή, ισχυροποιεί τους μηχανισμούς εκμάθησης της ανά
γνωσης και της γραφής (Μπεζέ, Σφυρόερα, Γαβριηλίδου,
2002 ).
Ο δάσκαλος προχωρά στο επόμενο σιάδιο της διδασκα
λίας του μόνο όταν το α<ρτί t c o v μαθητών έχει εξασκηθεί αρ
κετά σιη διάκριση των ήχων και όταν αυτή η διάκριση έχει
εδρακοθεί και συστηματοποιηθεί σιο μυαλό t o w παιδιών.
Το μαγνητόφωνο αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο ο'
αυτήν τη φάση. Ί ο βασικό είναι οι μαθητές vex είναι οε θέ
ση να διακρίνουν μια λέξη μέσα από έναν κατάλογο όρων
που διακρίνονται μόνο ως προς ένα (ρώνημα (αξιοποίηση

Σ

Τ ο εκπαιδευτικό υλικό Ι/ινα κω τή I των Μ ι ι ι ; / , κ , Σ φ υ ι ό κ ρ α , Γ α β γ ι ι ι
(2002) « »ό τις ε κ δ ό σ ε ις Ελληνικά Γράμματα, το βιβλίο Προαν<<
γνωστικές Δ εξιότητες. Μ α θ ή μ α τ α μ ε τα Φ ωνήματα των Γ ι λ ν ν ι κ ο π ο υ λ ο - ,
& Ο μ λ δ λ ς Ε ι τ λ π λ ς (2000) καθώς και τ α β ιβλία P ron u n cia tio n Gam*
του H a n c o c k (1995) καιJ e u x de Sons et de L ectu re του W i n n i g e r (l'l'.ri
παρέχουν έναν πλούσιο κατάλογο τέτοιων παιχνιδιών.
3.

Α ΙΔ Ο Υ

[134]
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των ελάχιστων ζευγών). Οι αρχές της προφορικο-τονικής
μεθόδου (βλ. Κεφάλαιο 4) με τη χρήση μοντέλων προσφέρονται ιδιαίτερα για εφαρμογή σ’ αυτή τη φάση.
Ασκήσεις Ακουστικής Διάκρισης
α ακόλουθα είδη ασκήσεων με μορφή παιχνιδιού θεω
ρούνται κατάλληλα γι’ αυτήν τη φάση: διπλή, τριπλή ή
πολλαπλή διάκριση (Celce, Brinton & Goodwin, 1996),
ταύτιση ενός ήχου σε αρχική, μεσαία ή τελική θέση (Dean
& Howell, 1986), ταύτιση ομοιοκαταληξίας, επιλογή κατάλ
ληλου προσωδιακού σχήματος, προσδιορισμός των ρυθμι
κών ομάδο>ν που απαρτίζουν μια λέξη ή φράση (διάκριση
συλλαβών ή άλλων ρυθμικών ομάδων), ταύτιση της επιτελούμενης γλωσσικής πράξης (ερώτηση, κατάίραση, θαυμα
σμός κ.τ.λ.). Οι ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραμαιοποίηοη ή ψυχοκινητικό παιχνίδι.

Τ

Διττή σύγκριση

11 διττή σύγκριση αποτελεί πολύ διαδεδομένη μέθοδο καλ
λιέργειας της ακουστικής διάκρισης. Με βάση τη μέθοδο
αυτή, μπορεί να σχεδιαστεί μεγάλος αριθμός δραστηριοτήι<ι)ν, ανάλογα με τη φαντασία του παιδαγωγού. Ο μαθητής
ακούει δύο λέξεις ή ψευδολέξεις και καλείται να αποφασίοπ (χν είναι όμοιες ή διαφορετικές, αν σχηματίζουν ομοιο
καταληξία ή όχι κ.τ.λ. Σε περίπτωση που ακούει το ίδιο, καλπι.αι να ανττδράοει με κάποιο τρόπο, π.χ. να χτυπήσει το
ιιΑήκτρο του πιάνου (στη γωνιά της μουσικής, αν υπάρχει)
Ι| να πετάξει ένα μαξιλαράκι ή μπαλάκι κ.τ.λ. Παιδιά μεγαΑυιι ρης ηλικίας μπορούν απλά να δηλώσουν λεκτικά αν

Ο

ΜΕΡΟΣ

Η ΠΡΑΞΗ

πρόκειται ή όχι για την ίδια λέξη ή για λέξη που σχηματίζει
ρίμα με μια άλλη:
κ ό τα /π ό ρ τα
φ ά τα /ν ά τα
μ ή λ ο/ξύλ ο
φ ύ λλα/φ ιλ ά
γ ά λ α /μ π ά λ α
γ ά λ α / γάτα

μ ήλο/νήλο
δέντρο/βέντρο
θέατρο / θέατρο
τόηι/Π ότιη
φ ύ λλα/βίλα
γ ά λ α /γ ά λ α

Παραλλαγή της άσκησης αυτής είναι και η ακόλουθη:
Τα παιδιά καλούνται να βρουν ποια λέξη ομοιοκαταλη
κτεί με τη λέξη-πρότυπο. Ο παιδαγωγός προφέρει τη λέξηστόχο και δείχνει στα παιδιά εικόνες με τις λέξεις ελέγχου,
ζητοίντας τους να του δείξουν ποια λέξη τελεκόνει με: το ίδιο
όπως η λέξη-πρότυπο:
κότα, ξύλο
ιιόρτα, φώτα
νότα, χόρτα

μ,ήλο
•κότα
ιιόρτα
Τριπλή σύγκριση

Η τριπλή σύγκριση βασίζεται (πην ίδια λογική με τις προη
γούμενες ασκήσεις. Ο βαθμός δυσκολίας φυσικά είναι με
γαλύτερος. Ο μαθητής ακούει τρία εκφωνήμαχα ή τρεις λέ
ξεις και καλείται να αποφασίσει ποιο διαφέρει:
Β ρέχ ει; / Β ρέχ ει; /Β ρ έχ ει
Τ ρέχ ει!/ Τ ρ έχ ει;/ Τρέχει!
Τ ρ ώ ει!/Τ ρ ώ ει/Τ ρ ώ ει
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Αντίληψη ενός ήχου

Ο μαθητής ακούει έναν ήχο και πρέπει να πει ή να σημειώ
σει πόσες φορές τον ακούει ή σε ποιες συλλαβές τον ακούει.
Σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να μοιραστεί ένα
φύλλο με αριθμημένα τετράγωνα, όπου θα σημειώνονται
όσες φορές ακούγονται οι συγκεκριμένοι ήχοι π.χ.:
/ρ/

Ν

/m/

1.
2.
3.
1. Μ παλόνι
2. Μ ήλα
3. Π ό ρ τα
Από τη βασική (χυτή η ιδέα μπορεί να πηγάσουν πολλά
ευχάριστα παιχνίδια στο νηπιαγωγείο.
Ιη Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α : Τα παιδιά είναι μαζεμένα σε κύκλο
και η/ο παιδαγωγός τούς ζητά κάθε (ρορά που ακούν κά
ποιο συγκεκριμένο ήχο που έχει προκαθοριστεί να χτυπούν
ιιαλαμάκια ή ένα πλήκτρο στο πιάνο.
2η Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα -. Η/ο παιδαγωγός μοιράζει στα παιδιά
καρτέλες που αναπαριστούν αντικείμενα (δηλαδή καρτέλες
ουσιαστικών) ή ενέργειες (δηλαδή καρτέλες ρημάτων) που
κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στη συνέχεια, προφέρει έναν
ϊ|\ο και ζητά από τους μαθητές να δείξουν ποια από τις λέΙ,πς που απεικονίζονται στις καρτέλες τους περιέχει αυτόν
ιι ιν ήχο.
[ΐ37]

1

Β

ΜΕΡΟΣ

Η ΠΡΑΞΗ

3 η Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α : Η/ο παιδαγωγός μ ο ιρ ά ζ ει στα παιδιά
ένα τυπωμένο φυλλάδιο που περιέχει εικόνες των παρακά
τω ελάχιοτων ζευγών (εναλλακτικά μπορεί να τους δώσει
ένα μπίγκο με εικόνες λέξεων αντί για λέξεις). Σε κάθε σει
ρά απεικονίζονται δύο λέξεις που σχηματίζουν ελάχιστα
ζεύγη π.χ. πόρτα/χόρτα·.
σ κ α λ ί/ σκυλί
π ο δ ιά /ρ ο δ ιά
β έ ρ α /μ έ ρ α
β ά ρ η /ζ ά ρ ι

πόρτα / χόρτα
σ ο ύ π α /κ ο ύ π α
ψ ύλλο/μήλο
φ ύ λλα/βίλα

Ζητείται από τα παιδιά να δείχνουν τη λέξη που ακούν
κάθε (ρορά. Είναι δυνατόν επίσης η/ο παιδαγωγός να μοι
ράζει στα παιδιά μια σελίδα λευκό χαρτί, ανιί για το τυπω
μένο φυλλάδιο και να τους ζητά να ζωγρα<ρίσουν τη λέξη
που ακούν.
Το κυνήγι του ηχο-θησαυρού

Τα παιδιά γίνονται «ηχο-εξερευνητές» που κυκλοίρορούν
στην «ηχο-ζούγκλα», δηλαδή το χώρο του νηπιαγωγείου.
Μόλις η/ο παιδαγωγός ιηκκρέρει έναν ήχο, τρέχουν το κα
θένα να ακουμπήσει ένα αντικείμενο που περιέχει τον ήχο
αυτό. "Οποιος μαζέψει πιο πολλούς «ηχο-πόντους», δηλαδή
όποιος βρει τα πιο πολλά αντικείμενα που αρχίζουν από το
συγκεκριμένο ήχο, κερδίζει τον «ηχο-θησαυρό».
Οι ηχο-σαρανταποδαρούσες

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και ορίζουν τα ίδπι
από έναν αρχηγό. Οι αρχηγοί θα είναι τα κείράλια από th;
σαρανιαποδαρούσες. Στέκονται απέναντι από τα υπόλοιικ'
[138]
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παιδιά. Η/ο παιδαγωγός ρωτά με τη σειρά την κάθε ομά
δα: «Από τι ήχο αρχίζει η λέξη...». Αν κάποιος παίκτης της
ομάδας που ρωτάται απαντήσει σωστά, πηγαίνει πίσω από
τον αρχηγό. Κερδίζει η πιο μεγάλη σαρανταποδαρούσα,
δηλαδή η ομάδα με τις περισσότερες ορθές απαντήσεις.
Τα ηχο-αγοράκια και τα ηχο-κοριτσάκια

Η/ο παιδαγωγός επιλέγει να δουλέψει με ένα ζεύγος (ρωνημάτων (/ί/ - /ν/, /{/ - /θ/, /θ/ - /δ/, /s/ - /z/ κ.τ.λ.) και χο>ρίζει τα
παιδιά οε αγόρια που είναι τα ηχο-αγοράκια και σε κορί
τσια που είναι τα ηχο-κοριτσάκια. Τα παιδιά διασκορπίζο
νται (τιο χώρο της τάξης. Τους εξηγεί ότι είναι μικρό; πλά
σματα που μένουν ακίνητα όταν υπάρχει σιωπή και τρέχουν
μόνο όταν ακοΰν τις μαγικές λέξεις. Οι μαγικές λέξεις για
τα ηχο-αγοράκια είναι οι λέξεις που αρχίζουν για παρά
δειγμα με το /!/ (ψιλός, ψέτα, ψιλί, ψ ύλακας, φανέλα) και για
τα ηχο-κοριτσάκια λέξεις που αρχίζουν με το /θ/ (θησαυρός,
Θάνος, θ ρανίο, θέατρο, θείος). Όταν, λοιπόν, ακούγονται λέ
ξεις με /θ/ τα ηχο-κοριτσάκια πρέπει να τρέχουν και τα
ηχο-αγοράκια να είναι ακίνητα, ενώ όταν ακούγονται λέξεις
από /ί/ τα ηχο-κοριτσάκια πρέπει να είναι ακίνητα και τα
ηχο-αγοράκια να τρέχουν. Εναλλακτικά, η/ο παιδαγωγός
μπορεί να μη χοψίσει τα παιδιά σε δύο ομάδες, αλλά να
ιους ζητήσει να επιτελούν δύο δκκρορετικές κινήσεις ανά
λογα με το αν ακούν λέξεις από /!/ ή /θ/ (π.χ. τρέχουν γύρο)γύρω στις λέξεις με /ί/ και πηδούν επιτόπου στις λέξεις με
/θ/). ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει οι παιδαγωγοί να συγχέουν
ιους ήχους με τα γράμματα (π.χ. το ξ αναπαριστά συνδυα
σμό ήχων /k+s/, άρα δεν πρέπει να τους ζητήσει λέξεις από
ξ, γιατί εύλογα τα παιδιά θα ακούν /k/ και δεν θα αντι
δρούν).
[ΐ39]
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Ταξίδι στον κόσμο

Η/ο παιδαγωγός φέρνει στα παιδιά φωτογραφίες από διά
σημες πόλεις του κόσμου, ει δυνατόν με χαρακτηριστικά
μνημεία εύκολα αναγνωρίσιμα (Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο,
Λισαβόνα, Βαρκελώνη, Ρώμη, Μόσχα, Πίζα, Νέα Υόρκη,
Δελχί, Βενετία, Άμστερνταμ) και τους μιλά για αυτές. Τα
παιδιά επεξεργάζονται τις φωτογραιρίες, εξοικεκόνονται με
τα μνημεία και τα αναγνωρίζουν όοο αυτό είναι δυνατό.
Στη συνέχεια, η/ο παιδαγωγός ζητά από τα παιδιά να πουν
ποια πόλη αρχίζει από τον ήχο /a/ για παράδειγμα. Όποιο
παιδί το βρει, κερδίζει τη φωτογραφία όπου εικονίζεται η
συγκεκριμένη πόλη. Κερδίζει το παιδί με τις περισσότερες
εικόνες. Δραστηριότητες σαν κι αυτήν, όπου το παιδί μα
θαίνει γεωγρα<ρία ενώ παράλληλα οδηγείται στ η σταδιακή
συνειδητοποίηση ήχο>ν, εντάσσονται <rax πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης που προτείνεται στο Νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (18/10/2001).
Ο τροχός των φωνηέντων

Υ λ ικ ά : Κατασκευάζουμε από χαρτόνι έναν τροχό χωρίζο
ντας τον (τε 10 μέρη, όπου αποτυικόνσυμε τα φωνήεντα της
ελληνικής /a/, /e/, /i/, Ιο/, ιι/. Τα φωνήεντα μπορούν να καταγραφούν είτε στο φωνητικό αλφάβητο είτε στο ελληνικό αλ
φάβητο είτε να συμβολίζονται με κάποιο χρώμα (π.χ. κίτρι
νο για το /a/, κόκκινο για το /ί/ κ.τ.λ.), ανάλογα με το στόχο
της άσκησης. Αν σιόχος της άσκησης είναι απλά η φωνολο
γική συνειδητοποίηση, τότε καλύτερα να συμβολίζονται μι
χρώμα ή να είναι στο φωνητικό αλφάβητο, αν όμως επιθυ
μούμε ταυτόχρονα τη σύνδεση φθόγγου - γραφήματος, τόιι
χρησιμοποιείται το ελληνικό αλφάβητο. Στο κέντρο υπάμ
[ΐ4θ]
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χει κινητός δείκτης. Επίσης, ετοιμάζουμε για κάθε παίκτη
μια κόλλα όπου έχουμε ζωγραφίσει 5 σπίτια, τα σπίτια του
/a/, του /e/, του /ί/, του /ο/ και του /u/.

Αφήνουμε επίσης κάρτες με ουσιαστικά που αρχίζουν
από φωνηεντικούς ήχους. Κάθε παίκτης έχει από ένα φύλλο
με τα πέντε σπιτάκια. Οι παίκτες γυρίζουν το δείκτη. Αν ο
δείκτης σταματήσει σιο /a/ ή στο κίτρινο χρώμα, πρέπει να
βρουν μια κάρτα που απεικονίζει αντικείμενο που αρχίζει
με τον ήχο αυτό και να την τοποθετήσουν στο κατάλληλο
σπιτάκι. Αν δεν μπορούν, χάνουν τη σειρά τους. Κερδίζει
όποιος μαζέψει τις περισσότερες κάρτες.
Ί'ο τρενάκι των συμφώνων
Αριθμός παικτών 10.
Υ λικά: Ζωγραφίζουμε σε χαρτί 10 όμοια τρενάκια, που για
βαγόνια έχουν τετράγωνα διαφορετικού χροψατος.

[ Ι4-Ι ]
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Κάθε χρώμα αναπαριστά και έναν ουμφωνικό ήχο, π.χ.
κόκκινο για το /ρ/, ροζ για το /b/, ουρανί για το /1 / και κίτρι
νο για το /d/. Χρειαζόμαστε καρτέλες που απεικονίζουν
αντικείμενα τα οποία αρχίζουν από αυτούς τους ήχους. Κά
θε παίκτης διαλέγει ένα τρενάκι. Οι εικόνες είναι γυρισμέ
νες ανάποδα crio τραπέζι. Κάθε παίκτης με τη σειρά γυρίζει
μία κάρτα, την προ(ρέρει και την τοποθετεί στο ανάλογο
βαγόνι (π.χ. («ν βρήκε μια κάρτα που απεικονίζει ένα πορ
τοκάλι, την τοποθετεί σιο κόκκινο βαγόνι, αν βρήκε μια
κάρτα που απεικονίζει μια μπανάνα την τοποθετεί στο ροζ
βαγόνι κ.ο.κ.). Κερδίζει όποιος συμπληρώσει πρώτος όλα
τα βαγόνια του τρένου του.
Το φιδάκι του σ

Ο παιδαγωγός ζωγρα(ρίζει ένα φιδάκι του οποίου το σώμα
απεικονίζει αντικείμενα που αρχίζουν από διαφορετικούς
ήχους (λουλούδια, σπίτια, βάζα, κουτάλια κ.τ.λ.) καθώς και
φιδάκια δίχως απεικονίσεις ανιικειμένίον που μοιράζει στα
παιδιά. Ταυτόχρονα έχει καρτέλες των αντικειμένων που
απεικονίζονται στο φιδάκι και τις τοποθετεί πάνω στα αντί
σιοιχα τετράγωνα σιο σώμα του (ριδιοΰ. Τ ο κάθε παιδί ρί
χνει το ζάρι και προχωρά τόσα τετράγίονα στο σώμα του φι
διού όσα καθορίζει το ζάρι. Προφέρει τη λέξη που απεικο
νίζεται στο τετράγωνο που σταμάτησε. Αν είναι λέξη από ο,
παίρνει μία από τις καρτέλες που βρίσκονται στο φιδάκι
και την τοποθετεί στο άδειο φιδάκι που έχει μπροστά του
Αν δεν είναι λέξη που αρχίζει από σ, π α ρ α χ ω ρ ε ί τη σεη»'
[142]
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του στον επόμενο παίκτη. Κερδίζει όποιος παίκτης μαζέψει
τις περισσότερες καρτέλες.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ
ατά την παραγωγή των ήχων, ο αέρας που εξέρχεται
από τα πνευμόνια βγαίνει ανεμπόδιστος, οπότε παράγονται τα (ρωνήεντα ή συναντά ολικό ή μερικό εμπόδιο
προσκρούοντας στα δόντια, τη γλώσσα ή τα χείλη και έτσι
παράγονται τα κλεκττά (στιγμιαία) και τριβόμενα (εξακο
λουθητικά) σύμ(ρωνα αντίστοιχα. Επομένως, πριν το παιδί
εξασκηθεί στην καθαυτό άρθρωση τχον προβληματικών
ήχων, είναι αναγκαίο vex έχει προηγηθεί ένα στάδιο προε
τοιμασίας κατά το οποίο προθερμαίνονιαι οι αρθρωτές και
εξασκούνται σε διαδικασίες που αποιελούν προϋποθέσεις
για τη σοχπή άρθροιοη (αναπνοή, έλεγχος του αέρα στη
στοματική κοιλότητα, ετοιμότητα των αρθροκών κ.τ.λ.). Για
να βελτιωθεί η κινητικότητα tco v αρθρωτών, είναι αναγκαίο
οι μύες που παράγουν τις αρθρωτικές κινήσεις να είναι σε
θέση να τίθενται σε λειτουργία ή σε παΰση με μεγάλη ακρί
βεια, ταχύτητα και με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Εί
ναι επίσης αναγκαίο να είναι σε θέση να κινούνται προς τις
ψεις κατευθύνσεις του χοίρου: μπρος-πίσω, αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτο).

Κ
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Μερικές Ιδέες για Ασκήσεις
ια το σκοπό αυτό, προτείνονται παρακάτω ασκήσειςπαιχνίδια χαλάρωσης, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ορθή
στάση του σώματος κατά την άρθρωση4, ασκήσεις ανα
πνοής, ασκήσεις συνειδητοποίησης της στοματικής κοιλό
τητας και κατονομασίας των μερών που την απαρτίζουν,
μασάζ της στοματικής κοιλότητας για ενδυνάμωση και κα
λύτερο έλεγχο των αρθρωτών κ.τ.λ.

Γ

Μαθαίνω τους αρθρωτές

ΓΙριν ξεκινήσει η καθαυτό διόρθωση, είναι αναγκαίο ο μι
κρός μαθητής να γνωρίζει τα όργανα άρθρωσής του και την
ονομασία τους, γιατί έτσι θα είναι σε θέση να ακολουθεί τις
οδηγίες της/του παιδαγοιγού που θα του υποδεικνύουν το
πώς θα τοποθετήσει τα όργανα άρθρωσής του για να πετύχει την επιθυμητή ιηκκρορά. Οι αρθρωτές μπορεί αρχικά
να παρουσιαστούν (no πλαίσιο μιας μικρής ιστορίας και
έπειτα να καταδειχθούν. Για λειτουργικούς λόγους, καλό εί
ναι η παρουσίαση των αρθρωτών να αρχίζει με εκείνους
τους αρθρωτές που είναι οπτικά εμφανέστεροι, π.χ. γλώσ
σα, δόντια, μύτη, γιατί το παιδί ελέγχει ευκολότερα ό,τι
μπορεί να οπτικοποιήσει.
Μ έ σ α π ρ σ ς χ ρ ή σ η : καθρέφτης, πίνακας, φωτογραφίες.
Π ερτγ ρατρή : Ο μαθητής βρίσκεται αρχικά απέναντι απο
την/τον παιδαγωγό για λόγους έμψυχης επαφής. Εξάλλου,
4.
Κλινικά δεδομένα μαρτυρούν πως η λανθασμένη οτάση κατά τΐ|\
άρθρωση (κουλουριασμένη πλάτη, σκυμμένο κεχράλι, νευρικές, επανα
λαμβανόμενκς κινήσεις κ.τ.λ.) επηρεάζει αρνητικά την άρθρωση (Ch;i|>
man-Bahr, 2001: 175).

[144]
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...............................

η/ο παιδαγωγός είναι το γλωσσικό πρότυπο. Η/ο παιδαγω
γός κατονομάζει τα χείλη του και έπειτα τα δείχνει. Ζητά
από το παιδί να επαναλάβει την ίδια κίνηση στον εαυτό
του. Τ ο παιδί εκτελεί. Στη συνέχεια, το παιδί δείχνει και
κατονομάζει τα χείλη της/του παιδαγωγού. Με τον ίδιο τρό
πο μαθαίνει τη γλώσσα, τα δόντια, τον ουρανίσκο, τα φατ
νία που καλό είναι να ονομασθούν ούλα (πιο οικεία λέξη
στα παιδιά), τη γλωσσίδα, τη ρινική κοιλότητα που Bex ονομασθεί μύτη, το λάρυγγα, το φάρυγγα και τις φοινητικές
χορδές. Για λόγους ευνόητους, τα τρία τελευταία δεν μπο
ρούν να καταδειχθούν, μπορούν όμως τα παιδιά να ανιτληφθούν την παρουσία τους είτε μέσω ιης αφής, αγγίζοντας
το μήλο του Λδάμ, ενιό μιλούν, για να νιώσουν τις ίρίονηιικές χορδές που πάλλονιαι είτε με περιγραφές και ερωτή
σεις του τύπου «Τι νΐίόθετε παιδιά σιο λαιμό σας όταν είστε
γριποψένοι;». Τα παιδιά, ωστόσο, μπορούν να αποκτήσουν
οπτική επαφή μέσα από φωτογραφίες. Σιη συνέχεια η/ο
παιδαγωγός ακουμπά τους αρθρονιές του και ζητά από τα
παιδιά να ιους κατονομάσουν ή αντίσιρικρα το παιδί δεί
χνει και η/ο παιδαγωγός κατονομάζει. Επίσης, με κλειστά
μάτια, το παιδί καλείται vex ανακαλύψει και να κατονομά
σει τους αρθρωτές του. Στη συνέχεια, το παιδί πηγαίνει απέ
ναντι στον καθρέίρτη για λόγους τεκμηρίωσης, ενώ δίπλα
του στέκεται η/ο παιδαγωγός, που του ζητά να δείξει και να
κατονομάσει και πάλι τους αρθρωτές πάνω του, βλέποντας
ιιρος τον καθρέίρτη και στη συνέχεια σιο είδωλό του στον
καθρέφτη. ΙΙαρόμοιες ασκήσεις πραγματοποιούνται με το
ιιαιδί απέναντι από τους συμμαθητές του. Η όιατύπίοση
μπορεί ενδεικτικά να λάβει την ακόλουθη μορίρή: «Άγγιξε
με το δάκτυλό σου (ή με το χέρι σου) τα χείλη, τα δόντια, τη
γλώσσα, τη μύτη» ή «Άγγιξε με τη γλώσσα σου τα χείλη, τα
[ ΐ45]
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δόντια, τα ούλα, τον ουρανίσκο». Πιο σύνθετες διατυπώ
σεις, με την έννοια ότι είναι συνδυασπκές, είναι οι ακόλου
θες: «Άγγιξε με το χέρι σου τη μύτη και με τη γλώσσα σου
τα χείλη» ή «Πρώτα ακούμπησε με τη γλώσσα τον ουρανί
σκο και μετά δάγκωσε με τα δόντια τα χείλη». Οποχτδήπστε, για να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα μπορεί να
χρειασθούν αρκετές ώρες διδασκαλίας, ανάλογα με τη δε
κτικότητα του κάθε παιδιού. Καλό είναι να ακολουθήσει
έπειτα από ένα διάστημα μια (ράοη ελέγχου εμπέδιοσης.
Δραστηριότητες προθέρμανσης και εξάσκησης των αρθρωτών

Οι δραστηριότητες προθέρμανσης που παρουσιάζονται στη
συνέχεια ως στόχο έχουν την εξάσκηση της ετοιμότητας και
ευκινησίας των μυ(όν που βρίσκονται στα όργανα άρθρω
σης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασκείται ο τόπος άρθρωσης
(π.χ. χείλη, γλώσσα), η θέση (π.χ. εμπρόσθιο, οπίσθιο, με
σαίο μέρος της (ποματικής κοιλότητας) και ο τρόπος (π.χ.
άνοιγμα και κλείσιμο του στόματος). Έχουν τη μορ<ρή διασκεδασιικών παιχνιδιών παρόμοκον με αντίστοιχα παιχνί
δια που εξασκούν τη λεπτή και αδρή κινητικότητα. Έ μφ α 
ση δίνεται στη μίμηση και το σχεδίασμά νέων «ρθρωτικών
κινήσείον. Στις δραστηριότητες αυτές μπορούν vex συμμετέ
χουν παιδιά τριών έως οκκί» εκόν με ή δίχίος προβλήματα
άρθρωσης5. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: παιχνίδια μ ί
το ιη όμ α και παιχνίδια μ ε τροφές. Τα πρώτα απαιτούν χρή
ση απλών αντικειμένων όπως μπαλάκια, καλαμάκια, χάρτι

5.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι κατάλληλες για παιδιά με φωνηιι
κές ή φορολογικές διαταραχές, δυσαρθρία, δυσπραξία ή πρόβλημα m
ακοής.

[14-6]
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να καραβάκια κ.τ.λ. Τα δεύτερα αποτελούν δραστηριότητες
κατά τις οποίες τα παιδιά πρέπει να (ράνε δίχως να χρησι
μοποιήσουν τα χέρια τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχά
νεται η σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία της σίτισης και
των (ποματικών-αρθρωτικών κινήσεων.
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν μπορεί να γίνονται
μπροστά σε καθρέφτη και να συνοδεύονται από απαλή
μουσική.

[147]

ΜΕΡΟΣ

Η ΠΡΑ

Α. Παιχνίδια με το στόμα
1 . Χαμογελώ με ανοικτό και κλειστό στόμα.

m
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2
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2 α . Κινώ τη γλώσσα αριστερά-δεξιά.
Η

Μ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3
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________ .______________________ .

2β. Κινώ τη γλώσσα πάνω-κάτω.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6
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>. Τεντώνω και έπειτα στρογγυλεύο) τα χείλη μου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7

\

%
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4. Μετακινώ τη γλώσσα μου μπρος-πίαω.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10
[152]
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5. Τεντώνω και στρογγυλεύω τα χείλι], μετακινώ τη γλώσσα
μπρος-πΐσω.
6 . Ανοίγω το στόμα μου πολύ, μέτρια, λίγο και προφέρω
ταυτόχρονα [a], [e], [i],
7. Kcxvco μασάζ στα μάγουλα με τη γλώσσα μου δεξιά-αρισιερά.
8. Αγγίζω με τη γλώσσα όλα τα σημεία του ουρανίσκου μου.
9. Προβάλλω τα χείλη μου εμιιρσς (μουσουδάκι) και τα κι
νώ μπρος-πίσο), δεξιά-μέση-αρισιερά, πάνονκάτο), κυ
κλικά.

10. Διπλ(όνο) και μασονία χείλη μου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11
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To στιλομοόστακο

Τα παιδιά καλούνται να συγκροτήσουν ενο στιλό ή μολυβί
με το πάνω χείλος τους.

ϋ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12

Γεμίζω το στόμα με νερό

Στόχος (χυτής της άσκησης είναι να εξασκηθούν τα μάγου
λα για την καλύτερη κατεύθυνση του αέρα κατά την έξοδο
από ιη στοματική κοιλότητα. Ζητάμε αιιό τα παιδιά να γε
μίσουν το (Γιόμα τους νερό, ώστε να φουσκώσουν τα μάγου
λά ιους. Τα οδηγούμε μπροστά στον καθρέίρτη, για να αντιληφθούν το φούσκοιμα. Τα βάζουμε να αγγίξουν τα μάγου
λα, για να νιώσουν ικος αυτά έχουν σκληρύνει αιιό την πα
ρουσία νερού στί) στοματική κοιλότητα. Τοποθετούμε τις
άκρες των δεικτών μας δυνατά, ώσιε να εκτιναχθεί απότο
μα ιο νερό (απαραίτητο να γίνει η άσκηση σε νεροχύτη ή
λεκάνη). Αφού το παιδί συνειδητοποιήσει οπτικά και κιναι
σθητικά τη διαδικασία, επαναλαμβάνεται το ίδιο με αέρα.
[154]
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Ασκήσεις Αναπνοής
Οι ασκήσεις αναπνοής ως στόχο έχουν να βοηθήσουν το
παιδί να αντιληφθεί τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου του
(χέρα από το στόμα ή τη μύτη και να εξασκήσουν τις διαδι
κασίες αυτές.
Κάνω φούσκες με το καλαμάκι

II άσκηση (χυτή εξασκείτην αναπνοή και τους μύες των χειλιών και t o w μάγουλων και μπορεί να προετοιμάσει τ ο
σιρογγύλεμα των χειλκόν που απαιτείται για την παραγωγή
των στρογγυλών φο)νηέντων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13

Η ηλεκτρική σκούπα

ΙΊαρ’ όλο που τα περισσότερα παιδιά μπορούν να ρουίρήξουν με ένα καλαμάκι, ιους είναι δύσκολο να συνειδητοποιή
σουν τη διαδικασία αναρρόφησης, προκειμένου να σηκώ
σουν το χαρτί. Η άσκηση αυτή εξασκεί τη διαδικασία της
[155]
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αναπνοής δίνοντας έμφαση στην εισπνοή του αέρα. Τα
παιδιά καλούνται να μετακινήσουν μικρά ή μεγαλύτερα
κομμάτια χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα καλαμάκι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15
[156]
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Αναπνοές από τη μύτη

Τα παιδιά καλούνται να αγγίξουν τη μύτη τους και να αναπνεύσουν από αυτήν. Έπειτα προφέρουν τα σύμφωνα [m]
και [η]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούν τη συμμετοχή
της ρινικής κοιλότητας κατά την αναπνοή και την άρθρωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17
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Το τρομερό χαμόγελο

Φουουουουουουου

Ζίογραφίζουμε σε χαρτί ένα μεγάλο χαμόγελο, το οποίο τα
παιδιά καλούνται να συγκρατήσουν στο (πόμα τους εισπνέοντας αέρα. Κερδίζει όποιος κρατήσει περισσότερη copcx το
τρομερό χαμόγελο.

Τα παιδιά προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα χαρτί φυσώ
ντας δυνατά στον τοίχο. Η άσκηση αυτή εξασκεί τα πνευ
μόνια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 18
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Χάρτινα καραβάκια

Τοποθετούμε χάρτινα καραβάκια σ’ ένα τραπέζι και ζητά
με από τα παιδιά να τα μετακινήσουν φυσώντας προς δια
φορετικές κατευθύνσεις. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν με
ταξύ τους αγώνες ταχύτητας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 20
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Μπόουλινγκ στο δρόμο

Κατασκευάζουμε από χαρτόνι έναν μακρύ τεθλασμένο διά
δρομο. Τα παιδιά καλούνται να γονατίσουν και να κατευθύ
νουν τη μικρή πλαστική μπάλα στις γωνίες του χάρτινου
διαδρόμου. Για μικρότερα παιδιά είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιηθεί ευθύς διάδρομος. Καθώς βελτιώνεται ο
έλεγχος της αναπνοής από το παιδί, είναι δυνατόν να χρη
σιμοποιηθούν βαρύτερες μπάλες, να προστεθούν περισσό
τερες στροίρές στο διάδρομο ή να μεγαλοίσει το μήκος του
διαδρόμου. Η κατασκευή περισσότερίον διαδρόμων δίνει τη
δυνατότητα να γίνουν αγοτνες μεταξύ το)ν παιδκόν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 21
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Ψαρεύω με το καλαμάκι

Τα παιδιά γίνονται ψαράδες και καλούνται να ψαρέψουν
με το καλαμάκι κομμάτια από λαχανικά μέσα από το νερό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 22
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Χάρτινο ντόμινο

Κόβουμε τετράγωνα χαρτονάκια και τα διπλώνουμε στη μέ
ση όπως στη Φωτογραφία 23. Τα τοποθετούμε το ένα δί
πλα στο άλλο. Ζητάμε από τα παιδιά να φυσήξουν για να
ρίξουν τα χαρτονάκια. Κερδίζει όποιος ρίξει τα περισσότε
ρα με μια ανάσα. Εναλλακτικά είναι δυνατόν τα χαρτονά
κια να είναι πολύχρωμα και να ζητηθεί από τα παιδιά να
ρίξουν χαρτονάκια συγκεκριμένου χρώματος μόνο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 23
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Β. Παιχνίδια με τροφές

1
Π απιοπατατάκια

ί
!
[
I

Τοποθετούμε δυο πατατάκια ανάποδα το ένα από το άλλο
οτο (τιάμα του παιδιού, έτσι ώστε να μοιάζουν με ράμφος
πάπιας και του ζητάμε να τα συγκρατήσει με τα χείλη. Το
παιδί πρέπει να καταβάλει τόση ακριβούς δύναμη, ώστε να
συγκρατήσει τα πατατάκια, αλλά να μην τα σπάσει. Στη συνέχεια, ζητάμε από το παιδί να φάει τα ιιατατάκια χωρίς vex
χρησιμοποιήσει τα χέρια του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 24
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Διαδρομές με μέλι

Σχηματίζουμε μια λωρίδα από μέλι και καλούμε τα παιδιά
να το γλείψουν χρησιμοποιώντας μόνο τη γλώσσα τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25

[I6S]

Πορτοκαλοχαμόγελα

Λέμε στα παιδιά να συγκροτήσουν μια λεπτή φέτα πορτο
κάλι με τα δόντια και τα χείλη, να κοιτάξουν αρχικά στον
καθρέφτη, έπειτα το ένα το άλλο και να γελάσουν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 26

Γλείφω το μέλι

Ζητάμε αιιό το ιιαιδί να αλείψει μέλι σι ον ουρανίσκο του ή
στα φατνία και έπειτα του ζητάμε να το γλείψει με τη γλώσ
σα. Έ τσ ι γυμνάζονται οι μύες της γλώσσας και εξασκείται η
κίνηση της ανύψωσης της γλώσσας, που απαιτείται για την
προφορά ορισμένων συμφώνων ή φίονηέντων. Αν αλείψου
με μέλι mo εσωτερικό τοιν μάγουλων και ζητήσουμε από το
παιδί να το γλείψει, τότε το βοηθάμε να μετακινήσει πλευ
ρικά τη γλώσσα.

[ι66]
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Φτιάχνω πύργο με καραμέλες

Δίνουμε στα παιδιά τετράγωνες καραμελίτσες και τους ζη
τάμε να φτιάξουν έναν πύργο τοποθετώντας τις καραμέλες
τη μία πάνω στην άλλη μόνο με το στόμα. Τα παιδιά μπο
ρούν να φάνε μία-μία τις καραμέλες μόλις φτιάξουν τον
πύργο.
Εξαφανίζω τον τυρόδρακο

Ζωγραίρίζω με μαλακό τυρί από σωληνάριο έναν δράκο και
ζητώ από τα παιδιά να εξαφανίσουν πρώτα τα αφτιά, έπει
τα τα μάτια, έπειτα τα μαλλιά μέχρι να εξαφανιστεί τελείως
ο δράκος.
Ο μερμηγκοφάγος

Τοποθετώ μεγάλα κομμάτια λαδόκολλας (ττο πάτωμα και
ρίχνω σιχκρίόες. Λέω στα παδιά: «Είστε μερμηγκοφάγοι και
οι σιαφίδες είναι μερμηγκάκια. Οι μερμηγκοφάγοι μαζεύουν
τα μερμήγκια με τη γλώσσα τους». Τα παιδιά τρώνε τις
οτχκρίδες χρησιμοποιώνιας τη γλώσσα τους για να τις μαζέ
ψουν.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
α νήπια ή οι νέοι μαθητές, αφού έχουν καταορέρει vex
διακρίνουν ακουστικά δύο διαφορετικούς ήχους (ουνειδητοποίηση της διακριτικής λειτουργίας το)ν ήχων, εφόσον
αυτοί διακρίνουν διαφορετικές λέξεις), μιμούνται τις κινή
σεις του δασκάλου ή άλλων οπτικών προτύπων (φωνοδια
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γράμματα, βιντεοταινίες, φωτογραφίες), προκειμένου να
τους αρθρώσουν (φωνητικό επίπεδο, δηλαδή παραγωγή του
ήχου). Η παραγωγή του ήχου γίνεται αρχικά στα πλαίσια
λέξεων και στη συνέχεια στην αλυσίδα του λόγου.
Στη (ράση αυτή, το παιδί εξασκείται στη «φυσιολογική»
(μυϊκή) παραγωγή του ήχου. Οι αρθρωτικές κινήσεις παράγονται αρχικά με την καθοδήγηση του παιδαγα)γού και
έπειτα αυθόρμητα. Η φάση της αυθόρμητης παραγωγής δί
νει στο μαθητή την ευκαιρία να εφαρμόσει τα (ρο)νητικά
χαρακτηριστικά που διδάχτηκε. Είναι σημαντικό σ’ αυτήν
τη (ράση το παιδί να εκτίθεται σε προφορικό λόγο των ομι
λητών της γλοκτσας-οτόχου.

Ορίζοντας την Ενσωμάτωση
αρατηρώντας κανείς το λόγο των ενηλίκων διαπιστώνει
ότι αυτοί μιλούν με μεγάλη άνεση, προφέρουν ορθά τα
(ρωνήματα ιης ελληνικής ή πολύπλοκα συμφοηακά συ
μπλέγματα με μεγάλη ευκολία και είναι σε θέση να επιτα
χύνουν ή να επιβραδύνουν το ρυθμό της ομιλίας τους ή να
μιλούν δυνατότερα ή χαμηλόίρωνα από τη μια στιγμή στην
άλλη. Αυτή η αυτομαιοποιημένη συμπεριφορά των ενηλί
κων έρχεται σε αντίθεση με το λόγο των μικρών παιδιών
που εμφανίζει λάθη στην άρθρωση ορισμένων (ρωνημάτων
της ελληνικής, δυσκολία συμπροφοράς συμφίόνων και αδυ
ναμία επιτάχυνσης του ρυθμού ομιλίας ή αλλαγής ιης έντα
σης της φωνής από τη μια στιγμή στην άλλη.
Με τον όρο ενσωμάτωση αναφερόμαστε σε ένα σύνολο
εσωτερικών διαδικασιών που οδηγεί σε μια σχετικά μόνιμη
αλλαγή της δυνατότητας ενός παιδιού για δεξιοτεχνικη

Π
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εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεο)ν, η οποία επέρχεται ως
αποτέλεσμα της εξάσκησης και της εμπειρίας. Τ ο κατά πό
σον το παιδί σε μια δεδομένη στιγμή έχει ενσωματώσει τις
αρθρωτικές κινήσεις που απαιτουνται για την παραγωγή
των προβληματικών φωνημάτων μπορεί να διαπισποθεί
διαμέσου επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων της προφο
ράς του. Είναι δυνατόν το παιδί τη μια μέρα vex (ραίνεται
Γ κ ο ς έχει ενσωμακίχτει τον τρόπο άρθρωσης ενός προβλη
ματικού ήχου και την επομένη ή έπειτα από μια εβδομάδα
να τον αρθροίνει και πάλι εσίραλμένα. Στην περίπτωση αυ
τή, δεν έχει επέλθει ενσωμάκοση, δηλαδή μόνιμη αλλαγή
της δεξιότητάς του για άρθρωση του συγκεκριμένου ήχου.
Ας σημειωθεί ότι η ενσοψάτωση των αρθρωτικχόν κινή
σεων αποτελεί περίπκοση κινητικής μάθησης (για τον όρο
κινητική μάθηση βλ. Rose, 1998).

Διαμορφώνοντας το Περιβάλλον και τις Συνθήκες
Ενσωμάτωσης
ο ερώτημα που τίθεται στις σελίδες που α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν εί
ναι ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά ενός περιβάλλο
ντος που θα μεγιστοποιούσε την αποτελεσματικότητα της
δ ι α δ ι κ α σ ί α ς ενοωμάτωσης t o w αρθρωτικών κινήσεων που
απαιτούνται για την παραγωγή συγκεκριμέν(ον (ρωνημάτων.
Υπαινιχτήκαμε ήδη (βλ. Αρχές του Προτεινόμενου Μοντέ
λου) ότι το περιβάλλον μάθησης δεν θα πρέπει να περιλαμ
βάνει μεγάλο όγκο συνθέτων πληρο(ροριών γι’ αυτό και
προτάθηκε να διορθώνεται ένας προβληματικός ήχος τη
φορά. Επίσης τονίσαμε ήδη ότι είναι αναγκαίο η ενσωμάτωση να επιτελείται μέσα σε όσο το δυνατόν αυθεντικότε
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ρες συνθήκες επικοινωνίας, να έχει επικοινωνιακο χαρα
κτήρα και να πραγματώνεται μέσα από παιχνίδι, δραματο
ποίηση, ψυχοκινητικές δραστηριότητες και ελεύθερη παραγωγή λόγου.
Ως προς τον τρόπο παρουσίασης των αρθροπικών κινήσεων
στο παιδί, συνήθως επιλέγεται η οπτική παρουσίαση μέσω κά
ποιου προτύπου (ή αλλιώς μοντέλου). Η οπτική παρουσίαση
συνοδεύεται τις περισσότερες φορές και από ακουστική πα
ρουσίαση του αποτελέσματος της άρθρωσης (ο παιδαγωγός
επιτελεί τις κινήσεις και ταυτόχρονα ιηχχρέρει τον ήχο). Οι
κινήσεις παρουσιάζονται ή επιδεικνύονται αρκετές φορές
στο παιδί, το οποίο είναι δυνατόν να παρακολουθεί κάποιον
άλλον να εκτελεί τη δεξιότητα πριν το ίδιο επιχειρήσει να
την εκτελέσει. Στην περίπτοχτη που μας απασχολεί, ο παιδα
γωγός αποτελεί μονιέλο, δείχνοντας τον τόπο και τρόπο άρθροχιης του προβληματικού ήχου μέσο) ασκήσεο>ν που θα
συζητήσουμε στη συνέχεια. Οι περιγραφικές διευκρινίσεις
(λεκτική παρουσίαση) του ικός παράγεται ο προβληματικός
ήχος είναι οικοσδήποτε μια άλλη χρήσιμη τεχνική, είναι
όμο>ς πολύ χρησιμότερο να δείξει ο ίδιος ο ιιαιδαγοιγός
στους μαθητές τις μυϊκές κινήσεις που καταβάλλονται για
την περιγροκρή ενός συγκεκριμένου ήχου, πολλές φορές
υπερβάλλοντας ακόμη στις κινήσεις του στόματος, το>ν χειλκόν κ.τ.λ. Ο αστείος χαρακτήρας που έχουν παρόμοιες κινή
σεις και γκριμάτσες μπορεί να χαλαροχτει τη διαδικασία
διόρθίοσης, ειδικά σιο νηπιαγωγείο, και να τη μετατρέψει σε
ευχάριστο παιχνίδι. Συχνά, ο παιδαγο)γός μπορεί να διαμορ(ρώσει το περιβάλλον μάθησης με τέτοιο τρόπο, (όσιε να εν
θαρρύνει το παιδί να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο στρατηγι
κών προκειμένου να ανακαλύψει το ίδιο τη διαδικασία άρ
θρωσης των γλωσσικών ήχων που το δυσκολεύουν.
[ ϊ 7 ο
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Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
της ενσωμάτωσης των αρθρωτικών κινήσεων είναι:
α) τα γνωστικά χαρακτηριστικά των ίδιων των παιδιαίν που
ενοωματοτνουν το καθένα με το δικό του ρυθμό τις αρθρωτικές κινήσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν να βρίσκο
νται όλα στο ίδιο επίπεδο γνωστικής ή μνημονικής ανά
πτυξης,
β ) ο τρόπος παρουσίασης, και πιο συγκεκριμένα το επίπε
δο ικανότητας του μοντέλου (πρόκειται για τον ίδιο τον
παιδαγωγό, για αρχάριο μοντέλο, για ένα από τα παιδιά
που προσφέρεται εθελοντικά να παίξει τον ρόλο του μο
ντέλου;),
γ) το είδος των στρατηγικών που υιοθετεί το παιδί (λεκτική
περιγραφή της εκτέλεσης, νοερή εκτέλεση, εκτέλεση κα
τά στάδια κ.τ.λ.) προκειμένου να καταφέρει να αρθρώ
σει ορθά τους προβληματικούς ήχους.

Εξωτερική Ανατροφοδότηση και Ενσωμάτωση
ια σημαντική πηγή ιιληροφορκόν σχετικά με τις αρθρωτικές κινήσεις που απαιτούνται για την ορθή προ
φορά ενός ήχου είναι η εξίοτερική ανατροίροδότηση που
συμπληρώνει και επαυξάνει την πληροίρορία που αποκτά
ται από την εσωτερική αισθητήρια ανατροφοδότηση (όρα
ση, ακοή, κιναίσθηση). Η εξοτιερική ανατροφοδότηση μπο
ρεί να είναι προφορική ή όχι, είναι δυνατόν να παρέχεται
κατά την προσπάθεια της άρθρωσης, μόλις ολοκληρωθεί η
προσπάθεια ή λίγο έπειτα από αυτήν και περιγράφει το
αποτέλεσμα της άρθρο^σης ή την ποιότητα εκτέλεσης των
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αρθρωτικών κινήσεων που απαιτούνται για την προφορά
συγκεκριμένων ήχων (Rose, 1998: 324).
Η παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών στο παιδί έχει
διττό στόχο: αφενός αυτές το βοηθούν στην προοπάθειά
του να διορθώσει τα αρθρωτικά του λάθη και αφετέρου λει
τουργούν ως μέσο παρακίνησης στο στάδιο της εξάσκησης.
Είδη εξίοτερικής ανατροφοδότησης είναι οι προφορικές
οδηγίες, οι βιντεοταινίες που προβάλλουν την εκτέλεση των
αρθροτιικών κινήσεων, οι (ροπογραφίες, τα φωνοδιαγράμματα ή συνδυασμός και των τρκόν ιιαραπάνο). Ας σημεκοθεί
ότι στο σιάδιο της εξάσκησης της άρθρωσης σημαντική εί
ναι και η λεκτική επιβράβευση των παιδιών (καλή προσπά
θ εια, μπράβο έκανες μεγόχλΐ) πρόοδο κ.τ.λ.) που τα παρακινεί
έμμεσα και αποτελεί είδος εξοπερικής «νατροίροδότησης.

Μέσα προς Χρήση
αξιοποίηση των μέ<κον που περιγράφονται παρακάτω
κατά τη διαδικασία διόρθ(οσης διευκολύνει την ενσωμάτωση των αρθρωτικοίν κινήσεων σε μεγάλο βαθμό:

Η

α) Χρήση καθρέφτη, για να επιτευχθεί η οπτικοποίηση των
αρθρωτικχόν κινήσε(ον. Τ ο παιδί απέναντι <πον καθρέ
ίρτη μπορεί να δει τις αρθροπικές του κινήσεις και να τις
συγκρίνει με (χυτές της/του παιδαγωγού.
β ) Η αφή, προκειμένου να αντιληίρθεΐ ο μαθητής ποια όρ
γανα συμμετέχουν κατά την παραγωγή συγκεκριμένων
φθόγγων. Πολύ συχνά, η αφή χρησιμοποιείται προκειμέ
νου να διδαχτεί η διάκριση μεταξύ ηχηρίόν/άηχων φθόγ
γων ή ρινικών στοματικών φθόγγων (άγγιγμα του μήλου
[ι72]
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του Αδάμ κατά την παραγωγή άηχων/ηχηρών συμφώνων ή της ρινικής κοιλότητας κατά την παραγωγή ρινι
κών συμφώνων).
γ) Η τροποποίηση ενός φθόγγον, προκειμένου να επιτευχθεί
η παραγωγή ενός άλλου κοντινού. Μπορούμε για παρά
δειγμα να ξεκινήσουμε από το [a] για να καταλήξουμε
στο [e] κλείνοντας το στόμα μας.
Κάποιες άλλες τεχνικές, όικος η τροποποίηση του φωνη
τικού περιβάλλοντος (ήχοι με παραπλήσιο σημείο άρθρω
σης ή αλλαγή ιης θέσης ιου ήχου που διδάσκεται), χρησι
μοποιούνται για vex βελτκόσουν τη δυνατότητα διάκρισης
των ήχων.
Λς σημειωθεί ότι πρέπει να αποτελεί μόνιμη σύσταση
της/του παιδαγίογού στα παιδιά να επαναλαμβάνουν τις
ασκήσεις της τάξης στο σπίτι. Για το σκοπό αυτό συνιστάται να υιιάρχει σχετική ενημέρωση των γονέίον, οι οποίοι
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διόρ
θωσης.

0 Αυτόνομος Σχεδιασμός της Αρθρωτικής Προσπάθειας

Ε

ίπαμε πιο πάνω ότι κατά τη διάρκεια της (ράσης αυτής
το παιδί εξασκείται στην άρθρωση των γλωσσικών
ήχων αρχικά με τη βοήθεια του παιδαγωγού που το κατευ
θύνει στην προσπάθεια του και έπειτα μόνο του. Ευρύτερος
στόχος της φάσης αυτής είναι να επιτευχθεί η αυτονομία
του παιδιού στην ορθή παραγωγή των γλοκνσικών ήχων.
Σε γνωστικό επίπεδο, η αυτόνομη διαδικασία σχεδιασμού των αρθρωτικών κινήσεων ξεκινά με την απόφαση ή
[ΐ73]
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την πρόθεση για άρθρωση. Αυτή η απόφαση μπορεί να εί
ναι αποτέλεσμα ενός εσωτερικού στόχου (π.χ. επιθυμοί να
μιλήσω, να ζητήσω κάτι, να επικοινωνήσω κ.τ.λ.) ή μιας
απάντησης σε ερέθισμα του περιβάλλοντος (π.χ. απαντώ σε
μια ερώτηση που απευθύνεται σ’ εμένα).
Μια χρήσιμη τεχνική στη φάση της εξάσκησης της άρθρωσης είναι ο παραλληλισμός της άρθρωσης ενός συγκε
κριμένου ήχον; με μια ενέργεια οικεία στα παιδιά. Τέτοια
παραδείγματα δίνουμε παρακάκο:
• Διόρθωση του [u] σε [y] (όικος ιι.χ. στη λέξη Saussure):
Οδηγίες: φανταστείτε ότι κάνετε σαπουνόφουσκες. Αν
φυσήξετε πολύ δυνατά η σαιιουνόψουσκα θα σκάσει.
Μαλακά λοιπόν. Ί ωρα βάλτε φοονή.
• Διόρθωση του [t:j σε [θ|: Οδηγίες: Λέμε στα παιδιά να το
ποθετήσουν μαλακό τυρί ή μέλι στο εσωτερικό μέρος
των δοντιών τους. Στη συνέχεια, τους λέμε να ακουμπήσουν με την άκρη της γλώσσας τους το τυρί ή το με:λι και
ν α το δοκιμάσουν, να μην ιο (ράνε όμως όλο. Έπειτα,
τους ζητάμε να πιέσουν με τη γλοίσσα τους δυνατά το μέ
σα μέρος των δοντιών, εκεί που υπάρχει ιυρί ή μέλι. Τ έ 
λος, τους ζητάμε να βγάλουν αέρα χωρίς να κουνήσουν
τη γλώσσα τους από (χυτή τη θέση.
Λς ιιαρουσιάσουμε στη συνέχεια με συστηματικό τρόπο
πώς είναι δυνατόν να «διδάξουμε» στα παιδιά τις βασικότε
ρες αντιθέσεις του φκονολογικού μας συστήματος:

[174]
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Φωνήεντα

1η Διάκριση: Μεσαίου Ανοίγματος και Κλειστά Φωνήεντα
[e] - [ί] και [ο] - [u]
Ξεκινάμε από το ευκολότερο, το [ϊ] (ας μην ξεχνάμε ότι σε
γλώσσες με τρία μόνο φωνήεντα λείπουν τα μεσαία δηλαδή
τα [e] και [ο]). Το [ί] είναι καθ’ όλα όμοιο με το [e]. Είναι
και τα δύο απλοπά (δηλαδή πριχρέρονται με απλωτά, τρα
βηγμένα, τα χείλη) και μπροστινά (δηλαδή προφέρονται
σιο μπροστινό μέρος του στόματος). Διαιρέρουν μόνο ως
προς το βαθμό ανοίγματος του στόματος, δηλαδή το κατά
πόσον απέχει η γλίόσσα από τον ουρανίσκο. Αρχικά, ζητάμε
από το μαθητή να τοποθετήσει τα χείλη του σε ανοικτή θέ
ση (όπως όταν χαμογελά). "Επειτα, του ζητάμε να ανοιγοκλείσει το στόμα του πολλές φορές. Στη συνέχεια ιου ζητά
με να βάλει ήχο. Παράγει έτσι το [e] και το [ί],
Αντίσιονχα δρουμε καν γνα τη διόρθωση του [ο] σε [ιι].
Σε πρώτο στάδιο προφέρουμε το [u] και έχοντας βάλει στα
χείλη μας κραγιόν (ή άλλο υλικό που αφήνει αποτύπωμα)
αποτυπώνουμε το σχήμα ττον χειλιών μας σε ένα λευκό χαρ
τί. Έ πειτα προίρέρουμε το [ο] και κάνουμε το ίδιο. Δείχνου
με στα παιδιά το αποτύπωμα. Στη συνέχεια, ζητάμε από το
παιδί να στρογγυλέψει τα χείλη του διαγράφοντας έναν κύ
κλο με μικρή διάμετρο. Τ ο βάζουμε να αφήσει το αποτύ
πωμά του στον καθρέφτη. "Επειτα του ζητάμε να μεγαλώσει
τον κύκλο που διαγράφει με τα χείλη του και πάλι του ζητά
με να αφήσει αποτύπωμα. Το παιδί συγκρίνει τα δύο αποτυπώματά του μεταξύ τους καθοος και τα αποτυπώματά του
με τα αποτυπώματα στο χαρτί της/του παιδαγωγού. Στο τέ
λος του ζητάμε να επαναλάβει τις ίδιες κινήσεις βάζοντας
τώρα φωνή.
[ 175 ]
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2η Διάκριση: Ανοικτά και Μεσαίου Ανοίγματος Φωνήεντα
Πολλά παιδάκια λένε ΆΧανα αντί για Έ λενα. To [a] διαίρέρει
από το [e] ως προς το βαθμό ανοίγματος του στόματος. Ξεκι
νάμε από τον ευκολότερο ήχο, δηλαδή το [a] για να καταλή
ξουμε στο [e]. Ζητάμε από τα παιδιά να ανοίξουν όσο μπο
ρούν περισσότερο το οτόμα τους. Έπειτα τους ζητάμε να το
κλείοουν. Επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Στην επόμενη
<ράση ζητάμε και πάλι να ανοίξουν καλά το στόμα τους, έπει
τα να το μισοκλείαουν και έπειτα να το κλείοουν τελεί(ος. Τ έ 
λος, ζητάμε για τελευταία (ρορά από το παιδί να ανοίξει τε
λείως το σιόμα του και να βάλει (ρωνή. Παράγει έτσι το [a].
Μετά του ζητάμε να κλείσει λίγο το στόμα του συνεχίζοντας
να βγάζει φ(ονή. Καταφέρνει έτσι να αρθρ(όσει το [e|.

3η Διάκριση: Στρογγυλά και Απλωτά Φωνήεντα
Στην Ελληνική σπάνια συγχέονται ια στρογγυλά με τα μη
(προγγυλά 0 φωνήεντα δηλαδή το [ο] με το [ο] και το |ΐ] με
το [π] (αν και ας θυμηθούμε εδώ περιπκόσεις όικος ξυ ράφ ι/
ξουράφι, κντίον/κουτί, κολύριον/κουλούρι, τσ ν κ άλ ι/τσ ου κ ά
λι, που οφείλονται βέβαια σε ιστορικούς λόγους αλλαγής
της ιηκκροράς του γράμματος Υυ, ή χριμέ/ψουμ,έ που πρό
κειται για δάνεια λέξη η οποία στη δανείσιρια γλοχκτα πε
ριέχει ήχο ανύικχρκιο σιην ελληνική, τον ήχο [y]). Λς χρη
σιμοποιήσουμε, λοιπόν, εδώ ως παράδειγμα τη δυσκολία
που αντιμετωπίζουν ελληνόφωνοι που μαθαίνουν τη γαλλι
κή να διακρίνουν τους φθόγγους [i] - [y] σε παραδείγματα
όικος si/su . Ουσιαστικά το su είναι ένα si με σιρογγυλεμένα

6. Γιατί υπάρχει μια διττή αντίθεση.
[ ι76]
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χείλη. Τα [i] - [y] είναι όμοια ως προς το βαθμό ανοίγματος
(είναι κλειστά, δηλαδή η γλώσσα είναι κοντά στον ουρανί
σκο) και ως προς τον τόπο (είναι μπροστινά, προφέρονται
δηλαδή στο εμπρόσθιο μέρος του στόματος). Διαφέρουν
μόνο ως προς το ότι το [ί] είναι απλωτό (τραβηγμένα χείλη)
και το [y] είναι στρογγυλό (στρογγυλεμένα χείλη). Ξεκινάμε
και πάλι από τον ευκολότερο ήχο το απλωτό φωνήεν [ί].
Κατ’ αρχάς, ζητάμε από τους μαθητές να τεντώσουν τα χεί
λη. Έπειτα τους ζητάμε να τα στρογγυλέψουν. Αν βάλουμε
φο>νή, έχουμε πετΰχει την επιθυμητή διάκριση.

4η Διάκριση: Μπροστινό και Οπίσθιο Φωνήεν
Η διάκριση αυτή δεν θέτει ιδιαίτερα προβλήματα στην Ελ
ληνική.

Σύμφωνα

"Οπως και με τα (ρ(ονήεντα, οι μαθητές πρέπει να συνειδη
τοποιήσουν τις φωνολογικές διακρίσεις ανάμεσα σε σύμφω
να ίδιας σειράς, πριν επιχειρήσουν να τα προφέρουν. Η άρθρ(οση των συμφώνων είναι περισσότερο προσδιορισμένη
από αυτήν των (ρωνηέντων, στο μέτρο που συνδέεται με συ
γκεκριμένους αρθρωτές. Είναι επίσης περισσότερο ορατή
γι’ αυτό και είναι ευκολότερο να διορθωθεί «μυϊκά» η προ
φορά ενός προβληματικού συμφωνικού (ρθόγγου.

Κλειστά και Τριβόμενα
Αν πρόκειται για χειλικά σύμφωνα, η χρήση καθρέφτη
μπορεί να συμβάλει προκειμένου να αντιληφθεί ο μαθητής
τη διαφορά ανάμεσα στα [ρ] και [f], [b] και [ν].

12
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Ο δάσκαλος πρέπει επίσης να είναι σίγουρος όχι πρόκει
ται για πρόβλημα άρθρωσης και όχι κατανομής. Ας εξετά
σουμε ένα παράδειγμα: η ισπανική έχει ιο φθόγγο [d] που
κατανέμεται συνήθως σε αρχική θέση π.χ. d elicia [deli0ja]
«νοστιμιά» και το αλλόφωνό του [δ] που κατανέμεται ανάμε
σα σε δύο (ρωνήεντα π.χ. n a d a [na6a] «τίποτα». Αυτό σημαί
νει ότι οι ισπανσί που μαθαίνουν την ελληνική δεν έχουν
πρόβλημα άρθρωσης του ήχου [δ], απλά γι’ (χυτούς ο ήχος
κατανέμεται οε διαίρορετικά περιβάλλοντα και δεν μπορεί
να βρεθεί σε αρχική θέση. Τ ο ίδιο συμβαίνει και με τα [β]7
και [b], π.χ. v a ca [baca] «αγελάδα», αλλά cabeza [αιβοθα]
«κεφάλι». Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ανάγκη φωνολο
γικής συνειδητοποίησης και όχι (ρίονητικής θεραπείας.
'Οταν επιθυμούμε να διορθώσουμε ένα σύμφωνο που
δεν είναι αρκετά κλειστό, ας θυμηθούμε ότι το σύμίρωνο
αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες να ιηκκρερθεί ως κλεισιό σε αρχική παρά σε ενδιάμεση θέση. Σε πολλές γλώσσες
όιιως η Ισπανική, ο ήχος «ανοίγει» όταν βρεθεί ανάμεσα σε
δύο φωνήεντα. I I παρατήρηση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί
εκ του αντιοιρόίρου στην ακόλουθη περίπτωση: η Τουρκική
δεν διαθέτει το ηχηρό τριβόμενο [ό|. Ο δάσκαλος μπορεί
να ξεκινήσει αιιό το αντίστοιχο κλειστό |d] τοποθετώντας
το ανάμεσα σε φωνήεντα προκειμένου να επιτύχει την προ
φορά [δ].

7. Διχειλικός ήχος όμοιος φωνητικά με το [ν].

[178]
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ΣΧΗΜΑ 13: Διόρθωση του [d] σε [δ] σύμφωνα με τον Πετρούνια (1993: 429). Η
διακεκομμένη γραμμή δείχνει πώς πρέπει να τοποθετηθεί η γλώσσα
για την παραγωγή του [ΰ].

Άηχα/Ηχψά
Αν ένα ηχηρό σύμφωνο, όικος χο [/], απηχηροηοιείται και
προφέρεται ως [s], πρέπει κατ’ αρχάς να γίνει ανχιληπχή
από τους μαθητές η διαίρορά ανάμεσα στους δυο φθόγγους.
Ορισμένες γλώσσες δεν έχουν άλλα ηχηρά σύμφωνα εκτός
από τα ένρινα. "Ετσι, μπορούμε να κάνουμε τους μαθητές
να συνειδητοποιήσουν «τι είναι η ιιχψιότητα» βάζοντάς τους
να προ<ρέρουν ένα [m] ή [η] και καθοδηγώντας τους να αγ
γίξουν την προεξοχή του μήλου του Αδάμ (ή τη μύτη), προ
κειμένου να νιώσουν τις δονήσεις των φο>νητικών χορδών.
Μπορούμε επίσης να παροτρύνουμε τα παιδιά ν α κλείοουν
τα αφτιά τους με τα χέρια τους και να μιλήσουν. Οα διαπι
στώσουν ότι τα άηχα δεν μπορούν vex ακουστούν, ενώ τα
ηχηρά γίνονται αντιληπτά ως ένας δυνατός θόρυβος.
Είναι ευκολότερο να ξεκινήσουμε τη διόρθωση από τα
χριβόμενα. Ξεκινάμε από το άηχο [s] για να καταλήξουμε
[ 179 ]
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στο ηχηρό [ζ], Μια πρακτική τακτική είναι να τοποθετή
σουμε τα άηχα σύμφωνα ανάμεσα σε φωνήεντα, που είναι
εξ ορισμού ηχηροί φθόγγοι: ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΖΑΑΑΑ....
Ελέγχουμε αν οι δονήσεις εξακολουθούν στο λάρυγγα.
Αν θέλουμε να ηχηροποιήσουμε ένα κλειστό σύμφωνο,
εφαρμόζουμε την ίδια τακτική τοποθέτησής του ανάμεσα σε
φωνήεντα. Είναι αρκετά δύσκολο να ηχηροποιηθεί ένα [ρ],
[t], [k] σε αρχική θέση. Μπορούμε ωστόσο να ξεκινήσουμε
από το αντίστοιχο ένρινο, που είναι εξ ορισμού ηχηρό και
να συμπροφέρουμε [mp] - [mb], [nt] - [nd], [nk] - [ng].

Τεχνικές φωνητικής διόρθωσης των σημείων άρθρωσης
σύμφωνων
Αν τα [s] και [ζ] προφέρονται [J] και [ 3] είναι επειδή η
γλώσσα είναι πολύ τραβηγμένη και τα χείλη προεξέχουν λί
γο, αντί να είναι απλωτά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από
τα παραπλήσια [t] και [d].
Αν τα [j] και [ 3 ] δεν υπάρχουν στη γλώσσα του μαθητή,
όικος συμβαίνει σιις περισσότερες περιπτώσεις, ξεκινάμε
αντίστοιχα από τα [s] και [ζ]. Προφέρουμε το [s] με χείλη
που προεξέχουν για να πετύχουμε το [J] και το ίδιο με το [ 3 ]·
Ο φθόγγος [1] προίρέρεται πολλές φορές ως υπερωικός
[L] σε τελική θέση ειδικά από σλαβόφωνους, τουρκόφωνους,
Ούγγρους, Αγγλους, Πορτογάλους. Μια τακτική διόρθωσης
είναι να δείξουμε ικος το [1] που προφέρουν σε αρχική θέση
κάποιοι από τους μαθητές αυτούς (π.χ. σλαβόφωνοι) είναι
ορθό, ενώ αυτό που προφέρουν σε τελική είναι λανθασμένο.
Μια άλλη τακτική είναι να φέρουν μπροστά τη γλώσσα σαν
να προφέρουν το φθόγγο [t]. Μόνο χάρη στον ακουστικό
έλεγχο το πρόβλημα θα μπορέσει να διορθωθεί οριστικά.
[ ι8ο ]
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Μέθοδοι
α ) Ο μαθητής ακούει και επαναλαμβάνει λέξεις και εκφωνήματα.
β) Πολλές φορές είναι δυνατόν κάθε λέξη-κλειδί να συνδέε
ται με μια κίνηση ή με μια εικόνα, προκειμένου τα παι
διά να την επαναλαμβάνουν πιο εύκολα. Ας δούμε ένα
παράδειγμα: στη γλώσσα μας διακρίνουμε ανάμεσα σε
[ό] και [d] όπως σπ ς λέξεις δίνω/ντύνω. Ο παιδαγωγός
συνδέει τον προκο ήχο με μια κίνηση tco v χερκόν που μι
μούνται τη διαδικασία ντυσίματος και το δεύτερο ήχο με
την πρόταση του χεριού σαν να δίνουμε ή να προσίρέρουμε κάτι. Στη συνέχεια οι κινήσεις αυτές μπορούν να
συμβολίζουν τους ίδιους τους ήχους:
• ο παιδαγίογός ιιροίρέρει τον ήχο κάνοντας κάθε φορά
την αντίστοιχη κίνηση,
• ο παιδαγωγός προ(ρε:ρει τις ίδιες λέξεις σε διαφορετι
κή σειρά και τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιή
σουν τις κινήσεις,
• ο παιδαγίογός δείχνει την άρθρωση,
• ί> παιδαγίογός ζητά από τα παιδιά να επαναλάβουν
την πρίό ιη και δεύτερη άσκηση παρακολουθώντας τα
χείλη του.
Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, επιλέγονται λέξεις-κλειδιά που δηλίόνουν συγκεκριμένα ουσιαστικά ή ρή
ματα γνίοστά σια παιδιά, που μπορούν να αναιιαρασιαθούν
ευκολότερα.
Ας δούμε ακόμη ένα παράδειγμα: έχουμε τη λέξη ζάρι
και τη λέζϊ\βάρη. Συνδέουμε την πρίότη λέξη με την κίνηση
που κάνουμε όταν ρίχνουμε τα ζάρια και τη δεύτερη με την
κίνηση που κάνει ο αρσιβαρίστας. Αν ζητηθεί από το μαθη
[ ι 8ι ]
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τή να πει τη δεύτερη λέξη, β άρη , και αυτός λανθασμένα πει
την πρώτη, επισημαίνουμε την κίνηση (κίνηση που κάνουμε
όταν ρίχνουμε τα ζάρια).
Η αυθόρμητη παραγωγή του (ρθόγγου πρέπει να επιτυγ
χάνεται μέσα σε ένα καθαρά επικοινωνιακο πλαίσιο και με
τη βοήθεια πλήθους επικοινίονιακών δραοτηριοτήτίον. Πα
ρακάτω προτείνουμε ορισμένες ενδεικτικά.
Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α 1η: Μια από τις πιο εύκολες τεχνικές για
την εξάσκηση τ(ον συμιρίίΜον ή των (ρωνηέντων είναι με τη
χρήση εικονογραφημένων καρτελίόν που απεικονίζουν αντι
κείμενα που περιέχουν τους προς εξάσκηση ήχους. Μοιρά
ζουμε οτα παιδιά από πέντε καρτέλες, ορισμένες από τις
οποίες είναι ίδιες. Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και όποιος φέ
ρει το μεγαλύτερο αριθμό ζητά από το διπλανό του μια
κάρτα, με απώτερο στόχο να σχηματίσει ζευγάρι με μια
από τις δικές του κάρτες. Αν ο ουμπαίκτης του την έχει, του
τη δίνει και αυτός τοποθετεί τις δυο ίδιες κάρτες μπροστά
του γυρισμένες ανάποδα. Αν ο ουμπαίκτης δεν την έχει, ο
πρώτος παίκτης χάνει τη σειρά του και συνεχίζει ο δεύτε
ρος. Κερδίζει όποιος έχει τις περισσότερες κάρτες.
Δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α 2 η : Αν οι μαθητές μπερδεύουν το [b] με το
[ν], η/ο παιδαγίογός μπορεί να επιλέξει ένα θέμα, π.χ. τα
φαγητά, και να ζητήσει από τους μαθητές να βρουν όσο πε
ρισσότερες λέξεις μπορούν που να αρχίζουν από τους ήχους
αυτούς. Είναι καλό οι μαθητές να δουλεύουν σε ομάδες,
ίόοτε να παράγουν τις λέξεις αυτές με περισσότερο επικοινωνιακό τρόπο. Λέξεις που μπορεί να ακουστούν είναι:
μ π αν άνα, μ π ακλ αβ άς, μ πριζόλα, μ πρόκολο, μπέικον, μ π ι
φτέκι, μπισκότο, β ανίλ ια, βατόμ ουρο, βύσσινο, βλ ήτα κ.τ.λ.
[ 183]
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Στη συνέχεια, τα παιδιά ζωγραφίζουν τις λέξεις και η/ο
παιδαγωγός μοιράζει κάθε ζωγραφιά σε ένα παιδί. Τέλος,
οι δύο ομάδες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη και το
μέλος της μιας ομάδας ρωτά στο παιδί της άλλης ομάδας
που κάθεται απέναντι του τι κρατά. Παραλλαγές της άσκη
σης αυτής μπορούν να γίνουν με πολλούς διαίρορεττκούς
ήχους και θέματα.

Δραστηριότηι α 3η\ Μοιράζονται στα παιδιά καρτέλες με
τους ήχους που επιθυμούμε vex διδάξουμε κάθε ίρορά και
ζητάμε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και vex πλάσουν από μια ισιορία που να περιέχει τις λέξεις των καρτε
λίόν.
Συμπλέγματα συμφώνων ή η μεταμορφωμένη λέξη
Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται συχνά
να αρθρώσουν ακολουθίες με πάνω από ένα σύμφωνο. Η/ο
παιδαγωγός μπορεί ν α αξιοποιήσει τα ζεύγη λέξεων που
παρατίθενται παρακάτω (ή και άλλα που θα βρει η ίδια/ο
ίδιος), να ξεκινήσει από τις απλούίπερες λέξεις και να ζη
τήσει από τα παιδιά ποια λέξη θα προκύψει αν προστεθεί
ένας συγκεκριμένος ήχος. Αίρού τα παιδιά εξασκηθούν με
την προσθήκη ήχων, μπορεί να ζητηθεί το αντίστροφο.
Στόχος: να ανακαλύιρουν τα παιδιά τη μεταμορφωμένη λέ
ξη. Δείγμα λέξείον: ακόντια/κούπα, κ ρ έμ α /ρ έ μ α , στρέψω/
τρέφω, π ρ ό κ α /ρ ό κ α , κ λ α ίει/λ έει, π ρ ά σ ο / ρ ά σ ο , κρίμ α/ ρ ή μ α,
π ρίζα/ρίζα, Σ π άρτη /η άρτι, β ρ ά χ ο ι/ράχ η , στάζει/τάζει, τρό
μ π α /ρ ό μ π α .
Είναι σημαντικό στη ίράση αυτή οι ίδιοι οι μαθητές να
διορθώνουν την προφορά των συμμαθητών τους. Αυτό ση
[ ι 83 ]
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μαίνει ότι επικοινωνούν έχοντας ως θέμα την προφορά, γε
γονός που τους βοηθά να αναπτύσσουν μεταγλωσσικές ικα
νότητες που τους επιτρέπουν όχι μόνο να μιλούν για την
προφορά, αλλά και να συνειδητοποιούν καλύτερα και τη δι
κή τους προφορά.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΦΘΟΓΓΟΥ
ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
αντιστοίχιση κάθε ήχου με το γράφημα που το αναπαριστά σιο γραπτό λόγο αποτελεί μια σημαντική διαδι
κασία που επιτελείται ήδη στο νηπιαγωγείο (πρόκειται για
τις ασκήσεις προανάγνωσης) ή σε αρχικό σιάδιο εκμάθη
σης δεύτερης ή ξένης γλώσσας. II Ελληνική, γλώσσα με
ιστορική ορθογρα<ρία, παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις
αναντιστοιχίας ανάμεσα στην προφορά και τη γραφή8, γι’
αυτό και η διαδικασία αντισιοίχισης προ<ρορικού και γρα
πτού λόγου, δηλαδή ενός ήχου και της γραπτής του αναπαράσιασης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το γεγονός αυτό καθι
σιά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη συνειδητοποίησης
από πλευράς των παιδκόν των γραφημάτων που αναπορι
στούν τους ήχους. Λάθος αντιστοίχιση ήχου/γράμματος
αποτελεί πολλές (ρορές πηγή λανθασμένης προφοράς και
οπωσδήποτε προβλημάτων ορθογρα(ρίας. Το πρόβλημα

Η

8.
Σιην Ελληνική: /. ένας φθόγγος μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφο
ρετικά γράμματα π.χ. [ί] = η, ι, υ, 2. ένα γράμμα μπορεί να αντιστοιχεί
σε πολλούς φθόγγους π.χ. Υ = [ϊ], [ί], [ν], 3. ένα γράμμα μπορεί να αντι
στοιχεί σε συνδυασμό φθόγγων π.χ. Ξ = [ks], 4. ένας φθ(')γγος μπορεί να
αντιστοιχεί σε συνδυασμό γραμμάτων π.χ. [b] = μπ.

[ 184 ]
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αυτό εμφανίζεται εντονότερο στην πρώτη σχολική ηλικία.
Βέβαια, τα λάθη «ορθογραφίας» που κάνουν πολλά παιδιά
σε μικρή ηλικία (π.χ. χ ιέρι, αντί για χ έρι, άβριο αντί για αύ 
ρ ιο) είναι απολΰτως λογικά, εφόσον η ορθή γραφή είναι αυ
θαίρετη ώς έναν βαθμό και δεν φαίνεται να έχει λογική.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο
(Κωστούλη - Κατή, 1999) με 10 παιδιά ΣΤ' τάξης από μια
υποβαθμισμένη συνοικία της Θεσσαλονίκης και 10 παιδιά
ΣΤ' τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων φάνηκε ότι
τα ιηχότα εμίρανίζουν Μ.Ο. προβλημάτων 4,56% και τα
δεύτερα 36,72%. Τουρκόφωνοι μαθητές συγχέουν τη γρα
πτή αναπαράσταση του [d] ντ, του [b] μη, του [ks] ξ του [ps]
y> και κον [ts] τσ και [dz] τζ. Υπάρχουν, λοιπόν, περιπκόσεις
τουρκό(ρ(ονων μαθητών που προφέρουν τσάντα, αλλά γρά
φουν ξάντα, κατσίκα, αλλά γράφουν καζήκα. Τέτοιου είδους
λάθΐ] (χρείλονται στην ιδιομορίρία της Ελληνικής να χρησι
μοποιεί δύο γράμματα γιο την αναπαράσταση ενός ήχου ή
ένα γράμμα για την αναπαράσταση δύο ήχων. Σε άλλες περιπκόσεις λάθη ορθογραίρίας (χρείλονται στην ελλιπή φω
νολογική συνειδητοποίηση από πλευράς των μαθητών (ψεσαλονίκ?/ «Θεσσαλονίκη», κάδζύμ,αι «κάθομαι»). Ιδιαίτερα
προβληματικά (ροονήματα είναι τα /ί/, /ν/, /θ/, /δ/, /si, /z/.
Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι ορισμένα γράμματα της ελ
ληνικής, όικος τα θ Θ, δ Δ, ξ Ξ, ψ Ψ, ω £ϊ θέτουν ιδιαίτερα
προβλήματα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησής τους.
Για το νηπιαγ(ογείο, από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγά
λος αριθμός ασκήσεων προανάγνωοης που οδηγούν σιη σιαδιακή σύνδεση ενός ήχου με τη γραπτή του αναπαράσταση
(πρβλ. Γάκου, 1998· Γιαννικοπούλου, 1998· Γιέιτς, 1995 κ.ά.).

[ιδ5 ]
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Π ε ρ ίλ η ψ η
φίονολογική και φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωαη παιδίίδν προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλι
κίας πρέπει vex πραγματώνεται σε επικοινωνιακο πλαίσιο
μέσα από το παιχνίδι. Ο παιδαγίογός πρέπει οπωσδήποτε
να γνίορίζει τις βασικές αρχές της ίρωνητικής και του φωνο
λογικού σιχίτήματος της γλώσσας μας καθίός και τα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των φθόγγων, προτού εμπλακεί ιπο
σχεδίασμά ενός προγράμματος διόρθωσης. Κάθε πρόγραμ
μα διόρθωσης πρέπει να διέρχεται από τα ακόλουθα σιά
δια: το στάδιο αξιολόγησης του λόγου των παιδίίον, της ευαισθητοπί)ίησης σχετικά με ί ο (ρίχινόμενο ιης ομιλίας, ιης
ακουστικής διάκρισης τίον φωνημάτων, ιης προετοιμασίας
για την άρθρωση, της ενσωμάτωσης τίον αρθρονιικίόν κινήσείον και της εξάσκησης και τέλος της ανιιστοίχισης του
κάθε φωνήματος με τη γραπτή αναπαράστασή του.

Η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σ

το τέλος αυτού του Κείραλαίου ί) αναγνώσιης πρέπει να
γνωρίζει σε τι ίχνίχίρέρί>νκχι ί)ΐ παρακάτω όρί)ΐ:

Επικοινωνιακο μοντέλο, ακουστική διάκριση, εν α ισ θ ψ ο ιιο/Ί/ο)/ μι: το φαινόμενο της ομιλίας, ενσωμάτωση αρθρω τι
κών κινήσεων, εξωτερική ανατροφοδότηση.

[
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Μ λ ν ω λ γ γ ς ιις ,

Α

ξ ιο λ ο γ ή σ τ ε τ ι κ α τ α ν ο ή σ α τ ε

7. ΙΙοιος είναι ο βασικός αίσχος του σιαδιού της αξιολόγη
σης του λόγου των παιδκόν;
2. ΙΙοιος είναι ο βασικός στόχος του σιαδιού ευαισθητοποίησης τ(ον παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της ομιλίας;
3. Τι επιδιώκεται κατά το στάδιο ιης ακουστικής διάκρισης;
4. Γιατί κρίνεται αναγκαίο το στάδιο της προετοιμασίας
για την άρθρωση;
5. Ποιοι οι τρόποι εξωτερικής ανατροφοδότησης κατά το
στάδιο της ενοωμάτωσης κον αρθρωτικών κινήσεων;
6. Ποιοι λόγοι καθιστούν αναγκαίο το στάδιο χης αντιατοίχισης των φωνημάτων με τη γραπτή τους αναπαράσταση
στην Ελληνική;
7. Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα διόρθωσης του [δ] σε [d].
8. Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα διόρθωσης του [a] σε [e].
[ 18 7 ]
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Ακουστική φωνητική, 26, 28,
37
Ακροατική φωνητική, 27
Αλλόφωνο, 58, 59, 177
Ανομοίωση, 65, 89
Αποβολή, 65
Αρθρωτική διορθωτική φωνητική, 95, 102, 112
Αρθρωτική φωνητική, 26
Αρχιφώνημα, 64
Ασυγχρονία, 78
Αφομοίωση, 65, 89

Δυναμικός τόνος, 48

Βάβιομα, 75
Γλωσσίδα, 37, 43

Ελάχιοτα ζεΰγη αντίθεσης, 57
Ένταση, 29, 30, 36
Επιτόνιση, 48, 49
Ιστορική ορθογραφία, 58
Κινητική εκτέλεση, 79
Κινητικός έλεγχος, 78, 79, 81,
83
Κλειστό, 40, 42
Κλινική φωνολογία, 102, 103,
107,112
Λαμδακισμός, 87
Λάρυγγας, 37, 74, 81

Διακριτικά χαρακτηριστικά,
60, 62
Διάρκεια, 33, 36, 83
Διαφορική διάγνωση, 108
Διεθνείς Φωνητικό Αλφάβητο,
27, 108, 124
Δίπλευρες αντιθέσεις, 63
Διχειλικά, 44, 46, 65
Δόντια, 38
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Μεμονωμένες αναθέσεις, 63
Μεσοδοντικά, 45, 46, 47, 88
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Ουδετεροποιήσιμες αντιθέσεις,
63
Ουδετέρωση, 64
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Ουρανικά, 88
Ουρανίσκος, 38, 39, 46

Τριβόμενο, 60, 67, 77, 87

θαλλόμενα σύμφωνα, 43
Παλμογράφος, 26, 49
Παραροτακισμός, 87
1Ιεριοδικός ήχος, 33
Πλά'ίος, 29, 30
Πλευρικά αύμ<ρωνα, 87
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Προράχη, 38
Προσθήκη, 65, 88, 89
Προσωδία, 100
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99
Ράχη, 38, 46
Ρινικά σύμφωνα, 43, 60
Ρινική κοιλότητα, 37
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Σημάδι, (Η
Σιγματισμός, 87
Σταφυλή, 38, 39
Στερητικές «νιιθέσεις, 63
Στοματικά σύμφωνα, 43
Στοματική κοιλότητα, 37, 39
Στρέβλ(οση, 86
Συμφωνικό), 40, 60
Συριστικό*, 46, 61
Σχολή της Πράγας, 60

Υπέρηχος, 32
Υπερώα, 39
Υπερωικά, 46, 47, 128
Υπόηχος, 32
"Υψος, 31, 36
Φαινόμενο παζλ, 78
Φάρυγγας, 38, 74
Φασματογρά(ρος, 26, 33
Φατνία, 39
Φθόγγος, 27, 39, 40, 75, 84
Φωνηενιτκό, 40, 60
Φο)νημα, 57, 58, 59, 60, 64,
67, 74, 78, 86, 111
Φωνητικές χορδές, 29, 37,
39, 74
Φωνητική απόκτηση, 72, 73
Φωνητικό παιχνίδι, 75
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