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Σπουδάστρια:

Εισηγητής:

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης η οποία
πραγματεύεται την πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση, για την Ελληνική
πραγματικότητα, των τεστ Receptive One Word Picture Vocabulary Test
(ROWPVT) και Expressive one Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT).
• Πρόκειται για δύο ατομικά χορηγούμενες δοκιμασίες οι οποίες αξιολογούν την
ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να κατονομάζει αντικείμενα, ενέργειες και
έννοιες.
• Τα πρωτότυπα διαγνωστικά εργαλεία Expressive One Word Picture Vocaburaly
Test (EOWPVT) και Receptive One Word Picture Vocabulary Test (ROWPVT)
δημιουργήθηκαν από τον R. Brownell το 2000 και αξιολογούν την γλωσσική
ικανότητα παιδιών από 2 ετών μέχρι 18 ετών και 11 μηνών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την
πιθανή στάθμιση των τεστ στην ελληνική γλώσσα και να διαπιστώσουμε κατά πόσο
μπορεί να είναι αυτό εφικτό.
• Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες ούτε και διαγνωστικά εργαλεία
επάνω στην διάγνωση ύπαρξης ή μη διαταραχών κατανόησης και έκφρασης
λεξιλογίου. Σε αντίθεση, η ξένη βιβλιογραφία παρουσιάζει άνθιση τα τελευταία 150
χρόνια, όσον αφορά την κατάκτηση και την διάγνωση διαταραχών του λεξιλογίου.
• Αυτό, επομένως, καθιστά αναγκαίο να γίνουν και ελληνικές μελέτες, πάνω στους
τομείς που αφορούν την δημιουργία ή την στάθμιση άλλων τεστ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Τι είναι γλώσσα?
Γλώσσα είναι ένα σύστημα σημάτων (οπτικών, ακουστικών, οπτικοακουστικών)
τα οποία αποτελούν το μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων, νόησης, έκφρασης και
επιβεβαίωση της ύπαρξης.

• Τι είναι η γλωσσική ανάπτυξη?
Ο όρος γλωσσική ¨ανάπτυξη¨ χρησιμοποιείται είτε με αυστηρά περιορισμένη έννοια
για να περιγράψει τη σταδιακή κατάκτηση από το παιδί του συστήματος της
γλώσσας, είτε με την ευρύτερη έννοια της κατάκτησης των ικανοτήτων γλωσσικής
επικοινωνίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ROWPVT
• Το ROWPVT πρόκειται για ένα ατομικά χορηγούμενο τεστ το οποίο αξιολογεί
την κατανόηση λεξιλογίου του εξεταζομένου.
• H διαδικασία χορήγησης του τεστ έχει ως εξής:
1) Ο εξεταστής συλλέγει και καταγράφει τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία.
2) Βρίσκει το προτεινόμενο σημείο έναρξης του τεστ με βάση την χρονολογική
ηλικιακή του εξεταζομένου.
3) Ο εξεταστής χορηγεί μια σειρά από εξεταστικά φύλλα το κάθε ένα από τα οποία
παρουσιάζει 4 αντικείμενα.
4) Ο εξεταστής δίνει προφορικά μια λέξη ερέθισμα την οποία ο εξεταζόμενος
καλείται να αναγνωρίσει.
5) Ο εξεταστής καταγράφει την επακριβή απάντηση του εξεταζόμενου στην ειδική
φόρμα καταγραφής.
6) Τέλος, το τεστ διακόπτεται όταν ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αναγνωρίσει έναν
συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων-εννοιών-ενεργειών.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ EOWPVT
• Το EOWPVT πρόκειται για ένα ατομικά χορηγούμενο τεστ το οποίο αξιολογεί
την ικανότητα της κατονομασίας αντικειμένων/ εννοιών.
• Η διαδικασία χορήγησης του τεστ έχει ως εξής:
1) Ο εξεταστής συλλέγει και καταγράφει τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία.
2) Βρίσκει το προτεινόμενο σημείο έναρξης του τεστ με βάση την χρονολογική
ηλικιακή του εξεταζομένου.
3) Ο εξεταστής χορηγεί μια σειρά από εξεταστικά φύλλα το κάθε ένα από τα οποία
παρουσιάζει 1 αντικείμενο ή ενέργεια ή έννοια.
4) Ο εξεταστής ζητά από τον εξεταζόμενο να κατονομάσει την εικόνα που έχει
μπροστά του.
5) Ο εξεταστής καταγράφει την επακριβή απάντηση του εξεταζόμενου στην ειδική
φόρμα καταγραφής.
6) Τέλος, το τεστ διακόπτεται όταν ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αναγνωρίσει έναν
συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων-εννοιών-ενεργειών.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΣΤ
• Οι εξεταζόμενοι πρέπει να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 2 χρονών μέχρι 18
χρονών και 11 μηνών.
• Σε περίπτωση χορήγησης και των δύο τεστ, συνιστάται να προηγείται η χορήγηση
του EOWPVT και να έπεται του ROWPVT.
• Ο χρόνος χορήγησης του τεστ πρέπει να κυμαίνεται σε γενικές γραμμές από 15
λεπτά έως και 25 λεπτά για την χορήγηση του και περίπου 5 λεπτά για την
βαθμολόγηση του.
• Απαιτείται να χορηγηθεί σε ήρεμο περιβάλλον, όπου δεν ευνοείται η διάσπαση
της προσοχής του εξεταζομένου από οποιοδήποτε ερέθισμα.
• Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος για την διαδικασία του
τεστ ώστε να νιώσει άνετα και με την διαδικασία της χορήγησης αλλά και με τον
εξεταστή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
• Η έρευνα χωρίστηκε σε 4 μέρη:
α) Μετάφραση των τεστ στην Ελληνική γλώσσα.
β) Πιλοτική έρευνα για να ελεγχθούν οι προσαρμογές στην ελληνική γλώσσα.
γ) Χορήγηση των τεστ και εισαγωγή δεδομένων.
δ) Ανάλυση των στοιχείων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
• Στην παρούσα έρευνα και τα δύο τεστ χορηγήθηκαν σε φυσιολογικό δείγμα 61
παιδιών, ηλικίας από 6 ετών έως 6 ετών και 11 μηνών.
• Η συλλογή του δείγματος έγινε σε τρία Δημοτικά σχολεία, του Δήμου
Χαλκηδόνος.
• Η επιλογή του δείγματος έγινε ανεξάρτητα από καταγωγή, οικογενειακή και
κοινωνικοοικονομική κατάσταση.
• Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο το δείγμα μας είχε στο 100%, την ίδια
εκπαίδευση καθώς όλοι οι εξεταζόμενοι ήταν παιδιά που φοιτούσαν στην πρώτη
τάξη του Δημοτικού σχολείου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ EOWPVT
Ερεθίσματα

Σωστές
απαντήσεις

Συχνότητα
%

Σωστές απαντήσεις %

Λάστιχο

16

3,6%

26,2 %

Γέφυρα

56

12,5%

91,8 %

Βαλίτσες/Σάκοι/Αποσκε
υές/Τσάντες

61

13,6%

100,0 %

Πατίνι/ Σκέιτμπορντ

60

13,4%

98,4 %

Αποτυπώματα/
Πατημασιές

46

10,3%

75,4 %

Φρούτα

61

13,6%

100,0 %

Σκελετός

52

11,6%

85,2 %

Φώτα/Φωτιστικά

24

5,4%

39,3 %

Ενυδρείο

22

4,9%

36,1 %

Αλεπού

50

11,2%

82,0 %

Σύνολο

448

100,0%

734,4 %

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ROWPVT
Ερεθίσματα

Σωστές
απαντήσεις

Συχνότητα
%

Σωστές απαντήσεις %

Γράμμα

59

10,8 %

96,7 %

Υγρό

52

9,5 %

85,2 %

Θόρυβο

55

10,0 %

90,2 %

Γαλοπούλα

54

9,9 %

88,5 %

Γκρεμός

59

10,8 %

96,7 %

Αλεξίπτωτο

50

9,1 %

82,0 %

Μπανανόφλουδα

61

11,1 %

100,0 %

Αριθμός

59

10,8 %

96,7 %

Εκκολάπτεται

42

7,7 %

68,9 %

Πιλότος

57

10,4 %

93,4 %

Σύνολο

548

100,0%

898,4 %

ΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΕΣΤ
• Για να αποφασίσουμε για την ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη
μέση επίδοση των μαθητών στο τεστ Έκφρασης και στο τεστ Κατανόησης,
χρησιμοποιήσαμε τον παραμετρικό έλεγχο του T-test. Ο έλεγχος αυτός έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (πίνακας 3, sig(2-tailed)=0,000…<0,01)
• Ειδικότερα η μέση επίδοση στο τεστ Κατανόησης είναι στατιστικά μεγαλύτερη
από την μέση επίδοση στο τεστ Έκφρασης.
Paired Samples Test

Paired Differences

Me
an
Pai
r1

total eowpvt total rowpvt

1,639

95%
Confidence
Interval of the
Difference

Std.
Devia
tion

Std.
Error
Mean

Lower

Upper

t

1,438

,184

-2,008

-1,271

8,904

df

60

Sig.
(2tailed)

,000

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟ EOWPVT
• Στην προσπάθεια μας να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην
επίδοση, μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών που εξετάστηκαν στο τεστ
EOWPRT πραγματοποιήθηκε η μέθοδος Shapiro-Wilk.
•Ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η επίδοση στο τεστ Έκφρασης των αγοριών και
κοριτσιών έδειξε ότι περιγράφεται από την κανονική κατανομή(πίνακας 8, S-W,
sig=0.012>0.01 και sig=0.028 >0.01)

Φύλο

Statistic

df

Sig.

Αγόρι

,864

29

,012

Κορίτσι

,914

27

,028

• Άρα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση επίδοση στο τεστ
Έκφρασης ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ROWPVT
• Στην προσπάθεια μας να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις
επιδόσεις,μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών που εξετάστηκαν στο τεστ
ROWPVT χρησιμοποιήθηκε, ο μη παραμετρικός έλεγχος MANN – WHITNEY.O
έλεγχος έδειξε ότι η ισότητα των μέσων όρων επίδοσης αγοριών και κοριτσιών Στο
τεστ Κατανόησης δεν απορρίπτεται(πίνακας 13, Asymp.sig(2-tailed)=0.536>0.01)
• Άρα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση επίδοση στο τεστ
Κατανόησης ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.
Total Rowpvt
MannWhitney U

343,500

Wilcoxon W

721,500

Ζ

-,619

Asymp. Sig.
(2-tailed)

,536

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου όρου απαντήσεων για όλα
τα ερεθίσματα των τεστ, μεταξύ αγοριών και κοριτσιών για το ROWPVT και το
EOWPVT.
• Η μέση επίδοση στο τεστ Κατανόησης είναι στατιστικά μεγαλύτερη από τη μέση
επίδοση στο τεστ Έκφρασης
•Στο ερώτημα εάν έχουμε μια αξιόπιστη κλίμακα – εργαλείο μέτρησης, από την
έρευνα παρατηρήθηκε πως μιλάμε για μία αξιόπιστη κλίμακα στην μορφή την οποία
βρίσκεται αυτή την στιγμή.
•Τέλος, στο ερώτημα εάν έχουμε μια έγκυρη κλίμακα – εργαλείο μέτρησης, από την
έρευνα παρατηρήθηκε πως μιλάμε για μία έγκυρη κλίμακα στην μορφή την οποία
βρίσκεται αυτή την στιγμή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (1)
Οι αλλαγές που προτείνονται για το EOWPVT είναι οι ακόλουθες:
• Για την εικόνα 40 (λάστιχο) προτείνουμε να γίνει ολοκληρωτική
αντικατάσταση της εικόνας καθότι το λάστιχο της εικόνας μας προέρχεται από
αυτοκίνητο ή μηχανή και ενδεχομένως να είναι άγνωστο ως μεμονωμένο
εξάρτημα μιας ρόδας για τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Προτείνεται λοιπόν στη νέα εικόνα να απεικονίζεται ένα ποδήλατο (μέσο πιο
οικείο στα παιδιά) από όπου να λείπει το ένα από τα δύο λάστιχα, το οποίο θα
βρίσκεται δίπλα από στο ποδήλατο ως μεμονωμένο αντικείμενο και θα
τονίζεται από ένα βέλος. Μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν, εφόσον μας δίνετε
η δυνατότητα, να προστεθεί η λέξη «ρόδα» ως σωστή απάντηση, καθώς το
ποσοστό των εξεταζομένων που έδωσαν αυτή την απάντηση ήταν πολύ μεγάλο.
• Για την εικόνα 41 (γέφυρα) αν και το ποσοστό των λάθος απαντήσεων ήταν
ελάχιστο ( 5/ 60 ) για να εκμηδενιστεί, προτείνουμε να γίνει αντικατάσταση της
εικόνας με μια πιο ευδιάκριτη, όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η γέφυρα θα
ενώνει δύο κομμάτια στεριάς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (2)
• Για την εικόνα 44 (πατημασιές/ αποτυπώματα) προτείνουμε να γίνει
ολοκληρωτική αντικατάστασή της. Προτείνουμε να αλλάξει η εικόνα με μια στην
οποία να φαίνεται ότι τα αποτυπώματα προέρχονται από κάποιον άνθρωπο ή ζώο
και βρίσκονται πάνω στο ανάλογο έδαφος, για παράδειγμα σε βρεγμένη άμμο ή
επάνω στο χιόνι. Οι πατημασιές συνίσταται να τονίζονται με ένα βελάκι.
• Για την εικόνα 45 (φρούτα) προτείνουμε η αλλαγή της εικόνας που ήδη
πραγματοποίηθηκε πριν την χορήγηση του τεστ, όπου αφαιρέσαμε το λεμόνι από το
σύνολο των φρούτων της εικόνας να διατηρηθεί.
• Για την εικόνα 47 (φώτα/ φωτιστικά) προτείνουμε αρχικά να φύγει από την εικόνα
το κερί που βρίσκεται στην μέση γιατί μπερδεύει αρκετά τους εξεταζόμενους και
δεν παραπέμπει ουσιαστικά σε φωτιστικό ή φώτα. Και έπειτα προτείνεται να
αντικατασταθεί από ένα φωτιστικό που κρέμεται από κάποιο ταβάνι και
εννοιολογικά συνδέεται καλύτερα με την επιδιωκόμενη λέξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (3)
• Για την εικόνα 48 (ενυδρείο) πριν την χορήγηση της, την τροποποιήσαμε
ελαφρώς, προσθέτοντας ένα ψάρι μέσα στο ενυδρείο για να γίνει ευκολότερα η
συσχέτιση ανάμεσα στο αντικείμενο και σε αυτό που περιμένουμε να μας δώσει ως
απάντηση ο εξεταζόμενος.. Αν και η εικόνα που χορηγήθηκε είναι αρκετά
ευδιάκριτη τα ποσοστά των λαθών ήταν σχετικά πολύ αυξημένα, επομένως
προτείνεται να γίνουν και κάποιες επιπλέον αλλαγές όπως να αλλάξει η οπτική
γωνία από την οποία βλέπουμε το ενυδρείο, να προστεθούν περισσότερα ψάρια,
περισσότερα χρώματα καθώς και να είναι διακριτή η συσκευή που φιλτράρει το
νερό.
• Τέλος, για την εικόνα 49 (αλεπού) προτείνουμε να αντικατασταθεί με μια άλλη
εικόνα στην οποία η αλεπού θα είναι σε όρθια στάση και θα προχωράει, ώστε να
είναι πιο ευδιάκριτο το μέγεθος της ουράς της.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (4)
Οι αλλαγές που προτείνονται για το ROWPVT είναι οι ακόλουθες:
• Για την καρτέλα 47 και το ερέθισμα «θόρυβος» (εικόνα 1) προτείνουμε να
τροποποιηθεί ελαφρώς η εικόνα 3 (παιδί που τρέχει) που ήδη αλλάξαμε, πριν την
χορήγηση το τεστ όπου απεικονίζονταν μια γυναίκα που κρατούσε ένα φτυάρι και
έσκαβε. Οι λάθος απαντήσεις αν και ελάχιστες εστιάζουν στο γεγονός ότι το παιδί
στην ήδη τροποποιημένη εικόνα φαίνεται να σφυρίζει και αυτό ίσως να επηρεάσει
την απάντηση ορισμένων εξεταζομένων. Για να εκμηδενίσουμε επομένως αυτή την
πιθανότητα προτείνουμε να γίνει αλλαγή της εικόνας με μια άλλη στην οποία το
παιδάκι θα φαίνεται απλά πως τρέχει.
• Για την καρτέλα 50 και το ερέθισμα «αλεξίπτωτο» (εικόνα 1)φάνηκε οι
εξεταζόμενοι να συγχέουν τις έννοιες αερόστατο και αλεξίπτωτο. Επομένως,
προτείνεται να αντικαταστήσουμε την εικόνα 3 (αερόστατο) με ένα αερόστατο
παλαιότερης τεχνολογίας με πιο μακρύ, ¨παραλληλόγραμμο¨ σχήμα, σε στυλ
σκάφους. Επιπλέον, προτείνεται η ζητούμενη εικόνα να μεγεθυνθεί ώστε να
φαίνεται ο άνθρωπος πιο ξεκάθαρα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (5)
• Για την καρτέλα 53 και το ερέθισμα «εκκολάπτεται» (εικόνα 2) σημειώθηκε το
μεγαλύτερο ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων για τις εικόνες του ROWPVT.
Αυτό που προτείνεται αρχικά στην ζητούμενη εικόνα είναι το αυγό μέσα από το
οποίο εκκολάπτεται το πουλί να φαίνεται πιο ξεκάθαρα και να είναι πιο μεγάλο
ώστε να γίνει πιο ευδιάκριτη η διαδικασία εκκόλαψης. Το πρόβλημα σε αυτό το
ερέθισμα δεν είναι τόσο το ότι η εικόνα δεν είναι αρκετά ευδιάκριτη αλλά το ότι η
ίδια η λέξη δυσκολεύει αρκετά τους εξεταζομένους σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Προτείνεται, λοιπόν, εάν είναι δυνατό, να αντικατασταθεί η λέξη με κάποια πιο
οικεία στα παιδιά που να κρατάει το νόημα της λέξης εκκολάπτεται ή να αλλάξει
εντελώς το ζητούμενο ερέθισμα-λέξη σε αυτήν την καρτέλα.
• Τέλος, στη καρτέλα 54 και το ερέθισμα «πιλότος» (εικόνα 3) προτείνεται η
αλλαγή της εικόνας 2 που ήταν αρχικά «οδηγός αυτοκινήτου της φόρμουλα» σε
«αστυνομικός» έπειτα, να διατηρηθεί. Η επιπλέον αλλαγή που προτείνεται είναι
στην ζητούμενη εικόνα (εικόνα 3) να είναι πιο ευδιάκριτο το μέσο (αεροπλάνο) που
οδηγεί ο πιλότος όπως ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες εικόνες επιλογής της
καρτέλας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

