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Εισαγωγή
Σε ένα ιδεατό σύστημα γραφής κάθε μονάδα ήχου θα αναπαρίστατο πάντα
από το ίδιο οπτικό σύμβολο και κάθε οπτικό σύμβολο θα αναπαριστούσε μια
συγκεκριμένη μονάδα ήχου. Τα περισσότερα συστήματα γραφής ωστόσο δεν είναι
τόσο απλά. Όσα δε διαθέτουν αυτή την ένα προς ένα αντιστοιχία μεταξύ φωνήματος
και γραφήματος ονομάζονται αδιαφανή συστήματα, ενώ όσα την ακολουθούν σε
μεγάλο βαθμό διαφανή. Τα αδιαφανή συστήματα φαίνεται να προκαλούν στους
χρήστες τους μεγαλύτερες δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση, όσο και στη γραφή σε
σχέση με τα διαφανή. Ένα βασικό ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντηθεί
ικανοποιητικά αφορά στο πώς οι χρήστες της γλώσσας αντιμετωπίζουν τις
γραφοφωνημικές της ασυνέπειες. Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει δώσει μεγαλύτερη
βαρύτητα στη διάσταση του ερωτήματος που σχετίζεται με τη μελέτη της ανάγνωσης
και λιγότερη σε αυτή που σχετίζεται με τη μελέτη της ορθογραφίας˙ διάσταση που θα
απασχολήσει τη συγκεκριμένη εργασία.
Σύμφωνα με τους Treiman & Kessler (2006), οι ερευνητές και παιδαγωγοί που
πρώτοι ασχολήθηκαν με το ερώτημα αυτό έτειναν να θεωρούν πως οι άνθρωποι
αποθηκεύουν για κάθε φώνημα το πιο συνηθισμένο γράφημα με το οποίο
αντιστοιχίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους το σύνολο των πλαισίων μέσα στα οποία
τους παρουσιάζεται το συγκεκριμένο φώνημα. Επιπλέον, σύμφωνα με την άποψη
αυτή

οι

διαφορετικές

από

τη

συνηθισμένη

γραφοφωνημικές

αντιστοιχίες

αποθηκεύονται ως εξαιρέσεις του γενικού μοτίβου.
Πιο πρόσφατα, μια νέα προσέγγιση αναδείχτηκε στην προσπάθεια απάντησης
του παραπάνω ερωτήματος. Πρόκειται για την στατιστική ή άρρητη μάθηση των
ορθογραφικών κανονικοτήτων. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό η γνώση των ανθρώπων
για τις συστηματικές σχέσεις μεταξύ φωνήματος και γραφήματος δεν μπορεί να
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εξηγηθεί στη βάση γενικευμένων κανόνων και εξαιρέσεων. Αντιθέτως, οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν πληροφορίες για το πώς κάθε φώνημα
αναπαρίσταται γραπτά μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Ως αποτέλεσμα, η γνώση τους
για την ορθογραφική αναπαράσταση αυτού που ακούν βασίζεται στην εμπειρία. Η
μάθηση της αντιστοιχίας αυτής γίνεται χωρίς τη σαφή καθοδήγηση από ρητούς
κανόνες για αυτό και χαρακτηρίζεται άρρητη, ενώ έχει ένα πιθανοκρατικό χαρακτήρα
για αυτό και την αποκαλούμε στατιστική.
Η ιδέα πως η μάθηση αφορά στη συλλογή στατιστικών μοτίβων του
περιβάλλοντος υποστηρίζεται και από τις συνδετιστικές θεωρίες που συνήθως
εφαρμόζονται μέσω υπολογιστικών μοντέλων. Τέτοια μοντέλα περιλαμβάνουν
μονάδες που αναπαριστούν φωνήματα και άλλες που αναπαριστούν γραφήματα. Οι
μονάδες φωνημάτων και γραφημάτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω μονάδων
ενδιάμεσων επιπέδων. Τα βάρη των συνδέσεων προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης, όπου στο μοντέλο παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό για την
εκάστοτε γλώσσα δείγμα λέξεων. Χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις αυτές τα μοντέλα
μπορούν να προβλέψουν την ορθογραφική αναπαράσταση λέξεων στις οποίες δεν
έχουν εκπαιδευτεί. Διάφοροι ερευνητές, όπως οι Pacton και συν. (2001) δοκίμασαν
να αντιπαραβάλουν τη ορθογραφική ικανότητα τέτοιων μοντέλων με την
ορθογραφική ικανότητα παιδιών

σε

διάφορα στάδια

της

ανάπτυξης. Τα

αποτελέσματά τους παρέχουν ενδείξεις πως η επεξεργασία των γραπτών λέξεων στον
άνθρωπο δεν αποκλείεται να είναι προϊόν αντιληπτικής στατιστικής μάθησης.
Πλήθος συμπεριφορικών ερευνών υποστηρίζει την στατιστική προσέγγιση
στην ορθογραφική μάθηση. Ακόμα και στη μάθηση γλωσσών μη αλφαβητικών, όπως
της κινεζικής, η κατάκτηση της ορθογραφικής δομής φαίνεται να είναι αρχικά ζήτημα
άρρητης αντιληπτικής μάθησης (Wang, Liu, & Perfetti, 2004).
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Στα αλφαβητικά ορθογραφικά συστήματα υπάρχουν ενδείξεις πως, ήδη από
πολύ νωρίς, το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται ο χρήστης της γλώσσας
επηρεάζει τη γραφή του. Ακόμα και πριν τα παιδιά ξεκινήσουν να γράφουν με βάση
τη φωνολογία, η γραφή τους δεν είναι μια τυχαία αλληλουχία γραμμάτων, αλλά
διατηρεί ορισμένα μοτίβα, τα οποία είναι σύμφωνα με τα ορθογραφικά μοτίβα της
γλώσσας στην οποία έχουν εκτεθεί (Pollo, Kessler, & Treiman, 2009).
Προφανώς, ακόμα πιο σαφής είναι η επιρροή της άρρητης αντιληπτικής
ορθογραφικής μάθησης μετά από έκθεση στο γραπτό λόγο, όταν δηλαδή τα παιδιά
αρχίσουν

να

πηγαίνουν

στο

σχολείο.

Έρευνες

με

μονοσύλλαβες

λέξεις

πραγματοποιούνται ήδη από το 1997, όταν οι Cassar & Treiman υλοποίησαν μια
σειρά πειραμάτων για να διερευνήσουν την άρρητη ορθογραφική μάθηση στην
αγγλική γλώσσα. Από τα ευρήματά τους προέκυψε πως οι μαθητές από μικρή ακόμα
ηλικία φαίνεται να διαθέτουν κάποια γνώση για την επιτρεπτή θέση των διπλών
συμφώνων, αφού έδειχναν προτίμηση στις γραφές όπου τα διπλά σύμφωνα ήταν στο
τέλος (baff) συγκριτικά με αυτές που τα διπλά σύμφωνα ήταν στην αρχή της
υποτιθέμενης λέξης (bbaf). Επιπλέον, έκριναν ως πιο πιθανό να είναι λέξεις
ψευδολέξεις που περιείχαν σύμφωνα που μπορούν να διπλασιαστούν στην αγγλική
(yill), σε αντίθεση με αυτές που περιείχαν σύμφωνα που ποτέ δεν εμφανίζονται ως
διπλά στη γλώσσα (yihh). Οι ερευνητές υποστήριξαν πως, δεδομένου του ότι δεν
υπάρχει σαφής αναφορά σε τέτοιου είδους κανόνες στο σχολείο, αυτού του είδους η
μάθηση προκύπτει μέσω της εμπειρίας και της επαφής με το γραπτό λόγο. Στήριξη
στην υπόθεση αυτή παρέχεται και από τους Pacton και συν. (2001), οι οποίοι
μελέτησαν την άρρητη μάθηση των ορθογραφικών κανονικοτήτων στη γαλλική
γλώσσα. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού,
τα παιδιά παρουσιάζουν ευαισθησία τόσο στη συχνότητα και την επιτρεπτή για τη
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γλώσσα τους θέση των διπλών συμφώνων, όσο και στο γεγονός ότι τα φωνήεντα δεν
παρουσιάζονται ποτέ διπλά.
Κινούμενη στην ίδια γραμμή, μια σειρά μελετών εξετάζει την επίδραση που
έχει στη γραφή, η άρρητη μάθηση της εξαρτώμενης από το πλαίσιο ορθογραφίας.
Πιο συγκεκριμένα, οι Treiman, Kessler, και Blick (2002) ερεύνησαν αν η γραφημική
αναπαράσταση των φωνηέντων μέσα σε μια αγγλική λέξη ή ψευδολέξη , μπορεί να
προβλεφθεί από το σύμφωνο (ή τα σύμφωνα) που έπεται του προς αναπαράσταση
φωνήεντος. Παρατήρησαν για τις λέξεις της αγγλικής πως ανάλογα με το σύμφωνο
που ακολουθεί υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες το φωνήεν να
γραφτεί με συγκεκριμένη ορθογραφία. Αν για παράδειγμα η λέξη τελειώνει στο
σύμφωνο d το /ε/ που προηγείται είναι πιθανότερο να αναπαρασταθεί ως ea (π.χ.
head) παρά ως e. Θεώρησαν πως αν υπάρχει αντιληπτική μάθηση των ορθογραφικών
κανονικοτήτων το ίδιο θα παρατηρούσαν και στην περίπτωση των ψευδολέξεων.
Ζήτησαν έτσι από μια σειρά συμμετεχόντων να γράψουν ψευδολέξεις όπως /θεd/ και
/θεk/ και κατέληξαν πως και στην περίπτωση των ψευδολέξεων η ορθογραφία ea
είναι συχνότερη για λέξεις που λήγουν σε d, όπως το /θεd/, συγκριτικά με
ψευδολέξεις που έχουν άλλο τελικό φωνήεν, όπως το /θεk/. Το γεγονός αυτό ανακλά
μια άρρητα μαθημένη ορθογραφική κανονικότητα της αγγλικής γλώσσας.
Αντίστοιχα, σε έργο με πραγματικές λέξεις, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να
γράψουν ζεύγη λέξεων όπως το «shred, fleck» και στη συνέχεια εξέτασαν την
κατεύθυνση προς την οποία κινούνταν συνηθέστερα τα λάθη. Η υπόθεσή τους, η
οποία και επιβεβαιώθηκε, ήταν πως λάθη όπως το «shread» θα ήταν συνηθέστερα
από ότι λάθη όπως το «fleak». Παρομοίως οι Perry και Ziegler (2004), παρατήρησαν
πως η ορθογραφία των φωνηέντων αγγλόφωνων μαθητών του γυμνασίου,
επηρεάζονταν σε ένα βαθμό από τα σύμφωνα που προηγούνταν ή ακολουθούσαν το
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φωνήεν αυτό, ενώ οι Hayes, Treiman, & Kessler (2006) υποστήριξαν με τα
πειραματικά τους ευρήματα πως, ήδη από την ηλικία των επτά ετών, οι μαθητές
λαμβάνουν υπόψη τους το φωνήεν που προηγείται των συμφώνων που βρίσκονται
στο τέλος μιας μονοσύλλαβης λέξης, για να επιλέξουν τη σωστή ορθογραφική τους
γραφή. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και σε πρόσφατη έρευνα που
διεξήχθη στα ελληνικά. Σε περιπτώσεις που ένα φώνημα είχε πολλαπλές
ορθογραφικές αναπαραστάσεις τα ελληνόπουλα χρησιμοποιούσαν για τη γραφή
ψευδολέξεων την αναπαράσταση με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Ωστόσο,
το γεγονός αυτό ανατρέπονταν, αν το γράφημα με τη μικρότερη συχνότητα
εμφάνισης παρουσιάζονταν συστηματικότερα από αυτό με τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης μέσα στο συγκεκριμένο γραφοφωνημικό πλαίσιο, στο οποίο τα παιδιά
καλούνταν να το τοποθετήσουν (Katidioti, Simpson & Protopapas, 2012).
Σε μια προσπάθεια να διαλευκάνουν το πώς αναπτύσσεται η ευαισθησία στο
πλαίσιο στις περιπτώσεις της ορθογραφίας φωνηέντων, οι Treiman και Kessler (2006)
μελέτησαν οκτώ διαφορετικά φωνηέντα. Διαπιστώθηκε πως η ανάπτυξη ευαισθησίας
στο πλαίσιο δεν πραγματοποιείται με την ίδια ταχύτητα για όλα τα φωνήεντα.
Ορισμένα ορθογραφικά μοτίβα που βασίζονται στο αντιληπτικό πλαίσιο μαθαίνονται
ευκολότερα από άλλα. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα φωνήεν έχει μια μόνο κυρίαρχη
ορθογραφική αντιπροσώπευση, τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να προσέξουν τις
σπάνιες ορθογραφικές αναπαραστάσεις του. Αντιθέτως, όταν ένα φωνήεν διαθέτει
περισσότερες από μια κυρίαρχες ορθογραφικές αναπαραστάσεις, οι μαθητές είναι πιο
πιθανό να προσέξουν τις εναλλακτικές ορθογραφικές γραφές και τα πλαίσια μέσα στα
οποία εμφανίζονται.
Επιπλέον, έρευνες προτείνουν πως τέτοιου είδους πιθανοκρατικοί κανόνες,
μαθημένοι με στατιστικό τρόπο, επηρεάζουν την ορθογραφία ακόμα και όταν δίνεται
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η δυνατότητα στους χρήστες της γλώσσας να στηριχτούν σε κανόνες, όπως νοούνται
από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Οι Kemp & Bryant (2003) παρουσίασαν
ενδείξεις που υποστηρίζουν πως τα αγγλόφωνα παιδιά αποτυπώνουν σωστότερα των
πληθυντικό των λέξεων όταν η γραφή τους μπορεί να καθοριστεί όχι μόνο από
μορφολογικούς κανόνες αλλά και από γραφοτακτικούς κανόνες. Έτσι λέξεις όπως το
«fibs», των οποίων η σωστή ορθογραφική αποτύπωση του /z/ μπορεί να προκύψει και
μέσω της χρήσης του μορφολογικού κανόνα για τον πληθυντικό αριθμό, αλλά και
βάσει της γνώσης της συχνότητας με την οποία συνεμφανίζονται ορισμένα γράμματα,
παρουσίαζαν λιγότερα λάθη από λέξεις όπως το «fleas», στις οποίες η σωστή
ορθογραφική αναπαράσταση του /z/ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη χρήση
του μορφολογικού κανόνα για τον πληθυντικό αριθμό. Παρομοίως, οι Pacton, Fayol,
& Perruchet (2005) παρατήρησαν πως παιδιά 8 – 10 ετών, αλλά και ενήλικες
επηρεάζονταν από τις ορθογραφικές κανονικότητες της γλώσσας τους όταν
καλούνταν να επιλέξουν τη σωστή ορθογραφία ψευδολέξεων. Η κατάληξη -ette, για
παράδειγμα, της γαλλικής γλώσσας επιλέγονταν συχνότερα αν το αμέσως
προηγούμενο της κατάληξης γράμμα ήταν το r, από ότι αν το αμέσως γράμμα ήταν το
f. Η επίδραση αυτή παρέμενε ακόμα και όταν υπήρχαν μορφολογικοί κανόνες που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στη σωστή γραφή, ενώ δε φάνηκε να μειώνεται με την
αύξηση της ηλικίας.
Συνοψίζοντας λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει ένα σημαντικό σώμα ερευνών που
υποδηλώνουν πως, κατά ένα τουλάχιστον μέρος, η μάθηση της ορθογραφικής δομής
της γλώσσας γίνεται αντιληπτικά.
Η ελληνική γλώσσα σήμερα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή ορθογραφική
διαφάνεια, που σημαίνει πως η ανάγνωση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προβλεφθεί
σωστά δεδομένης της ορθογραφίας. Παράλληλα χαρακτηρίζεται ως φωνολογικά
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αδιαφανής, αφού η ορθογραφία της δεν μπορεί να προβλεφθεί ικανοποιητικά από τη
φωνολογική πληροφορία. Έτσι το φώνημα /i/ για παράδειγμα μπορεί να έχει τις εξής
έξι εναλλακτικές ορθογραφικές αντιπροσωπεύσεις: ι, η, υ, ει, οι, υι (Protopapas &
Vlahou, 2009).
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να μελετήσει την άρρητη μάθηση της
ορθογραφίας στην ελληνική γλώσσα μέσω μιας πειραματικής διαδικασίας που
ενισχύει την αντιληπτική μάθηση κατά την εκτέλεση ενός άσχετου έργου (TaskIrrelevant Perceptual Learning - TIPL).
Ως αντιληπτική μάθηση ορίζεται από την Gibson «οποιαδήποτε σχετικά
μόνιμη και σταθερή αλλαγή στην αντίληψη ενός ερεθίσματος, που έπεται εξάσκησης
ή εμπειρίας που έχει να κάνει με το ερέθισμα αυτό» (Gibson, 1963), ενώ ως όρος
περιλαμβάνει τις μακράς διαρκείας αλλαγές στο αντιληπτικό σύστημα ενός
οργανισμού, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στο
περιβάλλον του και προκαλούνται από το περιβάλλον αυτό (Goldstone, 1998).
Αναφορικά με την πειραματική διαδικασία που χρησιμοποιείται στην έρευνα
αυτή, πρόκειται για ένα παράδειγμα αντιληπτικής μάθησης στο οποίο οι
συμμετέχοντες βελτιώνονται στην αντίληψη συγκεκριμένων ερεθισμάτων που
παρουσιάζονται συστηματικά σε συνδυασμό με συμπεριφορική επιτυχία σε κάποιο
διαφορετικό έργο.
Το φαινόμενο αντιληπτικής μάθησης σε άσχετο έργο παρατηρήθηκε για
πρώτη φορά από τους Watanabe και συν. (2001). Στο πείραμα τους παρουσιάζονταν
διαδοχικά μεμονωμένα γράμματα κάθε ένα από τα οποία προβάλλονταν για 33ms στο
κέντρο της οθόνη ενός υπολογιστή. Κάθε γράμμα πλαισιώνονταν από μαύρο φόντο
στο οποίο υπήρχαν άσπρες κινούμενες κουκκίδες. Το 95% των κουκκίδων αυτών
κινούνταν τυχαία και μόνο το 5% εκτελούσε συνεκτική κίνηση με συγκεκριμένη
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κατεύθυνση. Το ποσοστό αυτό, όπως είχε παρατηρηθεί σε προκαταρτικά πειράματα,
ήταν κάτω του κατωφλίου ανίχνευσης της κίνησης. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να
παρατηρούν τα γράμματα που περνούν από μπροστά τους αγνοώντας την ταυτόχρονη
παρουσία των λευκών κουκκίδων και μετά από κάθε δεκάδα ερεθισμάτων να
πληκτρολογούν τα 2 γράμματα που τους είχαν παρουσιαστεί με γκρι χρώμα. Μετά
από πολυήμερη εξάσκηση η βελτίωση στην αναφορά των γραμμάτων-στόχων
συνοδεύτηκε από βελτίωση στην αντίληψη της οπτικής κίνησης στη συγκεκριμένη
κατεύθυνση που συνδεόταν με τα γράμματα-στόχους. Οι ερευνητές ερμήνευσαν τα
ευρήματα αυτά με την υπόθεση ότι όταν γίνεται αντιληπτό το ερέθισμα-στόχος τότε
εκλύονται εσωτερικά «σήματα μάθησης» τα οποία εδραιώνουν την αντίληψη και
άσχετων ταυτόχρονων ερεθισμάτων (Seitz & Watanabe, 2005).
Πρόσφατα αναπτύχθηκε μια παραλλαγή ταχείας δράσεως της εν λόγω
μεθοδολογίας (Lin και συν., 2010 . Swallow & Jiang, 2010, 2011). Η παραλλαγή
αυτή ονομάστηκε «γρήγορη αντιληπτική μάθηση άσχετου έργου» (Fast TaskIrrelevant Perceptual Learning – Fast TIPL) και διαφέρει από την αρχική εκδοχή στα
εξής σημεία: Αφενός, δεν απαιτούνται πολλές μέρες έκθεσης στα ερεθίσματα, αλλά
αρκεί μια μοναδική συνεδρία και ενίοτε μία μοναδική έκθεση. Αφετέρου, ενισχύονται
και ερεθίσματα που είναι άσχετα με το έργο αλλά οικεία και ευδιάκριτα.
Συγκεκριμένα, οι Lin και συν. (2010) χρησιμοποίησαν ένα έργο εντοπισμού
χρωματιστού γράμματος, δείχνοντας παράλληλα διάφορες φωτογραφίες ως φόντο
στην οθόνη. Μετά από κάθε δοκιμή οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν ευκολότερα
φωτογραφίες που εμφανίζονταν ταυτόχρονα με το γράμμα-στόχο παρά με άλλα
γράμματα. Παρομοίως, οι Swallow και Jiang (2010, 2011) βρήκαν ότι εικόνες που
εμφανίζονταν ταυτόχρονα με στόχους (πορτοκαλί τετράγωνα) σε ραγδαίες
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αλληλουχίες αναγνωρίζονταν ευκολότερα από εικόνες που είχαν εμφανιστεί
ταυτόχρονα με άλλα ερεθίσματα (μπλε τετράγωνα).
Το φαινόμενο της αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου έχει εφαρμοστεί σε
ποικιλία έργων στην πρόσφατη βιβλιογραφία, τόσο στην οπτική όσο και στην
ακουστική τροπικότητα και φαίνεται να υποστηρίζει την αντίληψη της κίνησης, του
προσανατολισμού, ακουστικών μεταβάσεων, φωνητικών διακρίσεων κ.ά. (βλ. Seitz
και συν., 2010 . Vlahou, Protopapas, & Seitz, 2012).
Το ερώτημα που τίθεται από την παρούσα έρευνα είναι κατά πόσο και η
ορθογραφική επεξεργασία μπορεί να ενισχυθεί από αυτό το φαινόμενο. Η υπόθεσή
μας είναι πως η ταυτόχρονη παρουσίαση λέξεων με δύσκολη ορθογραφία μαζί με
ερεθίσματα-στόχους ενός απλού έργου, όπως αυτό του εντοπισμού χρώματος, θα
οδηγήσει στην αύξηση της οικειότητας με τις ορθογραφημένες μορφές των λέξεων κι
εμμέσως σε βελτίωση της ορθογραφικής επεξεργασίας τους και ίσως της γραφής
τους. Μέσω της παρούσας έρευνας λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε με
άμεσο τρόπο κατά πόσο η μάθηση της ορθογραφίας δύσκολων λέξεων μπορεί να
υποστηριχθεί

από

έμμεσες

διαδικασίες

αντιληπτικής

άσκησης

που

δεν

περιλαμβάνουν απομνημόνευση κανόνων ούτε εστιάζουν στην επανειλημμένη γραφή
των λέξεων.
Η έρευνα έλαβε θετική γνωμοδότηση από Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πραγματοποιήθηκε σε
δημοτικά σχολεία της Αθήνας με άδεια διεξαγωγής από το Υπουργείο Παιδείας
(Αριθμός Πρωτοκόλλου Φ15/157/28492/Γ1) και τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών
των σχολείων καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών.
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Πιλοτικό 1
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας δημιουργήσαμε μια νέα μορφή fast TIPL,
στην οποία έργο του συμμετέχοντα θα ήταν να αποκρίνεται όχι σε ένα άσχετο
ερέθισμα που προβάλλεται σύγχρονα με το κύριο ερέθισμα, αλλά σε μια άσχετη
διάσταση του κυρίως ερεθίσματος. Ενώ στην αρχική εκδοχή του έργου (Lin και συν.,
2010), οι συμμετέχοντες καλούνται να αποκριθούν σε ένα άσχετο έργο, όπως η
εμφάνιση ενός χρωματιστού γράμματος στο κέντρο της οθόνης, για να βελτιώσουν
την επίδοσή τους στο έργο αναγνώρισης των εικόνων που προβάλλονται ως φόντο
πίσω από τα χρωματιστά γράμματα, στην εκδοχή που δημιουργήσαμε ζητείται η
απόκριση των συμμετεχόντων σε μια άσχετη διάσταση του ερεθίσματος (χρώμα) με
απώτερο στόχο τη βελτίωση της επίδοσης σε μια άλλη διάσταση (μορφή) του ίδιου
ερεθίσματος. Πρώτος στόχος του 1ου πιλοτικού πειράματος ήταν να ελέγξουμε κατά
πόσο η νέα μορφή TIPL που δημιουργήσαμε λειτουργεί. Για το λόγο αυτό
χρησιμοποιήσαμε ως ερεθίσματα- στόχους, πέρα από τις λέξεις που μας ενδιέφεραν,
γραμμικές εικόνες. Εάν οι εικόνες στόχοι, οι εικόνες δηλαδή που παρουσιάζονταν με
κόκκινο χρώμα και στην εμφάνιση των οποίων οι συμμετέχοντες έπρεπε να
αποκριθούν πατώντας ένα πλήκτρο, αναγνωρίζονταν ευκολότερα από τις εικόνες μη
στόχους, τις εικόνες δηλαδή που παρουσιάζονταν με μαύρο χρώμα και στην
εμφάνιση των οποίων οι συμμετέχοντες δεν αποκρίνονταν, θα μπορούσαμε να
υποστηρίξουμε πως η νέα εκδοχή είναι πετυχημένη. Δεύτερος στόχος του πιλοτικού
πειράματος, με την προϋπόθεση πως η νέα μορφή fast TIPL θα ήταν πετυχημένη,
ήταν να ελέγξουμε αν η παρουσίαση λέξεων-στόχων μέσα από τη διαδικασία αυτή θα
οδηγούσε σε βελτίωση της ορθογραφικής τους επεξεργασίας. Εν συντομία,
υποθέσαμε πως η παρουσίαση κόκκινων ερεθισμάτων, τα οποία θα προβάλλονται
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ανάμεσα σε ασπρόμαυρα σε μια γρήγορη ακολουθία και στα οποία θα απαιτείται
κινητική απόκριση εκ μέρους των συμμετεχόντων, θα οδηγήσει στην αύξηση της
οικειότητας με αυτά. Η πρόβλεψή μας ήταν πως μετά την εξάσκηση, οι μαθητές θα
ήταν σε θέση να επιλέγουν συχνότερα τη σωστή ορθογραφική γραφή των λέξεων που
είδαν με κόκκινο χρώμα και στις οποίες έδωσαν κινητική απόκριση, σε σχέση με
αυτές που είδαν με μαύρο και στις οποίες δεν αποκρίθηκαν κινητικά.
Συμμετέχοντες. Εννέα μαθητές της Δ΄ και της Ε΄ τάξης του δημοτικού
συμμετείχαν στο πιλοτικό αυτό πείραμα (6 κορίτσια, 3 αγόρια, 10-11 ετών). Οι 5 από
αυτούς εντάχθηκαν στην Α ομάδα και οι υπόλοιποι στη Β. Όλοι είχαν φυσιολογική
οπτική οξύτητα. Κάθε παιδί απασχολήθηκε ατομικά για 35 περίπου λεπτά.
Ερεθίσματα. Είκοσι ορθογραφικά δύσκολες λέξεις και 20 γραμμικές εικόνες
ήταν τα κυρίως ερεθίσματα (βλ. παράρτημα), ενώ χρησιμοποιήθηκαν 250 επιπλέον
ασπρόμαυρες γραμμικές εικόνες ως πληρωτικά ερεθίσματα. Για την επιλογή των
λέξεων πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα, στην οποία 40 μαθητές της Ε΄
τάξης του δημοτικού κλήθηκαν να γράψουν κατόπιν εκφώνησης μια λίστα 40
ορθογραφικά δύσκολων λέξεων, που περιελάμβαναν διαφορετικά γραφήματα για
τους φωνηεντικούς φθόγγους /i/, /ε/ και /o/ στα οποία γίνονται συχνά λάθη. Έπειτα
από μελέτη των ορθογραφικών επιδόσεων των παιδιών επιλέχθηκαν οι λέξεις που
συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό λαθών. Οι γραμμικές εικόνες ανασύρθηκαν από
το διαδίκτυο και απεικόνιζαν ήρωες από κινούμενα σχέδια, αντικείμενα που τα παιδιά
χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους (μπάλα, υπολογιστής κτλ), ζώα, αριθμούς
και γράμματα.
Διαδικασία. Ο πειραματικός σχεδιασμός αποτελείτο από δυο δοκιμασίες: την
εξάσκηση και τον άμεσο μεταέλεγχο, στόχος του οποίου ήταν μέσα από ένα έργο
ορθογραφική επιλογής να αξιολογήσει τα άμεσα αποτελέσματα της εξάσκησης. Για
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την παρουσίαση των ερεθισμάτων στο στάδιο της εξάσκησης καθώς και των
εναλλακτικών ορθογραφικών γραφών στο στάδιο του άμεσου μεταελέγχου έγινε
χρήση του λογισμικού DMDX (Forster & Forster, 2003).
Εξάσκηση. Για τις ανάγκες της εξάσκησης οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο
ομάδες, ομάδα Α και ομάδα Β. Από τις 20 ορθογραφικά δύσκολες λέξεις και τις 20
γραμμικές εικόνες που είχαμε επιλέξει ως βασικά ερεθίσματα οι 10 λειτούργησαν
στην ομάδα Α ως στόχοι και οι υπόλοιπες ως ερεθίσματα ελέγχου (μη – στόχοι), ενώ
το αντίστροφο συνέβη για την ομάδα Β. Ως αποτέλεσμα τα ερεθίσματα στόχοι της
ομάδας Α ήταν ερεθίσματα ελέγχου (μη – στόχοι) για την ομάδα Β και το
αντίστροφο. Επιχειρήθηκε, στο μέτρο που αυτό ήταν δυνατό, οι λέξεις να μοιραστούν
στις δυο ομάδες με τρόπο τέτοιο ώστε οι δυο λίστες που προκύπτουν να είναι
εξισορροπημένες αναφορικά με το μήκος των λέξεων και τον αριθμό των
γραφημάτων για τους φωνηεντικούς φθόγγους /i/, /ε/, /o/ στα οποία γίνονται συχνά
λάθη. Τα ερεθίσματα παρουσιάζονταν σε μαύρο χρώμα, πέραν των στόχων που ήταν
κόκκινοι και το μέγεθος γραμματοσειρά στις λέξεις ήταν ορισμένο στο 26.
Πριν την έναρξη της εξάσκησης ο πειραματιστής περιέγραφε τη διαδικασία σε
κάθε παιδί ξεχωριστά. Η εξάσκηση για κάθε παιδί περιλάμβανε 1 block- εξάσκηση
των 5 δοκιμών και 4 blocks – πίστες των 35 δοκιμών. Κάθε πίστα διέφερε από την
προηγούμενη στο χρώμα του φόντου, καθώς και στο επίπεδο δυσκολίας, αφού η
ταχύτητα προβολής των ερεθισμάτων σταδιακά αυξάνονταν. Οι πίστες χωρίζονταν
μεταξύ τους με σύντομα διαλείμματα. Η αλλαγή στο χρώμα φόντου δεν θεωρήθηκε
παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει την έρευνά μας, καθώς προηγούμενη
μελέτη (Burt, Salzgeber, & Carroll, 2013) έδειξε πως η αναγνώριση της γραφής
λεξικών ερεθισμάτων στα οποία η εκπαίδευση και ο έλεγχος πραγματοποιούνταν στο
ίδιο πλαίσιο δε διέφερε από αυτή των λεξικών ερεθισμάτων τα οποία ελέγχονταν σε
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πλαίσιο διαφορετικό από αυτό της εκπαίδευσης. Φαίνεται λοιπόν πως άσχετα
αντιληπτικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα της οθόνης, είναι απίθανο να
επηρεάσουν την επεξεργασία γραμμάτων και γραμματοσειρών, άρα και την επίδοση
σε λεξικά έργα.
Κάθε δοκιμή αποτελούνταν από μια γρήγορη ακολουθία 10 ερεθισμάτων που
συνοδεύονταν από μια ερώτηση αναγνώρισης.
Σε κάθε ακολουθία 10 ερεθισμάτων υπήρχε πάντα ένα ερέθισμα στόχος και
ένα ερέθισμα μη-στόχος. Τα ερεθίσματα αυτά εμφανίζονταν μόνο σε μια από τις
θέσεις 4 έως 8 της ακολουθίας. Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονταν από πληρωτικά
ερεθίσματα. Η επιλογή τοποθέτησης στόχων και μη στόχων στις συγκεκριμένες
θέσεις έγινε για να αποφευχθεί η επίδραση του πρότερου και του ύστερου, σύμφωνα
με την οποία τα αντικείμενα που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος μιας λίστας
μπορούν να ανακληθούν ευκολότερα από τα άλλα (Lin και συν., 2010). Από το
σύνολο των 140 δοκιμών, οι 60 περιείχαν εικόνες στις θέσεις του στόχου και μη
στόχου ενώ οι υπόλοιπες 80 λέξεις. Ως αποτέλεσμα κάθε παιδί έβλεπε κάθε στόχο
(εικόνα ή λέξη) συνολικά 8 φορές.
Στη γρήγορη ακολουθία κάθε ερέθισμα προβάλλονταν για 133ms ενώ η
διάρκεια των κενών μεταξύ των ερεθισμάτων ήταν 366 και 300ms για την πρώτη και
δεύτερη πίστα (block) αντίστοιχα και 266ms για τις δυο τελευταίες πίστες. Ως εκ
τούτου κάθε ακολουθία διαρκούσε συνολικά 4-5s.
Ο συμμετέχων έπρεπε να παρακολουθεί τα ερεθίσματα που εμφανίζονταν
στην οθόνη του υπολογιστή και να αποκρίνεται (πατώντας το δεξί ctrl) μόνο σε όσα
είχαν κόκκινο χρώμα (ερεθίσματα στόχοι).
Η ερώτηση αναγνώρισης «Είδες σε αυτό το γύρο την εικόνα που ακολουθεί;»
εμφανίζονταν αμέσως μετά το τέλος της κάθε ακολουθίας για 0,66s. Στη συνέχεια το
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παιδί έβλεπε μια εικόνα (σε μαύρο πάντα χρώμα) και καλούνταν να απαντήσει στην
ερώτηση που του είχε τεθεί πληκτρολογώντας το δεξί ή αριστερό ctrl για ναι ή όχι
αντίστοιχα. Η εικόνα που εμφανίζονταν στην ερώτηση αναγνώρισης ήταν ή η εικόναστόχος που υπήρχε στην ακολουθία (30 φορές), ή η εικόνα μη στόχος που υπήρχε
στην ακολουθία (30φορές), ή μια εικόνα πληρωτική που είχε εμφανιστεί στην
ακολουθία (40 φορές), ή μια εικόνα που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ (40 φορές). Κάθε
εικόνα εμφανίζονταν για περίπου 4s ή μέχρι να αποκριθεί ο συμμετέχων. Αμέσως
μετά την απόκριση ή μετά το πέρας των 4s ξεκινούσε η επόμενη ακολουθία. Η
ερώτηση αναγνώρισης αφορούσε μόνο εικόνες και όχι λέξεις. Με την επιλογή αυτή
θελήσαμε να διασφαλίσουμε πως πιθανή βελτίωση της ορθογραφικής επίδοσης στο
μεταέλεγχο θα οφείλεται στην εμφάνιση της λέξης μέσα στην γρήγορη ακολουθία και
όχι στην έκθεση των συμμετεχόντων σε αυτή στην ερώτηση αναγνώρισης.

Σχήμα1.Α) Παράδειγμα γρήγορης ακολουθίας με λεξικό ερέθισμα στόχο και μη στόχο. Β) Παράδειγμα γρήγορης
ακολουθίας με εικόνα ερέθισμα στόχο και μη στόχο. Έργο των συμμετεχόντων και στις δυο περιπτώσεις ήταν να
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πατήσουν το δεξί ctrl κάθε φορά που έβλεπαν κόκκινο ερέθισμα. Στη συνέχεια καλούνταν να αποφασίσουν αν το
ερέθισμα ελέγχου είχε εμφανιστεί στην αλληλουχία.

Άμεσος μεταέλεγχος. Η διαδικασία του άμεσου μεταελέγχου είχε ως στόχο να
ελέγξει την επίδραση της εξάσκησης στην ορθογραφική επίδοση των συμμετεχόντων.
Επρόκειτο για ένα έργο επιλογής της σωστής ορθογραφικής γραφής των 20 λέξεων
που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της εξάσκηση. Τα παιδιά καλούνταν να
διαλέξουν την ορθή ανάμεσα σε 4 εναλλακτικές γραφές. Ως εναλλακτικές γραφές
χρησιμοποιήθηκαν οι πιο συχνά εμφανιζόμενες λανθασμένες γραφές, όπως αυτές
προέκυψαν από τα δεδομένα των 40 παιδιών τις πρωταρχικής έρευνας. Ο
μεταέλεγχος περιλάμβανε συνολικά 40 δοκιμές, 2 για κάθε λέξη. Οι εναλλακτικές
γραφές εμφανίζονταν η μια κάτω από την άλλη στο κέντρο της οθόνης, ενώ η σειρά
εμφάνισης κάθε δοκιμής καθώς και η θέση κάθε εναλλακτικής γραφής μέσα στη
δοκιμή γίνονταν με τρόπο τυχαίο. Το μέγεθος της γραμματοσειράς ήταν ίδιο με αυτό
της εξάσκησης (26) και το χρώμα των λέξεων μαύρο. Η διάρκεια προβολής κάθε
δοκιμής ήταν 15s ή μέχρι να αποκριθεί ο συμμετέχων, οπότε και εμφανίζονταν η
επόμενη.
Αποτελέσματα.
Αποτελέσματα εξάσκησης. Η μέση επίδοση στο έργο απόκρισης στο κόκκινο
χρώμα ήταν Μ = 91.4% (SD = 7.1), πράγμα το οποίο δείχνει πως οι συμμετέχοντες
ακολούθησαν τις οδηγίες και είχαν όντως στραμμένη την προσοχή τους στη
συγκεκριμένη διάσταση των ερεθισμάτων. Τα αποτελέσματα στην ερώτηση που
αφορούσε την αναγνώριση εικόνων, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήμα 2, έδειξαν
πως οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν πιο συχνά τις εικόνες στόχους (Μ = 88.1%,
SD = 8.8) από τις εικόνες μη στόχους (Μ = 74.4% , SD = 14.5) και η διαφορά αυτή
ήταν στατιστικά σημαντική t(8) = 3.17, p = .013. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα
ποσοστά αναγνώρισης των εικόνων μη στόχων δε διέφεραν σημαντικά από αυτά των
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πληρωτικών εικόνων που τα παιδιά είχαν δει (Μ = 70%, SD = 13.7), t(8) = 1.73,
p = .121. Τέλος, φάνηκε πως οι συμμετέχοντες απαντούσαν λανθασμένα ότι έχουν δει
τις εικόνες που δεν είχαν δει ποτέ, λιγότερες φορές από ότι έδιναν ορθά θετική
απάντηση για τις πληρωτικές εικόνες. Το ποσοστό δηλαδή των επιτυχιών (hits) για
πληρωτικές εικόνες ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των ψευδώς θετικών (false
alarms) για εικόνες που έβλεπαν για πρώτη φορά (Μ = 27.8%, SD = 26.6) και η
διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική [t(8) = 7.30, p < .001].

Σχήμα2. Ποσοστό των μαθητών που απάντησε καταφατικά στην ερώτηση «είδες την εικόνα
που ακολουθεί;» στο έργο άμεσης αναγνώρισης εικόνων στο 1ο πιλοτικό.

Αποτελέσματα άμεσου μεταελέγχου. Η συχνότητα επιλογής της σωστής
ορθογραφικής γραφής των στόχων (Μ = 45%, SD = 23.8) δε διέφερε σημαντικά από
αυτή των μη στόχων (Μ = 48.3%, SD = 18), t(8) = -0.47, p = .650.
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Πιλοτικό 2
Έχοντας διαπιστώσει ότι η νέα μορφή fast TIPL λειτουργεί, αλλά μην έχοντας
επιβεβαιώσει την υπόθεσή μας για τη βελτίωση της ορθογραφικής επεξεργασίας των
λέξεων στόχων, προχωρήσαμε στο δεύτερο πιλοτικό πείραμα. Σε αυτό, η διαδικασία
της εξάσκησης παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ίδια, με μόνη διαφορά την αύξηση των
δοκιμών σε κάθε πίστα και την εξισορρόπηση του αριθμού δοκιμών που περιείχαν
λέξεις και εικόνες. Επιπλέον, διαφοροποιήσαμε τη διαδικασία του άμεσου
μεταελέγχου και τέλος προσθέσαμε δυο έργα, αυτά του προελέγχου και του
καθυστερημένου μεταελέγχου.
Η πρόβλεψή μας ήταν πως μετά την εξάσκηση, οι μαθητές θα ήταν σε θέση
να επιλέγουν στον άμεσο μεταέλεγχο συχνότερα αλλά και γρηγορότερα τη σωστή
ορθογραφική γραφή των λέξεων που είδαν με κόκκινο χρώμα και στις οποίες έδωσαν
κινητική απόκριση, σε σχέση με αυτές που είδαν με μαύρο και στις οποίες δεν
αποκρίθηκαν κινητικά. Επιπλέον, στον καθυστερημένο μεταέλεγχο αναμέναμε πως η
επίδοση κάθε ομάδας θα βελτιώνονταν μόνο για τις λέξεις στόχους της ομάδας σε
σχέση με την επίδοσή της σε αυτές στον προέλεγχο.
Συμμετέχοντες. Δεκαοκτώ μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού συμμετείχαν
στο πιλοτικό αυτό πείραμα (9 κορίτσια, 9 αγόρια, 11 ετών). Όλοι είχαν φυσιολογική
οπτική οξύτητα. Κάθε μαθητής απασχολήθηκε ατομικά για 45 περίπου λεπτά σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα ήταν ίδια με την 1η πιλοτική έρευνα.
Διαδικασία.

Ο

πειραματικός

σχεδιασμός

αποτελείτο

από

τέσσερις

δοκιμασίες. Τον προέλεγχο, που στόχο είχε να ελέγξει την αρχική επίδοση των
παιδιών στην λίστα των 20 λέξεων, την εξάσκηση, τον άμεσο μεταέλεγχο, στόχος του

Άρρητη Ορθογραφική Μάθηση

24

οποίου ήταν μέσα από ένα έργο ορθογραφικής επιλογής να αξιολογήσει τα άμεσα
αποτελέσματα της εξάσκησης και τέλος τον καθυστερημένο μεταέλεγχο που σκοπό
είχε να διαπιστώσει αν η εξάσκηση οδήγησε στη βελτίωση της ορθογραφίας
συγκριτικά με τις επιδόσεις του προέλεγχου.
Προέλεγχος. Στον προέλεγχο οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν σε χαρτί 20
μεμονωμένες λέξεις στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας. Οι λέξεις αυτές ήταν
οι ίδιες λέξεις που κατά την εξάσκηση εμφανίζονταν στις γρήγορες αλληλουχίες. Η
εκφώνηση των λέξεων έγινε από το δάσκαλο της τάξης, απουσία του ερευνητή, 10
περίπου ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εξάσκησης. Οι οδηγίες που
δόθηκαν στο δάσκαλο, ήταν να διαβάζει στα παιδιά πρώτα τη λέξη, στη συνέχεια να
εκφωνεί μια πρόταση που περιέχει την συγκεκριμένη λέξη και τέλος να
επαναλαμβάνει τη μεμονωμένη λέξη. Πριν την έναρξη της δοκιμασίας, ο δάσκαλος
προετοίμαζε τους μαθητές για τον τρόπο διεξαγωγής του έργου αναφέροντας τα εξής:
«Θα σας διαβάσω μερικές λέξεις που θέλω να γράψετε σ’ αυτό το χαρτί με καθαρά
γράμματα και σωστή ορθογραφία. Θα σας λέω πρώτα τον αριθμό και μετά τη λέξη.
Θα σας λέω και μια πρόταση με τη λέξη αυτή αλλά εσείς θα γράφετε μόνο τη λέξη
που σας είπα. Έτοιμοι; Πάμε.»
Εξάσκηση. Η διαδικασία της εξάσκησης ήταν ίδια με αυτή του πρώτου
πιλοτικού πειράματος, με μόνη διαφορά την αύξηση των δοκιμών σε κάθε block –
πίστα. Έτσι, κάθε παιδί εκτελούσε το block- εξάσκηση των 5 δοκιμών και 4 blocks –
πίστες των 50 δοκιμών. Από το σύνολο των 200 δοκιμών, οι 100 περιείχαν εικόνες
στις θέσεις του στόχου και μη στόχου ενώ οι υπόλοιπες 100 λέξεις. Ως αποτέλεσμα
κάθε παιδί έβλεπε κάθε στόχο (εικόνα ή λέξη) συνολικά 10 φορές.
Αναφορικά με την ερώτηση αναγνώρισης που παρουσιάζονταν αμέσως μετά
την κάθε ακολουθία, οι συμμετέχοντες ερωτούνταν 50 φορές για εικόνα-στόχο που
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υπήρχε στην ακολουθία (25% των περιπτώσεων), 50 φορές για εικόνα μη στόχο που
υπήρχε στην ακολουθία (25% των περιπτώσεων), 50 φορές για εικόνα πληρωτική που
είχε εμφανιστεί στην ακολουθία (25% των περιπτώσεων) και 50 φορές μια εικόνα
που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ (25% των περιπτώσεων).
Άμεσος μεταέλεγχος. Αυτή τη φορά στο έργο του άμεσου μεταελέγχου ο
συμμετέχων έπρεπε να επιλέξει τη σωστή γραφή μεταξύ δυο εναλλακτικών για κάθε
λέξη, πατώντας δεξί ctrl αν θεωρούσε ότι σωστή είναι η γραφή της λέξης που
εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης και αριστερό ctrl αν θεωρούσε σωστή τη
γραφή που εμφανίζεται στην αριστερή. Χρησιμοποιήθηκαν 2 λανθασμένες
ορθογραφικές γραφές για κάθε λέξη, οι οποίες επιλέχθηκαν από το σώμα δεδομένων
της πρωταρχικής μελέτης ως οι συχνότερα εμφανιζόμενες. Έτσι για κάθε λέξη
σχηματίστηκαν 2 ζεύγη γραφών. Για να αποφύγουμε πιθανές προδιαθέσεις επιλογής
συγκεκριμένης πλευράς της οθόνης, κάθε ζεύγος γραφών εμφανίζονταν 2 φορές στο
έργο ώστε η σωστή γραφή να βρίσκεται τη μια φορά στη δεξιά και την άλλη στην
αριστερή θέση. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν 4 ζεύγη για κάθε λέξη (π.χ. δίλημμα δίλημα, δίλημα - δίλημμα, δίλημμα - δίλλημα, δίλλημα - δίλημμα). Οι λέξεις
εμφανίζονταν με μαύρους χαρακτήρες σε άσπρο φόντο και το μέγεθος της
γραμματοσειράς ήταν ίδιο με αυτό της εξάσκησης (26).
Καθυστερημένος

Μεταέλεγχος.

Ο

καθυστερημένος

μεταέλεγχος

πραγματοποιήθηκε 1,5 περίπου μήνα μετά την εξάσκηση. Η διαδικασία ήταν ακριβώς
ίδια με αυτή του προελέγχου. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν σε χαρτί για ακόμα
μια φορά τη λίστα των 20 λέξεων. Η εκφώνηση των λέξεων έγινε από το δάσκαλο της
τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας, απουσία του ερευνητή. Οι οδηγίες
που δόθηκαν στο δάσκαλο, ήταν ίδιες με αυτές του προελέγχου.
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Αποτελέσματα.
Αποτελέσματα προελέγχου. Η επίδοση στο έργο του προελέγχου ήταν όπως
περιμέναμε ιδιαίτερα χαμηλή Μ = 12.2% (SD = 13.5) τόσο για τις λέξεις στόχους
(Μ = 12.2%, SD = 15.1) όσο και για τις μη στόχους (Μ = 12.2%, SD = 12.1).
Αποτελέσματα εξάσκησης. Τα αποτελέσματα της εξάσκησης ήταν παρόμοια με
αυτά του 1ου πιλοτικού πειράματος. Η μέση επίδοση στο έργο απόκρισης στο κόκκινο
χρώμα ήταν Μ = 94% (SD = 3.7), πράγμα το οποίο δείχνει πως οι συμμετέχοντες
ακολούθησαν τις οδηγίες και είχαν όντως στραμμένη την προσοχή τους στη
συγκεκριμένη διάσταση των ερεθισμάτων. Τα αποτελέσματα στην ερώτηση που
αφορούσε την αναγνώριση εικόνων παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.

Σχήμα3. Ποσοστό των μαθητών που απάντησε καταφατικά στην ερώτηση «είδες την εικόνα
που ακολουθεί;» στο έργο άμεσης αναγνώρισης εικόνων στο 2ο πιλοτικό.
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Φαίνεται πως οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν πιο συχνά τις εικόνες στόχους
(Μ = 88.2%, SD = 14.2) από τις εικόνες μη στόχους (Μ= 66.3% , SD = 18.5) και η
διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική t(17) = 6.07, p < .001. Όπως ήταν
αναμενόμενο, τα ποσοστά αναγνώρισης των εικόνων μη στόχων δε διέφεραν
σημαντικά από αυτά των πληρωτικών εικόνων (Μ = 69.2%, SD = 17.4), t(17) = -1.04,
p = .311. Τέλος, το ποσοστό των επιτυχιών (hits) για τις πληρωτικές εικόνες ήταν
μεγαλύτερο από το ποσοστό των ψευδώς θετικών (false alarms) για εικόνες που
έβλεπαν για πρώτη φορά (Μ = 15%, SD = 16.0) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά
σημαντική [t(17) = 14.15, p < .001].
Αποτελέσματα άμεσου μεταελέγχου. Η ταχύτητα με την οποία επέλεγαν οι
συμμετέχοντες τη σωστή ορθογραφική γραφή των λέξεων στόχων (Μ = 2173.3,
SD = 789.5) δε διέφερε σημαντικά από αυτή για τις λέξεις μη στόχους (Μ = 2257.4 ,
SD = 923.3) [t(17) = -1.04, p = .313]. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και αναφορικά με
την ακρίβεια. Οι συμμετέχοντες δε φάνηκε να επιλέγουν συχνότερα τη σωστή
ορθογραφική γραφή για τις λέξεις στόχους (Μ = 67.6%, SD = 10.4) σε σχέση με τις
λέξεις που δεν ήταν στόχοι στόχοι (Μ = 67.9%, SD = 11.8), t(17) = -0.11, p = .912.
Αποτελέσματα καθυστερημένου μεταελέγχου. Για να ελέγξουμε την αρχική μας
υπόθεση, ότι η διαφορά των μέσων όρων των ορθά γραμμένων λέξεων μεταξύ
προελέγχου μεταελέγχου για τις λέξεις στόχους, θα είναι μεγαλύτερη από αυτή για τις
λέξεις μη στόχους, εφαρμόσαμε το στατιστικό κριτήριο της διπαραγοντικής ανάλυσης
διακύμανσης, χρησιμοποιώντας ως παράγοντες το χρόνο (προέλεγχος / μεταέλεγχος)
και το είδος της λέξης (στόχος / μη στόχος). Τα αποτελέσματα (Σχήμα 4) έδειξαν πως
η βελτίωση στην επίδοση για τις λέξεις στόχους δεν ήταν, όπως αναμέναμε,
σημαντικά

μεγαλύτερη

(F(1,17) = 0 , p = 1).

από

αυτή

των

λέξεων

που

δεν

ήταν

στόχοι
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Γραπτές επιδόσεις στις λέξεις πριν και μετά την εξάσκηση

Σχήμα4. Η επίδοση των μαθητών στο έργο καθυστερημένου μεταελέγχου του 2ου πιλοτικού,
πριν και μετά την εξάσκηση για τις λέξεις στόχους και μη στόχους.

Ωστόσο, ο μέσος όρος των σωστά γραμμένων λέξεων (ανεξάρτητα από το αν
αυτές ήταν λέξεις στόχοι ή μη) βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά στον μεταέλεγχο
σε σχέση με τον προέλεγχο. Φάνηκε δηλαδή να είναι στατιστικά σημαντική η
επίδραση της μεταβλητής του χρόνου (πριν / μετά εξάσκησης) στην επίδοση των
μαθητών [F(1,17) = 11.14 , p = .004].

Παράγοντας Διακύμανσης df SS
MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1
0
0
0
1
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 1089 1088.9 11.14
.004
Α×Β
1
0
0
0
1
Πίνακας 1.Αποτελέσματα ANOVA για λέξεις του 2ου πιλοτικού πειράματος.

Πιο αναλυτικά η επίδοση για λέξεις στόχους στο μεταέλεγχο (Μ = 20%,
SD = 14.1) ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με αυτή του προελέγχου,
[t(17) = -3.29 , p = .004]. Αντίθετα με ότι αναμέναμε, η βελτίωση της επίδοσης ήταν
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οριακά στατιστικά σημαντική και για τις λέξεις μη στόχους [t(17) = -2.07 , p = .053],
για τις οποίες η μέση επίδοση διαμορφώθηκε επίσης στο Μ = 20%, SD = 14.1.
Αναλυτικότερα οι επιδόσεις λέξεων, στόχων και μη, πριν και μετά την εκπαίδευση
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

ΟΜΑΔΑ Α
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

ΣΤΟΧΟΙ

12.22

19.22

18.88

16.15

6.66

7.07

16.66

14.14

ΜΗ ΣΤΟΧΟΙ

12.22

10.92

21.11

12.69

17.77

13.94

23.33

14.14

Πίνακας 2.Επιδόσεις των συμμετεχόντων και των δυο ομάδων σε λέξεις στόχους και μη πριν και μετά
την εκπαίδευση στο 2ο πιλοτικό πείραμα.

Για να διασφαλίσουμε πως πράγματι δεν υπήρξε κάποια διαφορά στην
επίδοση των λέξεων στόχων συγκριτικά με αυτή των μη στόχων, εξετάσαμε την
επίδοση σε κάθε κρίσιμο σημείο των λέξεων ξεχωριστά. Κρίσιμα θεωρήθηκαν τα
σημεία τα οποία είχαν γραφεί εσφαλμένα από τουλάχιστον 3 μαθητές. Έτσι η λέξη
«κυνηγητό» για παράδειγμα θεωρήθηκε ότι έχει 4 κρίσιμα σημεία στα γραφήματα υ,
η ,η, ο ,ενώ η λέξη πλημμυρίζω θεωρήθηκε ότι έχει 5 κρίσιμα σημεία, στα γραφήματα
η, υ, ι, ω, καθώς και στο διπλό μ (βλ. παράρτημα). Για ακόμα μια φορά εφαρμόσαμε
το στατιστικό κριτήριο της διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης για να ελέγξουμε
αν η διαφορά των μέσων όρων των ορθά γραμμένων κρίσιμων σημείων μεταξύ
προελέγχου και μεταελέγχου για τις λέξεις στόχους, θα είναι μεγαλύτερη από αυτή
για τις λέξεις μη στόχους.
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Παράγοντας Διακύμανσης df SS MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1 61 60.8
.78
.386
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 412 411.8 45.64
.000
Α×Β
1 124 124.3 4.33
.053
Πίνακας 3.Αποτελέσματα ANOVA για κρίσιμα σημεία του 2ου πιλοτικού πειράματος.

Αυτή τη φορά οριακά δε διαπιστώσαμε σημαντική διαφορά μεταξύ της
βελτίωσης στις λέξεις στόχους συγκριτικά με αυτή των μη στόχων [F(1,27) = 1.21 ,
p = .287]. Ωστόσο, ο μέσος όρος των σωστά γραμμένων κρίσιμων σημείων
(ανεξάρτητα από το αν αυτά ήταν σε λέξεις στόχους ή μη) βελτιώθηκε στατιστικά
σημαντικά στον μεταέλεγχο σε σχέση με τον προέλεγχο. Φάνηκε δηλαδή να είναι
στατιστικά σημαντική η επίδραση της μεταβλητής του χρόνου (πριν / μετά
εξάσκησης) στην επίδοση των μαθητών [F(1,17) = 39.17 , p < .001].

Άρρητη Ορθογραφική Μάθηση

31

Πείραμα 1
Δεδομένου του ότι σε κανένα από τα δύο πιλοτικά πειράματα δεν φάνηκε
βελτίωση της ορθογραφικής επεξεργασίας των λέξεων που παρουσιάζονταν με
κόκκινο, το ερώτημα που θέσαμε στο 1ο πείραμα περιορίστηκε στο αν υπάρχει
αυξημένη οικειότητα με τις λέξεις στόχους, συγκριτικά με αυτές που δεν ήταν στόχοι.
Η πρόβλεψή μας αυτή τη φορά ήταν πως μετά την εξάσκηση, οι μαθητές θα
αναγνωρίζουν ευκολότερα στον άμεσο μεταέλεγχο τις λέξεις που είδαν με κόκκινο
χρώμα και στις οποίες έδωσαν κινητική απόκριση, σε σχέση με αυτές που είδαν με
μαύρο και στις οποίες δεν αποκρίθηκαν κινητικά.
Συμμετέχοντες. Σαράντα επτά μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού
συμμετείχαν στο πείραμα (26 κορίτσια, 21 αγόρια, 11 ετών). Οι 24 εντάχθηκαν στην
ομάδα Α και οι 23 στην ομάδα Β. Όλοι είχαν φυσιολογική οπτική οξύτητα. Κάθε
μαθητής απασχολήθηκε ατομικά για 45 περίπου λεπτά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα ήταν ίδια με την 1η πιλοτική έρευνα.
Διαδικασία. Η διαδικασία ήταν ίδια με την 2η πιλοτική έρευνα.
Προέλεγχος. Ο προέλεγχος έγινε όπως περιγράφεται στη 2η πιλοτική έρευνα,
αλλά 20 ημέρες πριν την εξάσκηση.
Εξάσκηση. Η εξάσκηση έγινε όπως περιγράφεται στη 2η πιλοτική έρευνα.
Άμεσος Μεταέλεγχος. Στο έργο του άμεσου μεταελέγχου κάθε μαθητής έπρεπε
να αποφασίσει αν η λέξη που εμφανιζόταν στο κέντρο της οθόνης ήταν λέξη που είχε
δει κατά τη διαδικασία της εξάσκησης ή όχι. Η απόκρισή του δίνονταν κινητικά,
πατώντας δεξί ctrl για «ναι» και αριστερό για «όχι». Κάθε λέξη παρέμενε στην οθόνη
για 15s ή μέχρι να απαντήσει ο συμμετέχων, οπότε και εμφανίζονταν η επόμενη λέξη.
Συνολικά 40 λέξεις παρουσιάζονταν σε κάθε παιδί. Είκοσι από αυτές ήταν οι λέξεις
της λίστας, εκ των οποίων 10 λέξεις – στόχοι (λέξεις τις οποίες ο μαθητής είχε δει με
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κόκκινο χρώμα) και 10 λέξεις μη – στόχοι (λέξεις που είχαν εμφανιστεί κατά την
εξάσκηση αλλά με μαύρο χρώμα). Οι υπόλοιπες 20 ήταν λέξεις που έμοιαζαν
φωνολογικά με κάποια από τις λέξεις της λίστας, αλλά δεν είχαν παρουσιαστεί κατά
την εξάσκηση. Όλες οι λέξεις εμφανίζονταν με μαύρο χρώμα και μέγεθος
γραμματοσειράς ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην εξάσκηση (26).
Καθυστερημένος Μεταέλεγχος. Ο καθυστερημένος μεταέλεγχος έγινε όπως
περιγράφεται στη 2η πιλοτική έρευνα, αλλά 1 μήνα περίπου μετά την εξάσκηση.
Αποτελέσματα.
Αποτελέσματα προελέγχου. Η επίδοση στο έργο του προελέγχου ήταν, όπως
και στο πρώτο πιλοτικό πείραμα, ιδιαίτερα χαμηλή Μ = 14.5% (SD = 12.5) τόσο για
τις λέξεις στόχους (Μ = 16.8%, SD = 13.8) όσο και για τις μη στόχους (Μ = 12.3%,
SD = 10.6).
Αποτελέσματα εξάσκησης. Όπως και στα πιλοτικά πειράματα η μέση επίδοση
στο έργο απόκρισης στο κόκκινο χρώμα ήταν υψηλή (Μ = 96.5%, SD = 2.8), πράγμα
το οποίο δείχνει πως οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τις οδηγίες και είχαν όντως
στραμμένη την προσοχή τους στη συγκεκριμένη διάσταση των ερεθισμάτων. Για
ακόμα μια φορά τα αποτελέσματα στην ερώτηση που αφορούσε την αναγνώριση
εικόνων, έδειξαν πως οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν πιο συχνά τις εικόνες στόχους
(Μ= 87.1%, SD = 9.5) από τις εικόνες μη στόχους (Μ= 68.3%, SD = 15.2) και η
διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική t(46) = 9.94, p < .001. Επιπλέον, τα
ποσοστά αναγνώρισης των εικόνων μη στόχων δε διέφεραν σημαντικά από αυτά των
πληρωτικών εικόνων που εμφανίζονταν στην εξάσκηση (Μ = 70.7%, SD = 13.7),
t(46) = -1.66, p = .104. Τέλος, το ποσοστό των επιτυχιών (hits) για πληρωτικές
εικόνες ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των ψευδώς θετικών (false alarms) για
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εικόνες που έβλεπαν για πρώτη φορά (Μ = 9.8%, SD = 10) και η διαφορά αυτή ήταν
στατιστικά σημαντική [t(46) = 28.12, p < .001] (Σχήμα 5).

Σχήμα 5. Ποσοστό των μαθητών που απάντησε καταφατικά στην ερώτηση «είδες την εικόνα που
ακολουθεί;» στο έργο άμεσης αναγνώρισης εικόνων στο 1ο πείραμα.

Αποτελέσματα

άμεσου

μεταελέγχου.

Ο

χρόνος

που

χρειάστηκαν

οι

συμμετέχοντες για να αναγνωρίσουν ως ιδωμένες τις λέξεις στόχους (M = 1485.4, SD
= 851.8) σε σχέση με αυτές που δεν ήταν στόχοι (Μ = 1616.4, SD = 839.9) δε
διέφερε σημαντικά, t(45) = -1.39, p = .170. Η απόρριψη ωστόσο των λέξεων που δεν
είχαν δει, ήταν σημαντικά βραδύτερη συγκριτικά από την αποδοχή των λέξεων
στόχων και μη στόχων (t(46) = -3.82, p < .001 και t(46) = -2.81, p = .007 αντίστοιχα).
Αναφορικά με την ακρίβεια (Σχήμα 6), οι συμμετέχοντες δήλωναν συχνότερα
ότι έχουν δει τις λέξεις στόχους (Μ = 72.9%, SD = 16.2) από τις μη στόχους (Μ =
52.7%, SD = 22.1) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική, t(46) = 5.33,
p < .001. Επιπλέον το ποσοστό των επιτυχιών (hits) σε στόχους και μη στόχους, ήταν
και στις δυο περιπτώσεις σημαντικά μεγαλύτερο από το ποσοστό των ψευδώς
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θετικών (false alarms) (Μ = 23.4%, SD = 16.9), t(46) = 14.88, p < .001 και t(46) =
7.20, p < .001 αντίστοιχα.

Σχήμα 6. Ποσοστό των μαθητών που απάντησε ότι έχει δει κατά την εξάσκηση, τη λέξη που
παρουσιάζονταν στην οθόνη στο έργο άμεσου μεταελέγχου στο 1ο πείραμα.

Αποτελέσματα καθυστερημένου μεταελέγχου. Για να ελέγξουμε αν η διαφορά
των μέσων όρων των λαθών μεταξύ προελέγχου μεταελέγχου για τις λέξεις στόχους,
ήταν μεγαλύτερη από αυτή για τις λέξεις μη στόχους εφαρμόσαμε το στατιστικό
κριτήριο

της

διπαραγοντικής

ανάλυσης

διακύμανσης,

χρησιμοποιώντας

ως

παράγοντες το χρόνο (προέλεγχος / μεταέλεγχος) και το είδος της λέξης (στόχος / μη
στόχος).

Παράγοντας Διακύμανσης df SS
MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1 1126 1125.5 7.27
.010
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 1668 1668 14.26
.001
Α×Β
1
9
8.51
.12
.730
Πίνακας 4. Αποτελέσματα ANOVA για λέξεις του 1ου πειράματος.
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7 προέκυψε για ακόμα μια φορά πως η
βελτίωση των λέξεων στόχων δεν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτή
των λέξεων μη στόχων [F(1,46) = 0.12, p = 0.730].

Γραπτές επιδόσεις στις λέξεις πριν και μετά την εξάσκηση

Σχήμα 7. Η επίδοση των μαθητών στο έργο καθυστερημένου μεταελέγχου του 1ου πειράματος,
πριν και μετά την εξάσκηση για τις λέξεις στόχους και μη στόχους.

Ωστόσο, στατιστικά σημαντικές φάνηκαν να είναι και οι δυο κύριες
επιδράσεις: του χρόνου που διεξήχθη ο έλεγχος, πριν/μετά την εξάσκηση, [F(1,46) =
14.26, p < .001] καθώς και της κατηγορίας στην οποία ανήκαν οι λέξεις στόχος/μη
στόχος [F(1,46) = 7.27, p = .010]. Πιο αναλυτικά η μέση επίδοση στον
καθυστερημένο μεταέλεγχo ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με αυτή του
προελέγχου για τις λέξεις στόχους (t(46) = -2.98, p = .004), για τις οποίες μετά την
εξάσκηση η μέση επίδοση διαμορφώθηκε στο Μ = 23.2% (SD = 14.6) . Για ακόμα μια

φορά, η βελτίωση της επίδοσης ήταν στατιστικά σημαντική και για τις λέξεις μη
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στόχους (t(46) = -3.00, p = .004), για τις οποίες η μέση επίδοση στον καθυστερημένο
μεταέλεγχο διαμορφώθηκε επίσης στο Μ = 17.9% (SD = 14.1).

ΟΜΑΔΑ Α
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α.

ΣΤΟΧΟΙ

23.75

12.79

29.58

13.98

9.56

11.07

16.52

11.91

ΜΗ ΣΤΟΧΟΙ

12.5

8.97

18.75

13.29

12.17

12.42

16.96

15.21

Πίνακας 5. Επιδόσεις των συμμετεχόντων και των δυο ομάδων σε λέξεις στόχους και μη πριν και μετά
την εκπαίδευση στο 1ο πείραμα.

Τέλος, όπως και στο 2ο πιλοτικό πείραμα, για να διασφαλίσουμε πως
πράγματι δεν υπήρξε κάποια διαφορά στην επίδοση των λέξεων στόχων συγκριτικά
με αυτή των μη στόχων, εξετάσαμε και την επίδοση σε κάθε κρίσιμο σημείο των
λέξεων ξεχωριστά. Εφαρμόσαμε και πάλι το στατιστικό κριτήριο της διπαραγοντικής
ανάλυσης διακύμανσης, χρησιμοποιώντας ως παράγοντες το χρόνο (προέλεγχος /
μεταέλεγχος) και το είδος της λέξης (στόχος / μη στόχος).

Παράγοντας Διακύμανσης df SS
MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1
76
76.43 0.836
.365
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 722.3 722.3 18.52
.000
Α×Β
1
0.3 0.275 0.01
.916
Πίνακας 6.Αποτελέσματα ANOVA για κρίσιμα σημεία του 1ου πειράματος.

Παρόλο που υπήρξε σημαντική βελτίωση στη σωστή γραφή των σημείων πριν
και μετά την εξάσκηση (F(1,46) = 76.43 , p < .001), για ακόμα μια φορά δε
διαπιστώσαμε σημαντική διαφορά μεταξύ της βελτίωσης στις λέξεις στόχους
συγκριτικά με αυτή των μη στόχων (F(1,46) = 0.01 , p = 0.916).
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Πείραμα 2
Έχοντας εδραιώσει πως η νέα εκδοχή του έργου εξάσκησης λειτουργεί για
εικόνες και δεδομένου το ότι το κύριο ενδιαφέρον μας ήταν τα λεκτικά ερεθίσματα,
αποφασίσαμε να διαφοροποιήσουμε τη διαδικασία της εξάσκησης, αφαιρώντας την
ερώτηση αναγνώρισης μετά το τέλος κάθε γρήγορης ακολουθίας. Έτσι ο συνολικός
χρόνος διεξαγωγής του πειράματος θα μειώνονταν σημαντικά.
Συμμετέχοντες. Σαράντα έξι μαθητές της Δ΄ τάξης του δημοτικού
συμμετείχαν στο πείραμα αυτό (19 κορίτσια, 27 αγόρια, 11 ετών). Οι 23 εντάχθηκαν
στην ομάδα Α και οι 23 στην ομάδα Β. Όλοι είχαν φυσιολογική οπτική οξύτητα.
Κάθε μαθητής απασχολήθηκε ατομικά για 30 περίπου λεπτά σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
Ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα ήταν ίδια με την 1η πιλοτική έρευνα.
Διαδικασία. Η διαδικασία ήταν ίδια με την 2η πιλοτική έρευνα.
Προέλεγχος. Ο προέλεγχος έγινε όπως περιγράφεται στη 2η πιλοτική έρευνα,
αλλά μια εβδομάδα περίπου πριν την εξάσκηση.
Εξάσκηση. Το έργο της εξάσκησης ήταν ίδιο με αυτό του 2ου πιλοτικού
πειράματος, με τη διαφορά ότι η γρήγορη ακολουθία δεν συνοδεύονταν από ερώτηση
αναγνώρισης. Ουσιαστικά μοναδικό μέλημα του συμμετέχοντα ήταν να αποκρίνεται
κάθε φορά που βλέπει κόκκινο χρώμα στην οθόνη. Δεν υπήρχε καμία απαίτηση από
το ίδιο το έργο για προσπάθεια απομνημόνευσης των ερεθισμάτων. Επιπλέον, τα
παιδιά δεν ήταν ενήμερα πως στο τέλος της εξάσκησης θα κληθούν να αναγνωρίσουν
κάποια από τα ερεθίσματα.
Άμεσος Μεταέλεγχος. Ο άμεσος μεταέλεγχος ήταν ίδιος με αυτόν του 1ου
πειράματος.
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Καθυστερημένος Μεταέλεγχος. Ο καθυστερημένος μεταέλεγχος έγινε όπως
περιγράφεται στη 2η πιλοτική έρευνα. Ανάλογα με το συμμετέχοντα η χρονική
απόσταση του καθυστερημένου μεταελέγχου από την εξάσκηση κυμαίνονταν από 14
έως 2 μέρες.
Αποτελέσματα.
Αποτελέσματα προελέγχου. Η επίδοση στο έργο του προελέγχου ήταν, όπως
και στο προηγούμενα πειράματα χαμηλή Μ = 17.6% (SD = 17.1) τόσο για τις λέξεις
στόχους (Μ = 19.3%, SD = 16.8) όσο και για τις μη στόχους (Μ = 16.0%, SD = 17.6).
Αποτελέσματα εξάσκησης. Η επίδοση στο έργο απόκρισης στο κόκκινο χρώμα
παρέμεινε υψηλή (Μ = 90.2%, SD = 8), πράγμα το οποίο δείχνει πως για ακόμη μια
φορά οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τις οδηγίες και είχαν όντως στραμμένη την
προσοχή τους στη συγκεκριμένη διάσταση των ερεθισμάτων.
Αποτελέσματα Άμεσου Μεταελέγχου. Ο χρόνος που χρειάστηκαν οι
συμμετέχοντες για να αναγνωρίσουν ως ιδωμένες τις λέξεις στόχους (M = 1625.4,
SD = 882.4) σε σχέση με αυτές που δεν ήταν στόχοι (Μ = 1760.4, SD = 1089.1) δε
διέφερε σημαντικά, t(45) = -1.28, p = .206. Η απόρριψη ωστόσο των λέξεων που δεν
είχαν δει, ήταν σημαντικά βραδύτερη (Μ = 2103.8, SD = 981.8) συγκριτικά με την
αποδοχή των λέξεων στόχων και μη στόχων (t(45) = -4.84, p < .001 και t(45) = -2.96,
p = .005 αντίστοιχα).
Αναφορικά με την ακρίβεια των απαντήσεων, περισσότερες σωστές
απαντήσεις δόθηκαν για τις λέξεις στόχους (Μ = 69.8%, SD = 21.1) παρά για τις
λέξεις μη στόχους (Μ = 56.5%, SD = 19.9), διαφορά που φάνηκε να είναι στατιστικά
σημαντική t(45) = 4.14, p < .001. Τέλος το ποσοστό των επιτυχιών (hits) στις δοκιμές
με στόχους και μη στόχους ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των ψευδώς
θετικών (false alarms) στις δοκιμές με λέξεις που δεν είχαν εμφανιστεί στην
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εξάσκηση (Μ = 22.1%, SD = 17.1), t(45) = 12.50, p < .001 και t(45) = 10.84,
p < .001 αντίστοιχα. Το ποσοστό των επιτυχιών για τις λέξεις στόχους, τις λέξεις μη
στόχους, καθώς και τις λέξεις που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην εξάσκηση
παρουσιάζονται γραφικά στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 8).

Σχήμα 8. Ποσοστό των μαθητών που απάντησε που απάντησε ότι έχει δει κατά την εξάσκηση
τη λέξη που παρουσιάζονταν στην οθόνη στο έργο άμεσου μεταελέγχου στο 2ο πείραμα.

Αποτελέσματα Καθυστερημένου Μεταελέγχου. Για να ελέγξουμε αν η διαφορά
των μέσων όρων των λαθών μεταξύ προελέγχου μεταελέγχου για τις λέξεις στόχους,
ήταν μεγαλύτερη από αυτή για τις λέξεις μη στόχους εφαρμόσαμε όπως
προηγουμένως το στατιστικό κριτήριο της διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης
χρησιμοποιώντας ως παράγοντες το χρόνο (προέλεγχος / μεταέλεγχος) και το είδος
της λέξης (στόχος / μη στόχος). Τα αποτελέσματα ήταν ίδια με του πρώτου
πειράματος (βλ. Σχήμα 9).

Άρρητη Ορθογραφική Μάθηση

40

Παράγοντας Διακύμανσης df SS
MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1 523 523.3 2.45
.123
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 672.1 672.1 9.64
.003
Α×Β
1
2
2.33 0.02
.893
Πίνακας 7.Αποτελέσματα ANOVA για λέξεις του 2ου πειράματος.

Η βελτίωση στην επίδοση για τις λέξεις στόχους δεν ήταν, όπως αναμέναμε
σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των λέξεων που δεν ήταν στόχοι (F(1,42) = 0.02,
p = .893). Ωστόσο, ο μέσος όρος των σωστά γραμμένων λέξεων (ανεξάρτητα από το
αν αυτές ήταν λέξεις στόχοι ή μη) βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά στον
μεταέλεγχο σε σχέση με τον προέλεγχο. Φάνηκε δηλαδή να είναι στατιστικά
σημαντική η επίδραση της μεταβλητής του χρόνου (πριν / μετά εξάσκησης) στην
επίδοση των μαθητών F(1,42) = 9.64, p = .003) .

Γραπτές επιδόσεις στις λέξεις πριν και μετά την εξάσκηση

Σχήμα 9. Η επίδοση των μαθητών στο έργο καθυστερημένου μεταελέγχου του 2ου πειράματος, πριν και
μετά την εξάσκηση για τις λέξεις στόχους και μη στόχους.
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Τέλος, όπως και στα προηγούμενα πειράματα, για να διασφαλίσουμε πως
όντως δεν υπήρξε κάποια διαφορά στην επίδοση των λέξεων στόχων συγκριτικά με
αυτή των μη στόχων, κάναμε μια επιπλέον ανάλυση, εξετάζοντας την επίδοση σε
κάθε κρίσιμο σημείο των λέξεων ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της διπαραγοντικής
ανάλυσης διακύμανσης με παράγοντες το χρόνο (προέλεγχος / μεταέλεγχος) και το
είδος της λέξης (στόχος / μη στόχος), μας ήταν σε συμφωνία με τα προηγούμενα.

Παράγοντας Διακύμανσης df SS
MS
F
Significance
Είδος Λέξης (στόχος/μη) (Α) 1
30
29.95 0.37
.547
Χρόνος (πριν/μετά) (Β)
1 493.8 493.8 12.4
.001
Α×Β
1 16.1 16.11 0.72
.401
Πίνακας 8. Αποτελέσματα ANOVA για κρίσιμα σημεία του 2ου πειράματος.

Για ακόμα μια φορά, παρόλο που υπήρξε σημαντική βελτίωση στη σωστή
γραφή των σημείων πριν και μετά την εξάσκηση [F(1,42) = 12.4 , p = .001], δε
διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ της βελτίωσης στις λέξεις στόχους
συγκριτικά με αυτή των μη στόχων [F(1,42) = 0.72 , p = .401].
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Συζήτηση
Από τη βιβλιογραφία που παραθέσαμε στην εισαγωγή, καθίσταται σαφές ότι
ένα μεγάλο σώμα ερευνών υποστηρίζει πως η επανειλημμένη έκθεση σε
συγκεκριμένες ορθογραφικές κανονικότητες της γλώσσας προκαλεί την άρρητη
αντιληπτική μάθησή τους. Μια μάθηση που δεν στηρίζεται στη χρήση κανόνων, αλλά
προκύπτει αυθόρμητα μέσα από την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο. Η παρούσα
έρευνα επιχείρησε κάτι πιο τολμηρό. Θελήσαμε να ελέγξουμε αν η άρρητη
αντιληπτική μάθηση, συγκεκριμένων δύσκολων ορθογραφικά λέξεων της ελληνικής
γλώσσας, θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την περιορισμένη έκθεση των
συμμετεχόντων σε αυτές, χρησιμοποιώντας μια πειραματική διαδικασία κατά την
οποία η αντιληπτική μάθηση επιτυγχάνεται κατά την εκτέλεση ενός άσχετου έργου.
Στόχος των πιλοτικών ερευνών καθώς και των 2 πειραμάτων, ήταν να
διαμορφώσουμε ένα έργο αντιληπτικής μάθησης που να οδηγεί στην αύξηση της
οικειότητας με τις λέξεις κι εμμέσως σε βελτίωση της ορθογραφικής επεξεργασίας
τους και ίσως της γραφής τους. Βασισμένοι στο παράδειγμα της γρήγορης
αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου (fast TIPL), δημιουργήσαμε μια νέα εκδοχή
fast TIPL, στην οποία το άσχετο έργο ήταν η απόκριση στο χρώμα του ερεθίσματος.
Η νέα εκδοχή φάνηκε να είναι επιτυχημένη, καθώς οι εικόνες που εμφανίζονταν
ταυτόχρονα με τη συμπεριφορική επιτυχία στο άσχετο έργο, παρουσίασαν
μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναγνώριση από τις άλλες. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός
πως οι συμμετέχοντες αναγνώριζαν ακριβέστερα τα ερεθίσματα στόχους συγκριτικά
με τα ερεθίσματα μη στόχους, παρόλο που στην περίπτωση των πρώτων το ερέθισμα
εκπαίδευσης διέφερε χρωματικά από το ερέθισμα αναγνώρισης, ενώ στην περίπτωση
των δεύτερων, ερέθισμα εκπαίδευσης και ερέθισμα αναγνώρισης δεν είχαν απολύτως
καμία διαφορά.
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Για πρώτη φορά, δοκιμάστηκε το fast TIPL όχι μόνο σε εικόνες, αλλά και σε
λέξεις. Τα αποτελέσματα εκπαίδευσης και άμεσου μεταελέγχου (πειράματα 1,2)
έδειξαν πως οι μαθητές αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις λέξεις που
παρουσιάζονταν με κόκκινο χρώμα κατά την εκπαίδευση, δηλαδή τις λέξεις στόχους
σε σχέση με τις λέξεις μη στόχους, πράγμα που υποθέτουμε πως βασίζεται στην
αυξημένη αντιληπτική οικειότητα που ανέπτυξαν με τις πρώτες.
Μια πιθανή εξήγηση του αποτελέσματος αυτού είναι πως μέσω της
διαδικασίας της εξάσκησης υπήρξε ενίσχυση των αντιληπτικών αναπαραστάσεων για
τις εικόνες και τις λέξεις που παρουσιάζονταν με κόκκινο χρώμα. Μια εναλλακτική
εξήγηση είναι πως η σωστή αναγνώριση των ερεθισμάτων που είχαν παρουσιαστεί
στην εξάσκηση ως στόχοι και η αυξημένη εξοικείωση με αυτά, μπορεί να αποδοθεί
στην πρόσβαση στο νόημα της λέξης κατά την εξάσκηση και στην επανενεργοποίηση
του νοήματος κατά το έργο ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση, κρίνοντας από τα αποτελέσματα των πιλοτικών
πειραμάτων, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως η αυξημένη εξοικείωση που αποκτούν
οι συμμετέχοντες με τις λέξεις στόχους μέσω του έργου εκπαίδευσης, δεν είναι
αρκετή για να υποστηρίξει τη βελτίωση της ορθογραφικής τους επεξεργασίας
(πιλοτικά 1,2). Προηγούμενη έρευνα σχετική με την ορθογραφία φαίνεται να
παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα. Η εν λόγω έρευνα έδειξε πως οι συμμετέχοντες
είχαν μικρό ποσοστό επιτυχίας (30%), όταν τους ζητούνταν να αναπαράγουν ένα
ορθογραφικό λάθος, αμέσως αφού το είχαν δει (MacKay, Abrams, & Pedroza, 1999).
Παρομοίως, οι Burt και συν. (2013), ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνά
τους να παρατηρήσουν τις λέξεις που παρουσιάζονταν στην οθόνη ενός υπολογιστή.
Κάποιες από αυτές ήταν γραμμένες με σωστή ορθογραφία, ενώ κάποιες άλλες όχι.
Στη συνέχεια, τους έδειχναν λέξεις σωστά γραμμένες και τους ζητούσαν να

Άρρητη Ορθογραφική Μάθηση

44

αποφασίσουν αν τις έχουν δει κατά την εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες απαντούσαν –
σωστά- σε ποσοστό 66% ότι είχαν δει τις λέξεις που κατά την εκπαίδευση τους είχαν
παρουσιαστεί με σωστή ορθογραφία, αλλά υποστήριζαν επίσης –λανθασμένα- σε
ποσοστό 55% ότι είχαν δει τις λέξεις που κατά την εκπαίδευση τους είχαν
παρουσιαστεί με λανθασμένη ορθογραφία. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο
συμπέρασμα πως πιθανόν οι συμμετέχοντες να κωδικοποιούν μικρό τμήμα της
πληροφορίας που σχετίζεται με την ορθογραφία μεμονωμένων λέξεων κατά την
διαδικασία εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τα δικά μας αποτελέσματα, η σύγκριση της επίδοσης των
παιδιών στη γραφή των 20 επιλεγμένων λέξεων πριν και μετά την εξάσκηση
παρουσίασε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Ενώ αναμέναμε οι μαθητές να εμφανίσουν
βελτίωση στις λέξεις στόχοι και μόνο σε αυτές, φαίνεται πως εξίσου σημαντική
βελτίωση υπήρχε και στις δυο κατηγορίες λέξεων (στόχους και μη στόχους). Τα
αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα του άμεσου
μετελέγχου όπου η αύξηση της εξοικείωσης με τις λέξεις στόχους φάνηκε να είναι
σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή για τις λέξεις μη στόχους, φάνηκε δηλαδή να έχει
υπάρξει αντιληπτική μάθηση. Συνεπώς θα περιμέναμε αν η μάθηση αυτή
μεταφέρονταν στην παραγωγή να επηρέαζε την επίδοση μόνο των λέξεων στόχων. Αν
πάλι δε μεταφέρονταν, οι επιδόσεις και για τις δυο κατηγορίες λέξεων θα έπρεπε να
μείνουν σταθερές πριν και μετά την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου τα εν λόγω
αποτελέσματα προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε την
παρατηρούμενη βελτίωση της επίδοσης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε για
παράδειγμα το ενδεχόμενο να έγινε άλλου είδους εξάσκηση με τις λέξεις αυτές είτε
από τους δασκάλους των τμημάτων – παρόλο που υπήρξε προτροπή να μην
ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες λέξεις πριν το πέρας της όλης διαδικασίας-, είτε
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από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία πιθανόν να αναζήτησαν τη σωστή γραφή των λέξεων
μετά την πρώτη υπαγόρευση.
Ένα ανοιχτό ερώτημα παραμένει επίσης αυτό της προέλευσης του σήματος
μάθησης. Σύμφωνα με την υπόθεσή μας η αντιληπτική μάθηση που προκύπτει μέσω
της διαδικασίας TIPL αποδίδεται σε εσωτερικά «σήματα μάθησης» τα οποία
εκλύονται όταν γίνεται αντιληπτό το ερέθισμα-στόχος και εδραιώνουν την αντίληψη
και άσχετων ταυτόχρονων ερεθισμάτων. Στην δική μας εκδοχή του έργου δεν
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αν η αυξημένη οικειότητα που παρατηρήθηκε για
τα ερεθίσματα στόχους οφείλεται στο γεγονός ότι το κόκκινο χρώμα λειτούργησε ως
στόχος και προκάλεσε αναμενόμενη έκλυση σημάτων μάθησης, ή αν οφείλεται στο
ότι τα ερεθίσματα στόχοι όντας κόκκινου χρώματος εξείχαν αντιληπτικά από όλα τα
υπόλοιπα (μαύρα) ερεθίσματα. Το ερώτημα αυτό μπορεί εύκολα να απαντηθεί σε
επόμενη μελέτη, όπου τόσο τα ερεθίσματα στόχοι όσο και τα ερεθίσματα μη στόχοι
θα είναι έγχρωμα, ώστε να εξέχουν εξίσου αντιληπτικά, ενώ η κινητική απόκριση θα
ζητείται μόνο στο χρώμα που θα εμφανίζεται συστηματικά με τις λέξεις στόχους.
Σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσε επιπλέον να εξεταστεί το ενδεχόμενο
πολυήμερη εξάσκηση να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και στο κομμάτι της
παραγωγής. Δεδομένης της σημαντικής αντιληπτικής μάθησης που παρατηρήθηκε
στο έργο αναγνώρισης για τις λέξεις στόχους, παρά την περιορισμένη έκθεση των
μαθητών σε αυτές (μόλις 10 φορές κατά την εκπαίδευση), δεν θα ήταν απίθανο
εκτεταμένη εκπαίδευση να οδηγήσει και σε μεταφορά της μάθησης στην έκφραση.
Τα πορίσματα της έρευνας μπορούν να έχουν κατεξοχήν εκπαιδευτική
χρησιμότητα, εφόσον αποδειχθεί πως το φαινόμενο που εξετάζεται μπορεί να
βοηθήσει σε πρακτικό πλαίσιο στη βελτίωση της ορθογραφικής επεξεργασίας. Στην
περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές
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εξάσκησης βασισμένες σε άρρητες διαδικασίες, για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ορθογραφία, και ιδιαίτερα τις
δύσκολες λέξεις, σε συνδυασμό με βέλτιστες διδακτικές πρακτικές και γνώμονα την
εξυπηρέτηση του αναλυτικού προγράμματος. Οι άρρητες αυτές διαδικασίες
εξοικείωσης μπορεί να είναι λιγότερο ενοχλητικές και περισσότερο διασκεδαστικές
για τους μαθητές, αλλά και συγχρόνως πιο αποτελεσματικές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
πολύ χαμηλής αρχικής επίδοσης που δεν οδηγεί σε θετική ανατροφοδότηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Επιστολή προς γονείς / κηδεμόνες
ΕΘΝΙΚΟ
Κ ΑΙ
Κ ΑΠ Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι ΑΚ Ο
Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ ΗΜ Ι Ο ΑΘ Η Ν Ω Ν
Τμήμα
Μεθοδολογίας,
Ιστορίας

και Θεωρίας της Επιστήμης
Τομέας Επιστημών της Γνώσης
και της Νόησης

Ημερομηνία, 2012
Αγαπητοί γονείς,
Με την επιστολή αυτή ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη σας για τη συμμετοχή του
παιδιού σας σε μια έρευνα σχετικά με την οπτική αντιληπτική μάθηση και την ανάπτυξη του
νοητικού λεξικού. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε και να μελετήσουμε μεθόδους
διδασκαλίας που ενισχύουν την οπτική επεξεργασία και την αναπαράσταση των λέξεων στα
παιδιά, αξιοποιώντας τα τελευταία ευρήματα από το χώρο της άρρητης μάθησης. Στη
μελέτη μας εξετάζουμε μεταβολές στην αντίληψη οπτικών ερεθισμάτων και ιδιαιτερότητες
των λέξεων έναντι άλλων εικόνων.
Η έρευνα εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
«Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης). Η συγκεκριμένη ερευνητική
διαδικασία έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και έχει λάβει άδεια διεξαγωγής
από το Υπουργείο Παιδείας.
Κάθε μαθητής ή μαθήτρια θα κληθεί να γράψει λέξεις, να αναγνωρίσει οπτικά
ερεθίσματα (σκίτσα κινούμενων σχεδίων και λέξεις) και να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους (π.χ. κόκκινο χρώμα). Η διαδικασία θα γίνει με ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Η συνολική χρονική διάρκεια της συμμετοχής κάθε μαθητή δεν θα ξεπεράσει
τα 45 λεπτά, σε προγραμματισμό με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και του υπεύθυνου
της τάξης.
Ο διευθυντής του σχολείου έχει ήδη ενημερωθεί λεπτομερώς και έχει εγκρίνει τη
συμμετοχή των μαθητών, η οποία δεν πρόκειται να επηρεάσει τη βαθμολογία τους είτε
θετικά είτε αρνητικά. Τα δεδομένα από την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε
στατιστική ανάλυση και δεν θα συνδεθούν με τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών που θα
συμμετάσχουν.
Για τυχόν απορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα
παρακάτω στοιχεία ή με την κ. Άννα Μήτση στο τηλέφωνο ……………
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωσιακής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλ.: 210-7275540
aprotopapas@phs.uoa.gr
http://users.uoa.gr/~aprotopapas/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Συμφωνώ για τη συμμετοχή τ… μαθητ .. ………………………. στην αναγραφόμενη διαδικασία.
[Περιοχή], ........................... 2012

Ο γονέας/κηδεμόνας (υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Λίστα πειραματικών λέξεων κρίσιμα σημεία

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑ Α

1.διάλειμμα [ι,λ,ει,μμ]
2.ψιθυρίζω [ι,υ,ι,ω]
3.εγχείρηση [ε,ει,η,η]
4.υγιεινός [υ,ι,ει,ο]
5.ξυπνητήρι [υ,η,η,ι]
6.κυνηγητό [υ,η,η,ο]
7.απορρίμματα [ο,ρρ,ι,μμ]
8.έλλειψη [ε,λλ,ει,η]
9.διευκρίνιση [ι,ε,υ,ι,ι,η]
10.εξοργιστικό [ε,ο,ι,ι,ο]

ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑ Β

11.δίλημμα [ι,λ,η,μμ[
12.πλημμυρίζω [η,μμ,υ,ι,ω]
13.επιχείρηση [ε,ι,ει,η,η]
14.διώροφος [ι,ω,ο,ο]
15.μυρμήγκι [υ,η,γκ,ι]
16.κίνδυνος [ι,υ,ο]
17.αλληλεγγύη [λλ,η,λ,ε,γγ,υ,η]
18.αλλοίωση [λλ,οι,ω,η]
19.αναχώρηση [ω,η,η]
20.εισιτήριο [ει,ι,η,ι,ο]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Λίστα λέξεων φωνολογικά όμοιων με τις πειραματικές
1. δόλωμα
2. δίπλωμα
3. συγυρίζω
4. επιμερίζω
5. διατήρηση
6. υποχώρηση
7. γήινος
8. δορυφόρος
9. ανοιχτήρι
10. λαρύγγι
11. κοινωνικό
12. πύρινος
13. επιρρήματα
14. αλλοπρόσαλλη
15. κάλυψη
16. ηλίαση
17. παρακίνηση
18. ενασχόληση
19. αξιόπιστο
20. πλυντήριο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Εικόνες στόχοι – μη στόχοι
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