
Abstract: The implicit orthographic learning is a relatively recent theory aiming to explain the systematic 
mapping of graphemes and phonemes. Our study aims to investigate the role of red colour in implicit learning 
of orthography in Greek language, through an experimental procedure that enhances the perceptual learning 
while performing an irrelevant task, which is known as Task-Irrelevant Perceptual Learning – TIPL. The pro-
cedure was divided into three steps: (1) the practice session (2) the post-test and (3) the delayed post-test. 
We found that the red colour of words, improved the children’s learning ability but also that the red colour 
despite its positive effect on children’s learning ability, it is not sufficient to explain the finding of the increased 
recognition as the property of being a target stimulus. To conclude, children’s ability to improve their spelling 
performance through a pleasant task could be used by educational institutions in order to create a new ap-
proach to the learning fields.
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Σύντομη Περίληψη: Η άρρητη ορθογραφική μάθηση είναι μια σχετικά νέα θεωρία που έχει ως στόχο 
την εξήγηση τη συστηματική χαρτογράφηση γραφημάτων και φωνημάτων. Η μελέτη μας στοχεύει 
στη διερεύνηση του ρόλου που κατέχει το κόκκινο χρώμα στην άρρητη ορθογραφική μάθηση στην 
ελληνική γλώσσα, μέσω μιας πειραματικής διαδικασίας γνωστή ως TIPL (Task-Irrelevant Perceptu-
al Learning). Η διαδικασία χωρίστηκε σε τρία βήματα: (1) την εξάσκηση (2) τον άμεσο μεταέλεγχο 
και (3) τον καθυστερημένο μεταέλεγχο. Ανακαλύψαμε πως το κόκκινο χρώμα των λέξεων, βελτίωσε 
τη μαθησιακή ικανότητα των μικρών παιδιών. Παρόλα αυτά, το κόκκινο χρώμα, από μόνο του, δεν 
αποτελεί επαρκή εξήγηση για τη παραπάνω ανακάλυψη. Συμπερασματικά, η δυνατότητα των μικρών 
παιδιών να βελτιώσουν την ορθογραφική επίδοση τους μέσω μιας ευχάριστης / πειραματικής 
διαδικασίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από παιδαγωγικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία μιας 
νέας παιδαγωγικής προσέγγιση
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Εισαγωγή
Τι εννοούμε με τον όρο άρρητη ορθογραφική μάθηση.

Θα ήταν ουτοπικό να προϋποθέταμε αποκλειστικά πως κάθε μονάδα ήχου θα ανα-
παρίστατο πάντα από το ίδιο οπτικό σύμβολο και κάθε οπτικό σύμβολο θα αναπαρι-
στούσε μια συγκεκριμένη μονάδα ήχου. Τα περισσότερα συστήματα γραφής δεν είναι 
τόσο απλά. Όσα δε διαθέτουν αυτή την ένα προς ένα αντιστοιχηση 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.1 Ένα βασικό ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά αφορά 
στο πώς οι χρήστες της γλώσσας αντιμετωπίζουν τις γραφοφωνημικές της ασυνέ-
πειες.2 Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη της ανάγνωσης 
και λιγότερο με τη μελέτη της ορθογραφίας.

Μια σχετικά πρόσφατη θεωρία η οποία προσπαθεί να εξηγήσει τις συστηματικές σχέ-
σεις γραφήματος και φωνήματος είναι αυτή της άρρητης ή στατιστικής ορθογραφικής 
μάθησης.3 Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γνώση των ανθρώπων για τις συστηματικές 
σχέσεις μεταξύ φωνήματος και γραφήματος δεν μπορεί να εξηγηθεί στη βάση γενικευ-
μένων 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. 

Προηγούμενες έρευνες που επιβεβαιώνουν το 
φαινόμενο. 
Έρευνες που υποδηλώνουν την ύπαρξη άρρητης ορθογραφικής μάθησης 
& την συσχέτιση της με την ικανότητα γραφής.

Σύμφωνα με τους Treiman και Kessler , οι περισσότεροι ερευνητές και παιδαγωγοί που 
πρώτοι ασχολήθηκαν με το ερώτημα αυτό θεωρούσαν πως οι άνθρωποι αποθηκεύουν 

1  Cassar,, Treiman (1997).
2  Pacton, Fayol, Perruchet (2005).
3  Ibid.
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για κάθε φώνημα το πιο συνηθισμένο γράφημα με το οποίο αντιστοιχίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τους το σύνολο των πλαισίων μέσα στα οποία τους παρουσιάζεται το συγκε-
κριμένο φώνημα.4 Επιπλέον, διαπίστωσαν πως διαφορετικές από τις συνηθισμένες 
γραφοφωνημικές αντιστοιχίες αποθηκεύονται ως εξαιρέσεις του γενικού μοτίβου.

Η ιδέα πως η μάθηση αφορά στη συλλογή στατιστικών μοτίβων του περιβάλλοντος 
υποστηρίζεται και από τις συνδετιστικές θεωρίες που συνήθως εφαρμόζονται μέσω 
υπολογιστικών μοντέλων. Τέτοιας μορφής μοντέλα περιλαμβάνουν μονάδες που 
αναπαριστούν φωνήματα και άλλες που αναπαριστούν γραφήματα.56 Οι μονάδες 
φωνημάτων και γραφημάτων συνδέονται μεταξύ τους μέσω μονάδων ενδιάμεσων 
επιπέδων. Τα βάρη των συνδέσεων προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εκπαί-
δευσης, 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 εκ-
παιδευτεί. Διάφοροι ερευνητές, όπως οι Pacton et al., δοκίμασαν να αντιπαραβάλουν 
τη ορθογραφική ικανότητα τέτοιων μοντέλων με την ορθογραφική ικανότητα παιδιών 
σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης.7 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 μη αλφαβητικών γλωσσών, όπως της 
κινεζικής, η κατάκτηση της ορθογραφικής δομής φαίνεται να είναι αρχικά ζήτημα 
άρρητης αντιληπτικής μάθησης.8
 Στις αλφαβητικές γλώσσες, 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 μοτίβα της γλώσσας στην οποία έχουν εκτεθεί.9 

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 και Treiman υλοποιούν μια σειρά πειραμάτων για να διερευ-
νήσουν την άρρητη ορθογραφική μάθηση στην αγγλική γλώσσα.10 Από τα ευρήματά 
τους προέκυψε πως οι μαθητές από μικρή ακόμα ηλικία φαίνεται να διαθέτουν κάποια 

4  Treiman, Kessler (2006).
5  Katidioti, Simpson, Protopapas, (2012).
6  Perry, Ziegler (2004).
7  Pacton, et al. (2001).
8  Wang, Perfetti (2004).
9  Pollo, Kessler, Treiman (2009).
10  Cassar, Treiman (1997).
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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 νόμιμα δι-
πλασιάζονταν 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. Την υπόθεση αυτή έρχεται να στηρίξει η έρευνα των Pacton et 
al., οι οποίοι ερευνούν την άρρητη μάθηση των ορθογραφικών κανονικοτήτων στη 
γαλλική γλώσσα.11 Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του 
δημοτικού, τα παιδιά παρουσιάζουν ευαισθησία τόσο στη συχνότητα και τη νόμιμη για 
τη γλώσσα τους θέση των διπλών συμφώνων, όσο και στο γεγονός ότι τα φωνήεντα 
δεν παρουσιάζονται ποτέ διπλά. 

Παράλληλα, 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 έλεγξαν αν η γραφημική αναπαράσταση των φωνηέντων μέσα σε 
μια αγγλική λέξη, μπορεί να προβλεφθεί από το σύμφωνο (ή τα σύμφωνα) που έπεται 
του προς αναπαράσταση φωνήεντος.12 Παρατήρησαν ότι τόσο στην περίπτωση των 
λέξεων όσο και σε αυτή των ψευδολέξεων, ανάλογα με το σύμφωνο που ακολουθεί 
υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες το φωνήεν να γραφτεί με συγκεκρι-
μένη ορθογραφία. Ζητώντας από μια σειρά συμμετεχόντων να γράψουν ψευδολέξεις 
όπως /θεd/και /θεk/ παρατήρησαν πως η ορθογραφία ea είναι συχνότερη για λέξεις 
όπως το /θεd/ συγκριτικά με λέξεις όπως το /θεk/, πράγμα που 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». Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και 
οι Perry και Ziegler, οι οποίοι παρατήρησαν πως η ορθογραφία των φωνηέντων των 
αγγλόφωνων μαθητών του γυμνασίου, επηρεάζονταν σε ένα βαθμό από τα σύμφωνα 
που προηγούνταν ή ακολουθούσαν το φωνήεν αυτό13, ενώ οι Hayes, Treiman και 
Kessler , 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 γραφή14. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε 

11  Pacton, et al. (2001).
12  Treiman, Kessler, Bick (2002).
13  Perry, Ziegler (2004).
14  Hayes, Treiman, Kessler (2006).
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πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στα ελληνικά. Σε περιπτώσεις που ένα φώνημα έχει 
πολλαπλές ορθογραφικές αναπαραστάσεις, τα ελληνόπουλα χρησιμοποιούν για τη 
γραφή ψευδολέξεων την αναπαράσταση με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. 
Ωστόσο, το γεγονός αυτό μπορεί να ανατραπεί, αν το γράφημα με τη μικρότερη 
συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζεται συστηματικότερα από αυτό με τη μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης μέσα στο συγκεκριμένο γραφοφωνημικό πλαίσιο, στο οποίο τα 
παιδιά καλούνται να το τοποθετήσουν.15

Σε μια προσπάθεια να διαλευκάνουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η ευαισθησία 
στο πλαίσιο στις περιπτώσεις της ορθογραφίας φωνηέντων, οι Treiman και Kessler, 
μελέτησαν οκτώ διαφορετικά φωνηέντα. Διαπιστώθηκε πως η ανάπτυξη ευαισθησί-
ας στο πλαίσιο δεν πραγματοποιείται με την ίδια ταχύτητα για όλα τα φωνήεντα.16 
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, μαθη-
μένοι με στατιστικό τρόπο, επηρεάζουν την ορθογραφία ακόμα και όταν δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες της γλώσσας να στηριχτούν σε κανόνες, όπως νοούνται 
από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Οι Kemp & Bryant παρουσιάζουν 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.1718 Παρομοίως, οι Pacton, Fayol, & 
Perruchet 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.19 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 το πέρας της ηλικίας των 8-10 ετών. 

15  Katidioti, Simpson, Protopapas (2012).
16  Treiman, Kessler (2006).
17  Kemp, Bryant, (2003). 
18  Η μορφολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με την αναγνώριση, την ανάλυση και την 
περιγραφή της δομής των μορφημάτων μιας δεδομένης γλώσσας και άλλων γλωσσικών μονάδων (ρίζες λέξεων, 
μέρη του λόγου, επιτονισμός/πίεση ή υπό-νοήματα). Οι μορφολογικοί κανόνες σχετίζονται με τον τρόπο με τον 
οποίο δομούνται τα μορφήματα στις λέξεις στη γλώσσα. Οι γραφοτακτικοί κανόνες αφορούν την συχνότητα των 
μορφημάτων σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στις λέξεις.
19  Pacton, Fayol, Perruchet (2005).
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Συνοψίζοντας, ένα σώμα ερευνών υποδηλώνουν πως κατά ένα τουλάχιστον μέρος η 
μάθηση της ορθογραφίας μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει επίγνωση του τι μαθαίνεται, 
υποστηρίζοντας έτσι την ύπαρξη και άρρητης ορθογραφικής γνώσης. 
 
Η ελληνική γλώσσα σήμερα, σύμφωνα με τον Πόρποδα ,όπως ααφέρουν οι Protopapas 
και Vlahou,, χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή ορθογραφική διαφάνεια, που ση-
μαίνει πως η ανάγνωση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προβλεφθεί σωστά δεδομένης 
της ορθογραφίας.20 Παράλληλα χαρακτηρίζεται ως φωνολογικά αδιαφανής, αφού η 
ορθογραφία της δεν μπορεί να προβλεφθεί ικανοποιητικά από τη φωνολογική πληρο-
φορία.21 Έτσι, το φώνημα /i/ για παράδειγμα μπορεί να έχει τις εξής έξι εναλλακτικές 
ορθογραφικές αντιπροσωπεύσεις: ι, η, υ, ει, οι, υι.

Η δική μας έρευνα έχει ως στόχο να μελετήσει την άρρητη μάθηση της ορθογραφίας 
στην ελληνική γλώσσα, μέσω μιας πειραματικής διαδικασίας που ενισχύει την αντιλη-
πτική μάθηση κατά την εκτέλεση ενός άσχετου έργου (Task-Irrelevant Perceptual 
Learning - TIPL)
Έρευνες που εξηγούν τη επιλογή της μεθόδου (Task-Irrelevant Perceptual Learning 
- TIPL) και τη συσχετίζουν με το φαινόμενο της αντιληπτικής μάθησης.

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»22, 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.23

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 συ-
στηματικά σε συνδυασμό με συμπεριφορική επιτυχία σε κάποιο διαφορετικό έργο.

Το φαινόμενο αντιληπτικής μάθησης σε άσχετο έργο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 
από τους Watanabe et al.24 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 κατεύθυνση. Το ποσοστό 
αυτό, όπως είχε παρατηρηθεί σε προκαταρτικά πειράματα ήταν κάτω του κατωφλίου 

20  Vlahou, Protopapas, Seitz (2009).
21  Porpodas (2006).
22  Gibson (1963).
23  Goldstone (1998).
24  Watanabe, et al. (2001).
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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 γράμ-
ματα 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.

Σχετικά πρόσφατα αναπτύχθηκε μια παραλλαγή ταχείας δράσεως της εν λόγω μεθο-
δολογίας παραλλαγή αυτή ονομάστηκε «γρήγορη αντιληπτική μάθηση άσχετου έργου» 
(F.25 | 26 | 27 Η ast Task-Irrelevant Perceptual Learning – Fast TIPL) και διαφέρει από 
την αρχική εκδοχή στα εξής σημεία: Αφενός, απαιτούνται λίγες μέρες έκθεσης στα 
ερεθίσματα και μάλιστα αρκεί μια και μοναδική συνεδρία (και ενίοτε μία μοναδική 
έκθεση). Αφετέρου, ενισχύονται και ερεθίσματα που είναι άσχετα με το έργο αλλά 
οικεία και ευδιάκριτα. Συγκεκριμένα, οι Lin et al., χρησιμοποίησαν ένα έργο εντοπισμού 
χρωματιστού γράμματος, δείχνοντας παράλληλα διάφορες φωτογραφίες ως φόντο 
στην οθόνη.28 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, βρήκαν ότι εικόνες που εμφανίζονταν 
ταυτόχρονα με στόχους (πορτοκαλί τετράγωνα) σε ραγδαίες αλληλουχίες αναγνωρίζο-
νταν ευκολότερα από εικόνες που είχαν εμφανιστεί ταυτόχρονα με άλλα ερεθίσματα 
(μπλε τετράγωνα).29 | 30

Το φαινόμενο της αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου έχει εφαρμοστεί σε πληθώρα 
έργων στην πρόσφατη βιβλιογραφία, τόσο στην οπτική όσο και στην ακουστική τροπι-
κότητα, και φαίνεται να υποστηρίζει την αντίληψη της κίνησης, του προσανατολισμού, 
ακουστικών μεταβάσεων, φωνητικών διακρίσεων κ.ά.31 | 32

25  Lin, et al. (2010).
26  Swallow, Jiang (2010).
27  Ibid.
28  Lin, et al. (2010).
29  Swallow, Jiang (2010).
30  Ibid.
31  Seitz,. et al. (2010).
32  Vlahou, Protopapas, Seitz (2012).
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Έρευνα που έχει συγκροτηθεί γύρω από την μελέτη της άρρητης 
ορθογραφικής μάθησης χρησιμοποιώντας την μέθοδο TIPL.

 Το βασικότερο όλων των μέχρι τώρα στοιχείων που έχουμε στη διάθεση μας για να 
στηριχτούμε, είναι ευρήματα της Μήτση (2014), η οποία στην διπλωματική της εργασία 
ερεύνησε την άρρητη μάθηση της ορθογραφίας δύσκολων ορθογραφικά ελληνικών 
λέξεων, μέσω μιας πειραματικής διαδικασίας που ενισχύει την αντιληπτική μάθηση 
κατά την εκτέλεση ενός άσχετου έργου. Η πειραματική διαδικασία της γρήγορης 
αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου της Μήτση (2014), έθετε ως άσχετο έργο τον 
εντοπισμό του χρώματος των ερεθισμάτων που ήταν εικόνες και λέξεις. Στόχος της 
ήταν να αποδείξει πως η ταυτόχρονη παρουσίαση δύσκολων ορθογραφικά λέξεων 
μαζί με ερεθίσματα ενός απλού έργου εντοπισμού χρώματος, θα οδηγούσε σε αύξηση 
της οικειότητας με τις ορθογραφημένες μορφές των λέξεων αυτών και εμμέσως σε 
βελτίωση της ορθογραφικής τους επεξεργασίας και γραφής τους.
 Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της Δ’ και της Ε’ Δημοτικού, οι οποίοι χωρίστηκαν 
σε 2 ομάδες Α και Β. Όλοι είχαν φυσιολογική ή διορθωμένη ώστε να είναι φυσιολογι-
κή οπτική οξύτητα. Κάθε μαθητής απασχολήθηκε ατομικά για 35’ περίπου λεπτά σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή Ως ερεθίσματα χρησιμοποιήθηκαν 20 δύσκολες ορθογραφικά 
λέξεις, εκ των οποίων οι 10 ήταν στόχοι και οι 10 ερεθίσματα ελέγχου και αντίστροφα, 
ανάλογα με την ομάδα. Το έργο το οποίο καλούνταν οι συμμετέχοντες να ανταπο-
κριθούν περιείχε είκοσι ορθογραφικά δύσκολες λέξεις και είκοσι γραμμικές εικόνες. 
Οι εικόνες και οι λέξεις αυτές αποτελούσαν τα βασικά ερεθίσματα, ενώ χρησιμοποιή-
θηκαν 250 επιπλέον ασπρόμαυρες γραμμικές εικόνες ως πληρωτικά ερεθίσματα. Για 
την επιλογή των λέξεων, πραγματοποιήθηκε μια πρωταρχική 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 τη 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.
 Ο πειραματικός σχεδιασμός αποτελείτο από δυο δοκιμασίες: την εξάσκηση και τον 
άμεσο μεταέλεγχο, στόχος του οποίου ήταν μέσα από ένα έργο αναγνώρισης να 
αξιολογήσει τα άμεσα αποτελέσματα της εξάσκησης. Για την παρουσίαση των ερε-
θισμάτων στο στάδιο της εξάσκησης καθώς και των λέξεων στο στάδιο του άμεσου 
μεταελέγχου έγινε χρήση του λογισμικού DMDX. 33 

 Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε 4 στάδια: 

[1] τον προέλεγχο, όπου ελέγχονταν οι αρχικές γνώσεις των συμμετεχόντων 

33  Forster, Forster (2003).
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για τις λέξεις στόχους, με απλή καταγραφή των λέξεων σε χαρτί, υπό την 
υπαγόρευση των δασκάλων.

[2] την εξάσκηση, δηλαδή το έργο αντιληπτικής μάθησης. Το κάθε παιδί 
εκτελούσε τη δέσμη δοκιμών που αποτελούνταν από 4 πίστες, των 50 
δοκιμών η κάθε μια. 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 υπήρχε στην ακολουθία (25% των περιπτώσεων), 50 
φορές για εικόνα μη στόχο που υπήρχε στην ακολουθία (25% των περιπτώ-
σεων), 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). Ο συμμετέχοντας καλούνταν να αποκριθεί 
πατώντας το δεξί πλήκτρο Ctrl όποτε έβλεπε κάτι κόκκινο (είτε αυτό ήταν 
σχέδιο είτε αυτό ήταν λέξη) και να απαντήσει στην ερώτηση αναγνώρισης 
εικόνας πατώντας αριστερό Ctrl αν δεν είχε δει την εικόνα μέσα στη δέσμη 
δοκιμών των εικόνων που μόλις είχε περάσει από μπροστά του και δεξί Ctrl 
αν την είχε δει.

[3] τον άμεσο μεταέλεγχο, ένα έργο ορθογραφικής επιλογής για να 
ελεγχθούν τα άμεσα αποτελέσματα της εξάσκησης. όπου ο συμμετέχοντας 
καλούνταν να αποκριθεί για το αν έχει δει ή όχι τις λέξεις που εμφανίζονταν 
στην οθόνη στο στάδιο της εξάσκηση, πατώντας το δεξί ή το αριστερό Ctrl 
αντίστοιχα. 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 
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.

[4] τον καθυστερημένο μεταέλεγχο, για να ελεγχwθεί αν βελτιώθηκε η 
ορθογραφία με την εξάσκηση, μέσω της καταγραφής των 20 λέξεων, μέσω 
της διαδικασίας της εκφώνησης των λέξεων από τους δασκάλους.

Τα αποτελέσματα στο στάδιο του άμεσου μεταελέγχου έδειξαν ότι περισσότερες σω-
στές απαντήσεις δόθηκαν για τις λέξεις στόχους (Μ = 69.7%, SD = 21.1) παρά για τις 
λέξεις μη στόχους (Μ = 56.5%, SD = 19.9), διαφορά που φάνηκε να είναι στατιστικά 
σημαντική t(45) = 4.1, p < 0.001. Το ποσοστό των επιτυχιών (hits) στις δοκιμές με 
στόχους και μη στόχους ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των ψευδώς θετικών 
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(false alarms) στις δοκιμές με λέξεις που δεν είχαν εμφανιστεί στην εξάσκηση (Μ = 
22.0%, SD = 17.1), t(45) = 12.4, p < 0.001 και t(45) = 10.8, p < 0.001 αντίστοιχα. 
Ωστόσο στο στάδιο του καθυστερημένου μεταελέγχου, φάνηκε πως η βελτίωση στην 
επίδοση για τις λέξεις στόχους δεν ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των λέξεων 
που δεν ήταν στόχοι (F(1,42) = 0,018, p = 0,8). 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 σε σύγκριση 
με μετά την εξάσκηση) στην επίδοση των μαθητών F(1,42) = 9,6 ,p < 0,01). Εκμε-
ταλλευόμενοι αυτά τα ευρήματα, στη δική μας έρευνα θα ελέγξουμε εάν η συνθήκη 
του χρώματος (κόκκινο) επηρεάζει την επίδοση της ορθογραφικής επεξεργασίας και 
γραφής των λέξεων στόχων και των φωνολογικά ομοίων τους.

Πείραμα
Λόγος δημιουργίας αυτού του πειράματος

Έπειτα από τα αποτελέσματα της έρευνας της Μήτση (2014) προέκυψαν σημαντικές 
αμφιβολίες γύρω από την επίδραση που θα μπορούσε να έχει η συνθήκη του κόκκινου 
χρώματος πάνω στις λέξεις στόχους. Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να γίνει φανερό 
αν το κόκκινο χρώμα λειτουργεί ενισχυτικά για τις λέξεις στόχους, ή αν το ίδιο το 
χρώμα από μόνο του αρκεί, για να κάνει την οποιαδήποτε λέξη, ικανή να τεθεί από 
το υποκείμενο σε ευνοϊκότερη ορθογραφική επεξεργασία και γραφή, δημιουργήθηκε 
η δική μας έρευνα.. 
Το φαινόμενο της αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου, προϋποθέτει πως η γρήγορη 
και επανειλημμένη έκθεση του ατόμου σε ερεθίσματα στόχους τα οποία βρίσκονται 
αναμεμιγμένα με απλά πληρωτικά ερεθίσματα, είναι ικανή να επιφέρει στο άτομο 
καλύτερη αντιληπτική μάθηση επί των στόχων ,μέσω της χρήσης μη συνειδητών 
άρρητων μηχανισμών.

Εάν η επιτυχία της μάθησης οφείλεται στην επιμέρους χρήση του κόκκινου χρώματος 
των στόχων, τότε μιλάμε για μια διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής που διαφέρει 
σημαντικά από τη συμπεριφορική διαδικασία της αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου.

Για τον διαχωρισμό αυτών των δύο διαδικασιών δημιουργήθηκε το πείραμα μας. Ο 
σχεδιασμός του δικού μας πειράματος βασίζεται εξ ολοκλήρου στον προγενέστερο 
σχεδιασμό της Μήτση (2014), καθώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες πειραματικές 
συνθήκες και προϋποθέσεις. Το μόνο που αλλάζει στη δική μας έρευνα είναι το χρώμα 
των λέξεων και εικόνων στόχων και μη στόχων.

Χρησιμοποιώντας τώρα τις κόκκινες εικόνες ως εικόνες μη στόχους και μπλε εικόνες 
ως στόχους, είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την επίδραση της ιδιότητας των λέξεων 
στόχων και των κόκκινων λέξεων συγκριτικά στο ίδιο έργο. Περιμένουμε πως αν η 
επίδοση των παιδιών είναι σημαντικά καλύτερη στα ερεθίσματα στόχους από ότι στα 
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κόκκινα ερεθίσματα, τότε επιβεβαιώνεται το φαινόμενο της αντιληπτικής μάθησης 
άσχετου έργου, ενώ σε περίπτωση που η επίδοση των παιδιών είναι σημαντικά καλύτερη 
στα κόκκινα ερεθίσματα από ότι στα ερεθίσματα στόχους μιλάμε για ένα μηχανισμό 
προσέλκυσης της προσοχής. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί και η στατιστική δια-
φορά της επίδοσης μεταξύ των ερεθισμάτων στόχων-πληρωτικών ερεθισμάτων και 
των κόκκινων ερεθισμάτων-πληρωτικών ερεθισμάτων. Αυτή η σύγκριση μπορεί να μας 
φανερώσει μια ενισχυτική σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων των ερεθισμάτων ανάλογα με 
το πώς αυτές χρησιμοποιούνται κάθε φορά στη πειραματική διαδικασία. Μπορεί για 
παράδειγμα η στατιστική διαφορά μεταξύ ερεθισμάτων στόχων και κόκκινων ερε-
θισμάτων να είναι τέτοια που να δηλώνει ξεκάθαρα το φαινόμενο της αντιληπτικής 
μάθησης άσχετου έργου ,έναντι της απλής προσέλκυσης της προσοχής, μπορεί όμως 
μια εξίσου σημαντική στατιστικά διαφορά ανάμεσα στην επίδοση κόκκινων ερεθισμά-
των και πληρωτικών ερεθισμάτων να υποδηλώνει και έναν μηχανισμό προσέλκυσης 
της προσοχής, ο οποίος δε ξεπερνά την ισχύ της συμπεριφορικής διαδικασίας της 
αντιληπτικής μάθησης άσχετου έργου, αλλά μπορεί να επιδράσει μαζί της ενισχυτικά, 
εννοώντας πως μπορεί κάτι το οποίο είναι ερέθισμα στόχος και είναι κόκκινο να είναι 
πιο αποτελεσματικό από ένα απλό ερέθισμα στόχο σε τυχαίο χρώμα.

Η υπόθεσή μας είναι πως η ταυτόχρονη παρουσίαση λέξεων με δύσκολη ορθογραφία 
μαζί με ερεθίσματα-στόχους ενός απλού έργου, όπως αυτό της επιλογής χρώματος, 
θα οδηγήσει στην αύξηση της οικειότητας με τις ορθογραφημένες μορφές των λέ-
ξεων 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 υπο-
στηριχθεί από έμμεσες διαδικασίες αντιληπτικής άσκησης που δεν περιλαμβάνουν 
απομνημόνευση κανόνων ούτε εστιάζουν αποκλειστικά στην επανειλημμένη γραφή 
των λέξεων και να αποκλείσουμε ή να αναγνωρίσουμε τον ρόλο της παραμέτρου του 
χρώματος ως ενισχυτή του «στόχου».

Η έρευνα έλαβε θετική γνωμοδότηση από Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκ-
παιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πραγματοποιήθηκε σε 
δημοτικά σχολεία της Αθήνας με άδεια διεξαγωγής από το Υπουργείο Παιδείας και τη 
σύμφωνη γνώμη των διευθυντών των σχολείων καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων 
των μαθητών.

Μέθοδος Πειράματος

Η συνθήκη που εξετάστηκε σε αυτή τη πειραματική διαδικασία, ήταν το χρώμα. Έπρεπε 
να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, να είναι το κόκκινο χρώμα αυτό που επηρεάζει την 
οικειότητα των παιδιών με τις λέξεις στόχους και όχι η ίδια η ιδιότητα των λέξεων 
στόχων. Η πρόβλεψη μας ήταν, πως το χρώμα επηρέαζε την εξοικείωση των παιδιών 
αναφορικά με τις λέξεις στόχους –μη στόχους.
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Συμμετέχοντες

Πενήντα δύο μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης δημοτικού συμμετείχαν στο πείραμα (22 παιδιά 
Ε’ τάξης και 30 παιδιά Δ’ τάξης).Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα Α 
και την ομάδα Β. Η ομάδα Α, έτρεξε σε 27 παιδιά (είχε 11 παιδιά Ε’ δημοτικού και 16 
παιδιά Δ’ δημοτικού ), εκ των οποίων τα 12 ήταν κορίτσια και τα 15 αγόρια. Η ομάδα 
Β, έτρεξε σε 25 παιδιά(είχε 12 παιδιά Ε’ τάξης και 14 παιδιά Δ΄τάξης), εκ των οποίων 
τα 13 ήταν κορίτσια και τα 12 αγόρια. Όλοι είχαν φυσιολογική ή διορθωμένη όραση, 
ώστε να είναι φυσιολογική η οπτική οξύτητα. Κάθε μαθητής ασχολήθηκε ατομικά για 
περίπου 40 λεπτά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ερεθίσματα

Τα ερεθίσματα ήταν εικόνες κινουμένων σχεδίων σε 3 αποχρώσεις (κόκκινο, μπλε, 
μαύρο) και λέξεις σε 3 αποχρώσεις(κόκκινο, μπλε, μαύρο).Η απόχρωση των εικόνων 
αλλά και των λέξεων συσχετιζόταν με το ρόλο που είχαν μέσα στη διαδικασία, αν 
αποτελούσαν στόχο, μη στόχο ή συνθήκη ελέγχου.

Διαδικασία
Προέλεγχος

Δεν υπήρξε προέλεγχος σε αυτή την έρευνα καθώς φοβηθήκαμε για πιθανή εξω-
τερική παρέμβαση των δασκάλων στις ορθογραφικές δεξιότητες των παιδιών, και 
αλλοίωση των δεδομένων της έρευνας μας, όπως μπορεί να συνέβη στην μελέτη 
της Μήτση (2014).

Εξάσκηση

Σε αυτή τη φάση είχαμε το έργο αντιληπτικής μάθησης. Το κάθε παιδί εκτελούσε τη 
δέσμη δοκιμών που αποτελούνταν από 4 πίστες των 50 δοκιμών η κάθε μια. 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 παρουσι-
άζονταν αμέσως μετά την κάθε ακολουθία, οι συμμετέχοντες ερωτούνταν 50 φορές 
για εικόνα-στόχο που 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).Υπήρχαν 
3 χρώματα εικόνων και λέξεων: κόκκινο που ήταν οι μη στόχοι και μπλέ που ήταν οι 
στόχοι και μαύρο που ήταν τα πληρωτικά ερεθίσματα. Ο συμμετέχοντας καλούνταν 
να αποκριθεί πατώντας το δεξί πλήκτρο Ctrl όποτε έβλεπε κάτι μπλέ (είτε αυτό ήταν 
σχέδιο είτε αυτό ήταν λέξη) και να απαντήσει στην ερώτηση αναγνώρισης εικόνας( 
«Είδες σε αυτό το γύρο αυτήν την εικόνα;») πατώντας αριστερό Ctrl αν δεν είχε δει 
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την εικόνα μέσα στο block των εικόνων που μόλις είχε περάσει από μπροστά του και 
δεξί Ctrl αν την είχε δει. 

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 παρου-
σιάζονταν 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 μπλε χρώμα) και 10 λέξεις 
μη – στόχοι (λέξεις που είχαν εμφανιστεί κατά την εξάσκηση αλλά με κόκκινο χρώμα). 
Όλες οι λέξεις εμφανίζονταν με μαύρο χρώμα και μέγεθος γραμματοσειράς ίδιο με 
αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην εξάσκηση. 

Καθυστερημένος μεταέλεγχος

Ο καθυστερημένος μεταέλεγχος αποτελούσε ένα έργο απλής παραγωγής γραπτού 
λόγου, όπου τα παιδία καλούνταν να γράψουν ορθογραφία τις 40 συνολικά λέξεις στις 
οποίες εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή 
πραγματώθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα 47 ημερών από τη πρώτη δειγματοληψία 
και 5 ημερών από την τελευταία.

Αποτελέσματα

Έλεγχος

Όπως είναι εμφανές και από το ακόλουθο διάγραμμα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
επαρκώς στο έργο στο στάδιο του ελέγχου και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως 
οι αποκρίσεις τους “ναι έχω δει την εικόνα (δεξί Ctrl)” σε εικόνες που δεν τους είχαν 
παρουσιαστεί στο μπλοκ εικόνων που μόλις είχαν εκτεθεί είναι μικρό (M= 26.6% , 
SD= 25.4%) ενώ το ποσοστό των πληρωτικών εικόνων στις οποίες είχαν εκτεθεί είναι 
υψηλό (Μ= 64% , SD=17,5%). Αυτό μας διαβεβαιώνει την εγκυρότητα της πειρα-
ματικής διαδικασίας καθώς τα παιδιά όντως αντιλήφτηκαν την ουσία του έργου που 
έπρεπε να πραγματώσουν. 

Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα που διαφαίνεται από το διάγραμμα, είναι η διαφορά 
ποσοστών μεταξύ στόχων και μη στόχων στο στάδιο αυτό. Tα αποτελέσματα στην 
ερώτηση που αφορούσε την αναγνώριση εικόνων, έδειξαν πως οι συμμετέχοντες 
αναγνώριζαν πιο συχνά τις μπλε εικόνες στόχους (Μ= 84.4%, SD = 11.2%) από τις 
κόκκινες εικόνες μη στόχους (Μ= 69.3%, SD = 16.8%) και η διαφορά αυτή ήταν 
στατιστικά σημαντική t(51)= 8.85, p< 0.001.
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Η ενισχυτική επίδραση του κόκκινου χρώματος πάνω στις εικόνες μπορεί να μην 
είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με την ισχύ της ιδιότητας των λέξεων στόχων , 
ωστόσο δεν είναι αμελητέα.

Επίσης πρέπει να τονισθεί πως η θέση την οποία είχαν οι εικόνες στόχοι στις δέσμες 
δοκιμών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λέξεις που βρίσκονται πιο κοντά προς το τέλος της 
δέσμης δοκιμών έχουν υψηλότερη ακρίβεια καθώς τα παιδιά τις θυμούνται καλύτερα.

Μεταέλεγχος

Σε αυτό το στάδιο που τα παιδιά κλήθηκαν να θυμηθούν τα ερεθίσματα στα οποία 
είχαν εκτεθεί, φάνηκε πως στις αντίστοιχες ομάδες τα παιδιά θυμόντουσαν καλύτερα 
τις λέξεις στόχους της ομάδας τους (M= 65.6%, SD= 20.1%) σε σχέση με τις μη 
στόχους (M= 54.6%, SD= 20.8%) και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική 
t(51)= 4.32, p< 0.001.

Καθυστερημένος μεταέλεγχος
 
Στον καθυστερημένο μεταέλεγχο μετρήθηκαν αρχικά τα λάθη ανά λέξη (βλ. Πίνακα 
6) συγκριτικά με το αν αυτές ήταν λέξεις στόχοι –λέξεις μη στόχοι – ή άλλες λέξεις 
(φωνολογικά όμοιες). Η βαθμολόγηση έγινε στα κρίσιμα σημεία όπου είναι πιθανό να 
γίνουν ορθογραφικά λάθη(βλ. παράρτημα ).Τα παιδιά φάνηκε πως δεν έχουν καλύτερη 
ορθογραφική επίδοση στις λέξεις στόχους της ομάδας τους (M= 23.7%, SD= 15.8%)
σε σχέση με τις λέξεις μη στόχους της ομάδας τους (Μ= 21%, SD= 14.9 %) και τις 
φωνολογικά όμοιες λέξεις (M= 42.4%, SD= 20.7%), (βλ. Πίνακα 5). Η στατιστική 
συσχέτιση της επίδοσης των παιδιών στις λέξεις στόχους και στις μη στόχους ήταν 
στατιστικά μη σημαντική t(51)= 1.19, p= 0.237

Συμπεράσματα & Συζήτηση
Από την μελέτη μας αυτήν προέκυψαν δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι 
πως όντως το κόκκινο χρώμα των λέξεων συνδράμει στην ικανότητα μάθησης των 
παιδιών. Το δεύτερο είναι πως το κόκκινο χρώμα παρά την θετική επίδραση του 
στην ικανότητα μάθησης των παιδιών δεν επαρκεί για να εξηγήσει το εύρημα της 
αυξημένης αναγνώρισης καθώς η ιδιότητα του να είναι στόχος κάνει ένα ερέθισμα το 
κάνει πιο αναγνωρίσιμο σε σχέση με την ιδιότητα του να είναι κόκκινο. Εξ αυτών των 
δύο συμπερασμάτων θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε πως η χρήση λέξεων στόχων 
οι οποίες θα είχαν κόκκινο χρώμα, θα ήταν η καλύτερη επιλογή σε ένα έργο TIPL.

Πλέον αρκετά αισιόδοξοι, και έχοντας στα χέρια μας και την πρωταρχική έρευνα 
της Μήτση (2014) είμαστε σε θέση να θεωρούμε πως υφίσταται το φαινόμενο της 
άρρητης ορθογραφικής μάθησης. Μια τέτοια ανακάλυψη θα είχε θετική επίδραση 
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στον τομέα της εκπαίδευσης και της γνωσιακής επιστήμης.

Η ικανότητα των παιδιών να βελτιώνουν την ορθογραφική τους επίδοση μέσω ενός 
ευχάριστου έργου, το οποίο δε τα κουράζει και αντιθέτως τα ευχαριστεί, είναι μια 
δυνατότητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς φορείς και να 
δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση στο πεδίο της μάθησης. Θα μπορούσαν να ανα-
πτυχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές εξάσκησης βασισμένες σε άρρητες διαδικασίες, 
για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ορ-
θογραφία, και ιδιαίτερα με τις δύσκολες ορθογραφικά λέξεις, με κύριο γνώμονα την 
εξυπηρέτηση του αναλυτικού προγράμματος. Ωστόσο, δεν έχουμε επαρκή στοιχεία 
που να υποστηρίζουν την αυτονομία της άρρητης ορθογραφικής μάθησης από τους 
ρητούς παραδοσιακούς μηχανισμούς μάθησης. Η άρρητη ορθογραφική μάθηση μέσω 
της χρήσης ενός έργου TΙPL, μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, παράλληλα με τις 
κλασικές μεθόδους μάθησης.
 
Την ίδια στιγμή, είμαστε σε θέση να ισχυριστούμε πως καταφέραμε να ενισχύσουμε 
την ύπαρξη ενός γνωσιακού φαινομένου. Η ικανότητα του νου να δρα ενισχυτικά σε 
κάποιες ήδη υπάρχουσες ορθογραφικές αναπαραστάσεις, όταν αυτές του παρουσιά-
ζονται σε συγκεκριμένο τρόπο, χρόνο, συχνότητα, υποστηρίζει εμφανώς το φαινόμενο 
της άρρητης ορθογραφικής μάθησης.

Μπορούν να ανακύψουν πολλές έρευνες οι οποίες πλέον θα επικεντρώνονται στο 
ενδεχόμενο μιας πολυήμερης εξάσκησης η οποία θα μπορούσε να αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα και στο κομμάτι της παραγωγής. Δεδομένης της σημαντικής αντιλη-
πτικής μάθησης που παρατηρήθηκε στο έργο αναγνώρισης για τις λέξεις στόχους, 
και της θετικής επίδοσης στο στάδιο του καθυστερημένου μεταελέγχου, παρά την 
περιορισμένη έκθεση των μαθητών σε αυτές (μόλις 10 φορές κατά την εκπαίδευση), 
δεν θα ήταν απίθανο μια εκτεταμένη εκπαίδευση να οδηγήσει και σε βελτίωση της 
μάθησης στην έκφραση. 

Καταλήγοντας, θα ήταν εύλογο να σχεδιαστούν νέες έρευνες οι οποίες στηριζόμενες 
στα δικά μας ευρήματα θα εστίαζαν την προσοχή τους στο τμήμα της μεταφοράς 
της παραγωγής, δηλαδή στην βελτίωση της ορθογραφίας.

Επίλογος
 Η έρευνα αυτή κατάφερε να ολοκληρωθεί και να επιφέρει και τις αντίστοιχες απα-
ντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έθεσε. Πλέον έχοντας την στα χέρια μας, μπορούμε 
ξεκάθαρα να υποστηρίξουμε την ύπαρξη του φαινομένου της άρρητης ορθογραφικής 
μάθησης, και να συνεκτιμήσουμε και την ενισχυτική επίδραση που έχει η ιδιότητα του 
κόκκινου χρώματος των λέξεων στόχων. Οι μελλοντικές ερευνητικές προσδοκίες 
επικεντρώνονται στην δημιουργία νέων πειραμάτων που θα εστιάζουν τη προσοχή 
τους στην βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των παιδιών.
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