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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Πολλές έρευνες έχουν προτείνει ότι οι αρχάριοι αναγνώστες κατά την επεξεργασία 

σύνθετων μορφολογικά λέξεων προβαίνουν σε έναν αρχικό μορφο-ορθογραφικό 

τεμαχισμό των λέξεων σε έργα λεξικής απόφασης. Στην έρευνα που παρουσιάζεται 

εδώ διερευνούνται οι επιδράσεις της μορφολογίας κατά τη διάρκεια οπτικής 

αναγνώρισης λέξεων με τη μέθοδο της μορφολογικής προέγερσης, για να διαπιστωθεί 

αν υπάρχει τεμαχισμός των  μορφολογικά σύνθετων λέξεων στα συστατικά τους 

μορφήματα. Οι συμμετέχοντες (μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού) πήραν μέρος 

σε έργο συγκαλυμμένης προέγερσης με τρεις πειραματικές συνθήκες: 1. σε ζευγάρια 

λέξεων που μοιράζονται το ίδιο θέμα σε επίπεδο ορθογραφίας, σημασιολογίας και 

μορφολογίας (π.χ. φρουρός-φρουρώ, +Ο,+Μ,+Σ), 2. σε ζευγάρια λέξεων που 

σχετίζονται ως προς την ορθογραφία, αλλά όχι ως προς τη μορφολογία ή τη σημασία 

(π.χ. κρεμάω-κρέμα, +Ο, -Μ, -Σ) και 3. σε ζευγάρια λέξεων που σχετίζονται μόνο 

μερικώς ως προς την ορθογραφία (π.χ. γάτα-γάλα, -Ο, -Μ, -Σ). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν σημαντική επίδραση της μορφολογικής προέγερσης, όπου ο στόχος και ο 

προεγέρτης σχετίζονταν μορφολογικά αλλά και σημασιολογικά. Και οι δύο τάξεις 

παρουσίασαν σημαντική προέγερση στην τρίτη και στην πρώτη συνθήκη, 

υποδεικνύοντας ότι οι αρχάριοι αναγνώστες προβαίνουν σε τεμαχισμό των σύνθετων 

μορφολογικά λέξεων με βάση τις σημασιολογικές, αλλά και τις ορθογραφικές 

ιδιότητες των μορφημάτων τους. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: συγκαλυμμένη προέγερση (masked priming), μορφολογία 

(morphology), αναγνωστική ανάπτυξη (reading development), αρχάριοι αναγνώστες 

(developing readers), οπτική αναγνώριση λέξεων (visual word recognition), 

αποσύνθεση (decomposition). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ1 

Εισαγωγή   

 

Ο κόσμος της σκέψης και της έκφρασης είναι ένας κόσμος μαγικός και 

ποικιλόμορφος. Ακόμα πιο σημαντικός είναι ο κόσμος των λέξεων γιατί οι λέξεις 

αποτελούν  ένα πολύ δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο έκφρασης. Όταν ένα παιδί 

αρχίζει να κατανοεί την αξία και την σημαντικότητα των λέξεων και πώς αυτές 

μπορούν να το βοηθήσουν όχι μόνο να κατανοήσει αλλά και να εκφράσει βαθύτερες 

σκέψεις και επιθυμίες του, δημιουργείται ένα πολύχρωμο και πολύμορφο γαϊτανάκι, 

ένα γαϊτανάκι που δείχνει το δρόμο για την σωστή αντίληψη και κατανόηση του 

προφορικού και γραπτού λόγου.  Στην  παρούσα μελέτη θα διερευνηθεί τι είδους 

πληροφορίες χρησιμοποιούν οι αρχάριοι αναγνώστες, ώστε να κατανοήσουν τον 

γραπτό λόγο και ειδικότερα πως η  μορφολογία και η ορθογραφία οδηγούν ταχύτερα 

στη σημασία των λέξεων. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι σε βασικό επίπεδο τα παιδιά που ξεκινούν να 

διαβάζουν πρέπει να μάθουν μία σειρά αντιστοιχιών ανάμεσα στα γράμματα ή τα 

φωνήματα των γραπτών λέξεων και στα φωνήματα των προφορικών λέξεων, τα 

οποία είναι κοινώς γνωστά ως αλφαβητικές δεξιότητες. Ωστόσο, για να γίνουν 

σωστοί και ικανοί αναγνώστες, τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ένα γρήγορο και 

ευέλικτο σύστημα αναγνώρισης λέξεων το οποίο επιτρέπει την άμεση αναγνώριση 

ομαλών και ανώμαλων λέξεων (Castles και συν. 2007). 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν οι διαδικασίες 

ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

συγκαλυμμένης προέγερσης, εξετάζεται το πώς οι αρχάριοι αναγνώστες όπως είναι 

παιδιά τρίτης και τετάρτης δημοτικού, κατανοούν σύνθετες μορφολογικά λέξεις, πώς 

τις επεξεργάζονται και τί είδους πληροφορίες χρησιμοποιούν κατά την επεξεργασία 

τους. 

1.1. Ανάγνωση 

Για τον γονιό, που έχει κατακτήσει αυτή τη δεξιότητα, το διάβασμα φαίνεται 

κάτι απλό  και αυτονόητο. Νομίζει πως, αν το παιδί του μάθει να ξεχωρίζει τα 

γράμματα του  αλφάβητου και αποστηθίσει τους ήχους που δημιουργούν οι διάφοροι 

https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gaitanaki.gr%2F&ei=jHMKU565IIWHtAb60IDIDg&usg=AFQjCNEMmpES3VuXCz2lVc1t3veQ1-2OnA&bvm=bv.61725948,d.Yms
https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gaitanaki.gr%2F&ei=jHMKU565IIWHtAb60IDIDg&usg=AFQjCNEMmpES3VuXCz2lVc1t3veQ1-2OnA&bvm=bv.61725948,d.Yms
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συνδυασμοί τους,  η δεξιότητα της ανάγνωσης έχει κατακτηθεί. Από εκεί και ύστερα 

απαιτείται απλώς η  εξάσκηση (διάβασμα κειμένων) για να αυξηθεί η ταχύτητα της 

ανάγνωσης.  Αυτή η αντίληψη, όμως, δεν είναι σωστή. Η ανάγνωση δεν είναι μια 

απλή διαδικασία αποκρυπτογράφησης των γραπτών συμβόλων (δηλαδή των 

γραμμάτων και των συνδυασμών τους) και μετατροπής τους σε ήχους. Είναι μια 

πολύπλοκη νοητική  διεργασία που μετατρέπει ταυτόχρονα τους ήχους σε εικόνες 

αντικειμένων και έννοιες. Όμως πώς πραγματικά διαβάζουν τα παιδιά; 

Για να διερευνήσουμε πως διαβάζουν τα παιδιά, θα πρέπει να αναρωτηθούμε 

αρχικά αν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να εξηγεί τις διαδικασίες ανάγνωσης σε 

πεπειραμένους αναγνώστες. Ο Harley (2008) ανέλυσε ένα μοντέλο ανάγνωσης, το 

μοντέλο διπλής διαδρομής. Αρχικά μελέτησε πως επεξεργαζόμαστε και πως 

διαβάζουμε “ομαλές λέξεις” (με ομαλή αντιστοιχία ορθογραφίας και ήχου, έτσι όπως 

ακούγονται να γράφονται) και πως διαβάζουμε ακολουθίες λέξεων που 

περιλαμβάνουν εξαιρέσεις ή ακολουθίες λέξεων που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ 

(ψευδολέξεις). Υποστήριξε την ύπαρξη του μοντέλου διπλής διαδρομής, το οποίο έχει 

δύο οδούς για τη μετατροπή λέξεων σε ήχους. Η μία οδός, η άμεση, είναι η 

λεξιλογική διαδρομή, η οποία είναι απαραίτητη για τις ανώμαλες λέξεις. Η 

συγκεκριμένη διαδρομή μας μεταφέρει στη σημασία της λέξης και γίνεται ανάκτηση 

του ήχου της λέξης κατ ’ευθείαν από το νοητικό λεξικό μας. Η δεύτερη διαδρομή, η 

πιο έμμεση, είναι η μη λεξιλογική διαδρομή, που διεκπεραιώνει φωνολογική 

αποκωδικοποίηση. Η συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί εν μέρει να δικαιολογήσει τον 

τρόπο με τον οποίο αρχίζουν να διαβάζουν οι αναπτυσσόμενοι αναγνώστες, 

μετατρέποντας σε κάθε λέξη τα γραφήματά του σε φωνήματα. Επομένως, σε πρώτο 

στάδιο τα παιδιά πρέπει να κατακτήσουν φωνολογική επίγνωση. 

 

1.2. Φωνολογική Επίγνωση 

«Λέγοντας «φωνολογική επίγνωση» εννοούμε τη συνειδητή γνώση ότι κάθε λέξη 

αποτελείται από επιμέρους ήχους (φθόγγους), τους οποίους μπορεί κάποιος να 

χειριστεί, δηλαδή να τους απομονώσει, να τους συγκρατήσει στη μνήμη και να τους 

συνθέσει σε νέες λέξεις» (Μουζάκη και Πρωτόπαπας, 2010, σελ.57). Η φωνολογική 

επίγνωση κατά κάποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί και ως αναγνωστικό στάδιο από 
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κάποιους διότι οι αρχάριοι αναγνώστες κατακτούν πρώτα τη φωνολογική επίγνωση 

και μετέπειτα περνούν στην ορθογραφική επεξεργασία των λέξεων. 

Στην μελέτη των Nikolopoulos και συν. (2006) σκοπός της έρευνας ήταν να 

προσδιοριστούν οι γνωστικές βάσεις της ποικιλομορφίας στις ικανότητες ανάγνωσης 

και ορθογραφίας σε παιδιά με μητρική γλώσσα την Ελληνική. Η έρευνα εστίασε στις 

φωνολογικές ικανότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φωνημική ενημερότητα, την 

γρήγορη ονομασία, το μνημονικό εύρος, την ταχύτητα του λόγου και τις γραμματικές 

δυνατότητες. Τα ελληνικά διαφέρουν από τα αγγλικά από πολλές πλευρές. Είναι μία 

σταθερή γλώσσα στην οποία ένα γράφημα γενικά αντικατοπτρίζει ένα φώνημα και 

ουσιαστικά δεν υπάρχουν λέξεις με εξαιρέσεις στην ορθογραφία. Όλα τα φωνήεντα 

προφέρονται με συνέπεια και όλα τα σύμφωνα προφέρονται, σε αντίθεση με τα 

αγγλικά όπου κάποια σύμφωνα μπορεί να παραλείπονται τελείως από την προφορά 

της λέξης. Ένα άλλο σημαντικό γλωσσολογικό χαρακτηριστικό της ελληνικής είναι η 

απλότητα της φωνολογικής της δομής, όπου επικρατούν ανοιχτές συλλαβές με 

σύμφωνα-φωνήεντα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά καθιστούν τη φωνολογική δομή 

των ελληνικών διαφανή και την προφορά υψηλά προβλέψιμη. Η ορθογραφία, 

ωστόσο, είναι λιγότερο διαφανής στα ελληνικά διότι κάποια φωνήεντα 

αναπαριστώνται από περισσότερα του ενός γραφήματα. Επίσης, διαφορετικές 

αναπαραστάσεις του ίδιου φωνήεντος συχνά υπάρχουν μέσα στην ίδια λέξη. 

Επιπλέον, τα ελληνικά σε αντίθεση με τα αγγλικά είναι πολύ κλιτή γλώσσα. 

Απαιτείται μία ποικιλία μορφημάτων κατάληξης για να προσδιοριστεί ο αριθμός 

(ενικός ή πληθυντικός), η πτώση και η φωνή.  

Στην έρευνα συμμετείχαν δύο ομάδες παιδιών. Στη μία τα παιδιά φοιτούσαν 

στη δευτέρα δημοτικού και στην άλλη στην τετάρτη, και η επανεξέταση έγινε 15 

μήνες μετά όταν τα παιδιά φοιτούσαν στην επόμενη τάξη του δημοτικού. Κάθε παιδί 

εξετάστηκε σε μία μεγάλη συστοιχία δοκιμασιών φωνολογικής ενημερότητας και 

επεξεργασίας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία γρήγορης ονομασίας για 

αντικείμενα και χρώματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πρώτη μέτρηση η 

ταχύτητα στην ανάγνωση προβλεπόταν από τις μετρήσεις της φωνημικής 

ενημερότητας, την γρήγορη ανάγνωση και την ταχύτητα του λόγου. Η ταχύτητα του 

λόγου ήταν ο μοναδικός προβλεπτικός παράγοντας στη δεύτερη μέτρηση που 

συνυπολογιζόταν η ταχύτητα του λόγου της πρώτης μέτρησης. Για την ορθογραφία, η 
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φωνημική επίγνωση και η ταχύτητα του λόγου ήταν προβλεπτικοί παράγοντες στην 

πρώτη μέτρηση, ενώ στη δεύτερη μέτρηση προβλεπτικός παράγοντας ήταν το 

άθροισμα της φωνημικής επίγνωσης και της επίδοσης στην πρώτη μέτρηση. Τα 

ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η φωνημική επίγνωση είναι ένας ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων αλφαβητισμού στα 

διαφανή ορθογραφικά συστήματα. Πώς αναπτύσσεται όμως η ορθογραφία; 

 

1.3. Ορθογραφία 

Όσον αφορά την ορθογραφία, τη γραφή των λέξεων του προφορικού λόγου, 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την εδραίωση της αναγνωστικής ικανότητας στο 

παιδί. Αλλά με ποιο τρόπο η ορθογραφική δεξιότητα βοηθάει στην ανάγνωση; 

Σύμφωνα με τους Taft και συν.(2008), προτού μάθουμε να διαβάζουμε και να 

γράφουμε, είμαστε ικανοί να καταλαβαίνουμε τον προφορικό λόγο. Για κάθε λέξη 

που γνωρίζουμε θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναπαράσταση στη λεξιλογική μνήμη, 

η οποία ενεργοποιείται όταν παρουσιάζεται το κατάλληλο ακουστικό ερέθισμα. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναπαράσταση που είναι καταγεγραμμένη στη λεξιλογική μνήμη είτε 

αντιδρά άμεσα στην ομαλοποιημένη εκδοχή του ακουστικού σήματος είτε το σήμα 

πρέπει να μετατραπεί σε έναν φωνητικό κώδικα και/ή να τεμαχιστεί περαιτέρω σε μία 

φωνημική αναπαράσταση. Όταν μαθαίνουμε να διαβάζουμε, έχει προταθεί ότι οι 

ορθογραφικές διαδικασίες που απαιτούνται για την απλή ανάγνωση κάνουν χρήση 

του υπάρχοντος συστήματος προφορικών λέξεων μέσω της επανακωδικοποίησης της 

ορθογραφίας σε φωνολογία. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει, ότι η φωνολογική 

αναπαράσταση που παρεμβάλλεται ανάμεσα σε ένα ορθογραφικό ερέθισμα και στη 

σημασία του, είναι η ίδια διαδικασία με την παρεμβολή ανάμεσα σε ένα ακουστικό 

ερέθισμα και τη σημασία του. Για να διερευνήσουν αυτά τα ζητήματα, ο Taft και οι 

συνεργάτες (2008), διεξήγαγαν μια σειρά από πειράματα. Σε ένα από αυτά μετρήθηκε 

η ακουστική λεξική απόφαση στους στόχους που παρουσιάστηκαν σε τρεις συνθήκες: 

α) όταν προηγείται μία φωνολογικά παρόμοια μη λέξη, η οποία μπορεί να προφερθεί 

με τον ίδιο τρόπο με τον στόχο (ψευδο-ομόγραφο), β) όταν προηγείται μία 

φωνολογικά παρόμοια μη λέξη, η οποία δεν μπορεί να προφερθεί όπως ο στόχος (μη-

ομόγραφο) και γ) όταν προηγείται μία άσχετη μη λέξη ως συνθήκη ελέγχου. Σε αυτό 

το πείραμα εξέταζαν εάν τα ψευδο-ομόγραφα παράγουν μεγαλύτερη προέγερση σε 
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σχέση με τα μη-ομόγραφα και εάν οι ορθογραφικές πληροφορίες ενεργοποιούνται ή 

όχι.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ορθογραφική μετατροπή του προφορικού 

προεγέρτη ενεργοποιήθηκε αυτόματα διευκολύνοντας την αναγνώριση της 

προφορικής λέξης που αντιστοιχούσε σε αυτόν τον ορθογραφικό τύπο. Το δεύτερο 

πείραμα έγινε για να επιβεβαιώσει την επίδραση της ορθογραφίας κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες παρουσίασης με το πρώτο πείραμα, αλλά αυτή τη φορά ρωτούσαν τους 

συμμετέχοντες για τη σχέση ανάμεσα στο προεγέρτη και το στόχο σε κάθε ερέθισμα. 

Η ερώτηση γινόταν μετά την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε ερέθισμα, δηλαδή 

μετά την απόφασή τους παρουσιαζόταν ο προεγέρτης και τους ρωτούσαν τη σχέση 

του με το στόχο. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν. Επίσης, με αυτό το πείραμα 

φάνηκε ότι η επίδραση της ορθογραφίας ενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα και εάν οι 

συμμετέχοντες έχουν αναγνωρίσει συνειδητά κάποια σχέση ανάμεσα στη 

συγκαλυμμένη προέγερση και τον στόχο. Το τρίτο πείραμα εξέταζε εάν η ψευδο-

ομόγραφη προέγερση μπορεί να διαχωριστεί από την μη-ομόγραφη προέγερση σε μία 

shadowing δοκιμασία. Η διαδικασία ήταν ίδια με το δεύτερο πείραμα, ωστόσο 

ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να επαναλαμβάνουν δυνατά την άρθρωση του 

στόχου. Τα αποτελέσματα ήταν ίδια με το δεύτερο πείραμα. 

Στην έρευνα τους οι Chliounaki και Βryant (2002) υποστήριξαν ότι οι 

πληροφορίες που υπάρχουν για τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν και κατανοούν 

τους κανόνες του αλφαβήτου δείχνουν ότι μάθηση των παιδιών σχετικά με τους 

ορθογραφικούς  κανόνες, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δικών τους  κατασκευών. 

Τα αποτελέσματά της έρευνας τους έδειξαν ότι τα παιδιά περνούν από μια 

αναπτυξιακή ακολουθία τριών σταδίων για να καταλήξουν στην εκμάθηση: αρχικά 

θεσπίζουν ένα μόνο συλλαβισμό για κάθε ήχο φωνήεντος. Αργότερα, όταν 

προσθέτουν την εναλλακτική ορθογραφία στο ρεπερτόριό τους, το γενικεύουν και σε 

ακατάλληλες λέξεις. Τελικά, περιορίζουν τις εναλλακτικές ορθογραφίες στις 

κατάλληλες γραμματικά λέξεις.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Verhoeven και Perfetti (2003) η ανάγνωση 

περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση των γραπτών εντύπων  σε μορφές γλώσσας 

(δηλαδή σε λεκτικό επίπεδο) και αντιπροσωπεύουν μονάδες οι οποίες χωρίζονται σε 

φωνολογικές, μορφολογικές αλλά ανάγονται και σε επίπεδο λέξεων. Έτσι, μέσω της 
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ορθογραφίας μπορούν να μεταφερθούν όχι μόνο φωνολογικές αλλά και μορφολογικές 

πληροφορίες.  

Σύμφωνα με την Nation (2009), η διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης 

χρειάζεται πολλές θυσίες, παίρνει χρόνο και απαιτεί σαφείς οδηγίες. Τρεις δεκαετίες 

έρευνας μας έχουν διδάξει καλά σχετικά με το πώς τα παιδιά μαθαίνουν για τις 

σχέσεις μεταξύ της ορθογραφίας και φωνολογίας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

ικανότητας ανάγνωσης. Ωστόσο, έχουμε μάθει λιγότερα για τις σχέσεις που τα παιδιά 

χτίζουν  μεταξύ της ορθογραφικής μορφής και της έννοιας. Αυτό αποτελεί έκπληξη, 

δεδομένου ότι ο στόχος της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης  πρέπει να είναι 

για τα παιδιά να αναπτύξουν ένα ορθογραφικό σύστημα που επιτρέπει στις έννοιες να 

είναι προσβάσιμες γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά από την ορθογραφία.  

 

1.4. Μορφολογική Επίγνωση 

Προηγουμένως έγινε αναφορά στη φωνολογία και στην ορθογραφία που 

κατακτούν τα παιδιά στα πρώτα στάδια της αναγνωστικής τους ικανότητας, ωστόσο 

είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στη μορφολογική επίγνωση και στη μέθοδο της 

προέγερσης που έχει χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα μελέτη. Η μορφολογική 

επίγνωση έχει να κάνει με την ικανότητα αναγνώρισης των μορφημικών ιδιοτήτων 

που υπάρχουν στις σύνθετες μορφολογικά λέξεις. Η εν λόγω ικανότητα προσφέρει 

πολλά στη διαδικασία της ανάγνωσης, καθώς η μορφολογία της λέξης δίνει 

πληροφορίες και για τη σημασία της αλλά και για τη φωνολογία της λέξης. 

Ο Γρηγοράκης (2010) αναφέρει ότι η μορφολογική επίγνωση, ή αλλιώς 

μορφολογική συνείδηση ή μορφολογική ενημερότητα ορίζεται ως η συνειδητή γνώση 

του ατόμου σχετικά με τη μορφολογική δομή της γλώσσας και η ικανότητα του να τη 

χειρίζεται. Δηλαδή, είναι η ικανότητα του ατόμου να τεμαχίζει τις λέξεις σε 

μορφήματα, να τα χειρίζεται συνειδητά και να τα χρησιμοποιεί συνδυάζοντάς τα 

σύμφωνα με τους κανόνες σχηματισμού των λέξεων της εκάστοτε γλώσσας (Kuο & 

Anderson, 2006). Τα μορφήματα είναι τα μικρότερα συστατικά των λέξεων που 

περιέχουν συγκεκριμένη μορφή και σημασία. Τα μορφήματα χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: α) τα ελεύθερα μορφήματα, τα οποία αποτελούν από μόνα τους λέξεις 
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και δεν χρειάζεται να συνδυαστούν με κάποιο άλλο μόρφημα (π.χ. σήμερα, χωρίς), β) 

τα δεσμευμένα μορφήματα, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν από μόνα τους 

λέξεις, αλλά πρέπει να συνδυαστούν με άλλα μορφήματα. Τα δεσμευμένα μορφήματα 

με τη σειρά τους χωρίζονται στα θέματα και στα προσφύματα. Τα θέματα είναι οι 

βάσεις για τη δημιουργία των λέξεων και είναι αυτά που συνήθως νοηματοδοτούν μία 

λέξη (Καρατζάς,2005). Από την άλλη πλευρά, τα προσφύματα χωρίζονται σε 

προθήματα και επιθήματα, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν μέσα σε μία λέξη. 

Δηλαδή, τα προθήματα μπαίνουν στην αρχή μίας λέξης, ενώ τα επιθήματα στο τέλος. 

Μία μορφολογικά πολύπλοκη λέξη θεωρείται φωνολογικά διαφανής, όταν δεν 

υπάρχει επίδραση κάποιου φωνολογικού κανόνα στο θεματικό μόρφημα κατά την 

προσθήκη ενός προσφύματος. Η μορφολογική επίγνωση είναι ο συνδυασμός της 

επίγνωσης τριών μορφολογικών διαδικασιών: της κλιτικής μορφολογικής επίγνωσης, 

της παραγωγικής μορφολογικής επίγνωσης και της επίγνωσης της μορφολογίας της 

σύνθεσης (Lyster, 2002).  

Οι Verhoeven και Perfetti (2003) υποστηρίζουν ότι η ανάγνωση περιλαμβάνει 

την αποκωδικοποίηση των γραπτών μορφών σε μορφές της γλώσσας, οι οποίες 

αναπαριστούν φωνολογικές και μορφολογικές μονάδες όπως και λεκτικές μονάδες. 

Έτσι τα ορθογραφικά συστήματα δεν μεταβιβάζουν μόνο φωνολογικές αλλά και 

μορφολογικές πληροφορίες . Η παραγωγική μορφολογία (derivational morphology), 

ασχολείται με τη δημιουργία διαφορετικών λέξεων σε διαφορετικές γραμματικές 

κατηγορίες χρησιμοποιώντας ως βάση ένα μόρφημα. Η κλιτική μορφολογία 

(inflectional morphology) ασχολείται με την συστηματική μέτρηση των γραμματικών 

πληροφοριών στη ρίζα μίας λέξης. Για παράδειγμα, τα ουσιαστικά μπορεί να έχουν 

διαφορετική μορφή ανά περίπτωση, τα επίθετα μπορεί να ταιριάζουν με τα 

ουσιαστικά που τροποποιούν και τα ρήματα μπορεί να έχουν διαφορετική μορφή 

ανάλογα με τον χρόνο, τη διάθεση, τον τόνο και το σθένος, όπως και τον αριθμό, το 

γένος και το πρόσωπο. Σε μία έκφραση, οι σημασιολογικές μονάδες μπορεί να 

προσκολλώνται σε μία λέξη με τη μορφή της κατάληξης σε μία ρίζα ή αλλάζοντας 

τελείως τη ρίζα. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η κλίση της έκφρασης, δηλαδή σε 

τι χρόνο θα χρησιμοποιηθεί. Σε αντίθεση με τα παράγωγα, οι κλίσεις είναι 

μορφήματα τα οποία δεν αλλάζουν την κατηγορία της λέξης στην οποία γίνονται 

κατάληξη και γενικά μπορούν να προστεθούν σε κάθε λέξη μέσα στην ίδια 

γραμματική κατηγορία. Τα μορφολογικά πρότυπα ποικίλλουν εξαιρετικά στην 
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παραγωγικότητά τους, δηλαδή την ευκολία μέσα στην οποία νέα λεξικολογικά 

στοιχεία μπορούν να παραχθούν και να γίνουν κατανοητά. Η παραγωγικότητα στη 

μορφολογία των παραγώγων μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο επίπεδο σε σχέση 

με τη μορφολογία των κλίσεων. Η μεγαλύτερη παραγωγικότητα των παραγώγων 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αλλαγές στο νόημα σε σχέση με τη μορφολογία 

των κλίσεων. Οι αλλαγές του νοήματος που προκύπτουν από την κλίση περιορίζονται 

από το γραμματικό σύστημα της κάθε γλώσσας.  

 Οι  Beyersmann και συν. (2012) σημείωσαν ότι η γνώση της μορφολογίας 

είναι μία καθοριστική δεξιότητα στην επεξεργασία και την κατάκτηση της γλώσσας, 

αφού απαιτεί την κατανόηση των γλωσσικών εννοιών, όπως ο πληθυντικός αριθμός, 

οι πληροφορίες για το πρόσωπο και οι μορφές των παρελθοντικών χρόνων. 

Παλαιότερες έρευνες που μελετούσαν την μορφολογική επεξεργασία των γραπτών 

λέξεων σε αναπτυσσόμενους αναγνώστες έδειξαν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν 

στοιχεία ευαισθησίας στη μορφολογική δομή ήδη από τα πέντε χρόνια..  

Η μορφολογική επίγνωση ακολουθεί μία αναπτυξιακή πορεία, ωστόσο οι 

πρώτες μεταμορφολογικές ικανότητες των παιδιών δεν εμφανίζονται νωρίς, όπως σε 

άλλες μεταγλωσσικές ικανότητες (Rubin,1988). Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας συχνά επινοούν αυθόρμητα λέξεις, οι οποίες βασίζονται σε 

μορφολογικούς κανόνες, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια υποσυνείδητη 

κατανόηση του ρόλου των μορφημάτων και των συνδυασμών τους (Μανωλίτσης, 

2006). Με την έναρξη της ενεργού εκπαιδευτικής διαδικασίας και την είσοδο των 

παιδιών στο δημοτικό, παρατηρούνται οι πρώτες ενδείξεις της μορφολογικής 

επίγνωσης, όταν αυτά καλούνται να αναλύσουν τη μορφολογική δομή των λέξεων. 

Είναι πιθανό η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής στην πρώτη δημοτικού, 

όπου τίθενται και τα θεμέλια του αναλυτικού συλλογισμού των λέξεων να 

διευκολύνουν τη μετάβαση από μία λανθάνουσα σε μία συνειδητή μορφολογική 

επίγνωση. Ωστόσο, η μορφολογική επίγνωση συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλες τις 

τάξεις του δημοτικού (Κατή, 2000). 

Η ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης είναι μία σύνθετη διαδικασία, η 

οποία ξεκινά από την επίγνωση απλών κλιτικών μορφολογικών σχέσεων και οδεύει 

προς την επίγνωση πιο πολύπλοκων παραγωγικών σχέσεων. Στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού τα παιδιά έχουν την ικανότητα συνειδητού χειρισμού των βασικών 
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λειτουργικών πλευρών της κλιτικής μορφολογίας, διότι τα κλιτικά επιθήματα δεν 

αλλάζουν τη σημασία και τη συντακτική κατηγορία του θέματος στο οποίο 

προστίθενται και έτσι δεν δημιουργούν καινούργια λεξήματα. Επίσης, η επίγνωση της 

μορφολογικής δομής της σύνθεσης αναπτύσσεται συνήθως νωρίτερα από την 

επίγνωση της παραγωγικής μορφολογίας, αλλά εξαρτάται και από την 

πολυπλοκότητα της κάθε γλώσσας αναφορικά με τους κανόνες σύνθεσης (Stolz & 

Feldman, 1995). Τα δεδομένα των ερευνών δείχνουν ότι η μορφολογική επίγνωση 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και στα αρχικά και στα 

μεταγενέστερα στάδια της εκμάθησης της ανάγνωσης (Αϊδίνης & Κωστούλη, 2001). 

Επίσης, έχει φανεί ότι η μορφολογική επίγνωση των παιδιών στην Ελλάδα σχετίζεται 

με την ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας κατά τη σχολική ηλικία. Η χρήση των 

μορφημάτων κατά την ανάγνωση επιτρέπει τη σύνδεση του γραπτού λόγου με τον 

προφορικό σε σημασιολογικό επίπεδο διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση της 

ανάγνωσης (Μανωλίτσης, 2000). 

Η μορφολογική δομή αναπαριστάται στο νοητικό λεξικό. Έχουν προταθεί 

διάφορα μοντέλα για το ρόλο του μορφολογικού τεμαχισμού (decomposition) στην 

ανάγνωση σύνθετων λέξεων. Σύμφωνα με την υπόθεση του τεμαχισμού, η σημασία 

των μορφολογικά σύνθετων λέξεων γίνεται κατανοητή μέσω των μορφημάτων που 

περιέχουν με δύο φάσεις: πρώτα γίνεται μία ανάλυση των μερών που εμπεριέχονται 

σε μία λέξη και μετά γίνεται αναζήτηση της σημασίας της βασικής λέξης στο νοητικό 

λεξικό. Σύμφωνα με την υπόθεση της πλήρους λίστας, οι σύνθετες λέξεις έχουν τη 

δική τους αναπαράσταση στη μνήμη. Αυτή η υπόθεση προβλέπει ότι κάθε λήμμα, 

ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητά του, έχει τη δική του καταγραφή στο νοητικό 

λεξικό. Αυτές οι δύο υποθέσεις έχουν συνδυαστεί σε πιο διαδραστικά μοντέλα, τα 

οποία προτείνουν μία ευθεία λεξικολογική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει 

πρόσβαση σε αναπαραστάσεις πλήρους μορφής μαζί με μία διαδρομή ανάλυσης της 

λέξης. Σύμφωνα με αυτά τα μοντέλα, η αναγνώριση των λέξεων μπορεί να 

υπολογιστεί με τη συχνότητα και την ορθογραφική κανονικότητα τους (Verhoeven & 

Perfetti, 2003). 

Οι Chliounaki και Bryant (2007) υποστηρίζουν ότι στα περισσότερα 

αλφαβητικά συστήματα η ορθογραφία πολλών λέξεων καθορίζεται όχι μόνο από την 

φωνολογία αλλά και από τη μορφολογική τους δομή. Η μορφολογία έχει πολύ μεγάλη 

σημασία και σε ορθογραφικά συστήματα όπου υπάρχουν γράμματα-ήχοι, όπως είναι 
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τα ελληνικά. Για να διαβάσει κάποιος σωστά στα ελληνικά πρέπει να ξέρει τους 

κανόνες σχετικά με τους ήχους που αναπαριστούν κάθε γράμμα ξεχωριστά αλλά και 

μία σειρά από διπλά γράμματα (δίφθογγους). Τα παιδιά, ειδικά στα πρώτα στάδια 

εκμάθησης ανάγνωσης, μπορεί να βασίζονται αποκλειστικά στη μάθηση 

συγκεκριμένων λέξεων και να αγνοούν εντελώς τους μορφολογικούς κανόνες. Έτσι ο 

μόνος τρόπος να αποδειχθεί  εάν τα παιδιά χρησιμοποιούν τους κανόνες ορθογραφίας 

που βασίζονται στη μορφολογία ή όχι είναι να τους ζητηθεί να γράψουν λέξεις που 

δεν τους είναι οικείες αλλά που η μορφημική τους δομή είναι ξεκάθαρη από το 

πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζεται η λέξη. Η έρευνα είχε διάρκεια δύο χρόνια και 

συμμετείχαν ελληνόγλωσσα παιδιά. Η ελληνική ορθογραφία προσφέρει στους 

ερευνητές μία εξαιρετική ευκαιρία να εξετάσουν υποθέσεις σχετικά με τη φωνολογία, 

τη μορφολογία και την εκμάθηση συγκεκριμένων λέξεων (word-specific learning). Η 

ελληνική ορθογραφία περιέχει ποικίλα φωνημικά-γραφημικά πρότυπα για τρία από 

τα πέντε φωνήεντα (ο,η,ε). Τα παιδιά στην Ελλάδα έρχονται αντιμέτωπα με την 

επιλογή ανάμεσα σε διάφορους τρόπους ορθογραφίας στους ήχους των φωνηέντων. 

Για να επιλέξουν τη σωστή ορθογραφία πρέπει να βασιστούν είτε στη γνώση τους για 

συγκεκριμένες λέξεις είτε στους κανόνες της μορφολογίας. Η υπόθεση της έρευνας 

ήταν ότι η εμπειρία των παιδιών με τις κλητικές καταλήξεις στις πραγματικές λέξεις 

επηρεάζει αργότερα την ορθογραφία τους στις καταλήξεις των ψευδολέξεων αλλά η 

γνώση τους για το πώς γράφονται οι ρίζες των πραγματικών λέξεων δεν έχει κάποια 

τέτοια επίδραση. Αυτό οδηγεί στην πρόβλεψη ότι η επιτυχία των παιδιών στην 

επιλογή της σωστής ορθογραφίας για τους ήχους των φωνηέντων στις ρίζες των 

πραγματικών λέξεων δεν θα σχετίζεται ισχυρά με την ορθογραφία των καταλήξεων 

στις ψευδολέξεις διαχρονικά.  

Η μελέτη περιείχε τρεις μετρήσεις σε διαδοχικά διαστήματα. Στην πρώτη 

μέτρηση χορηγήθηκε το WISC-R, μία δοκιμασία ορθογραφίας λέξεων (ρίζες και 

καταλήξεις) και μία δοκιμασία ορθογραφίας ψευδολέξεων. Στη δεύτερη και στην 

τρίτη μέτρηση χορηγήθηκε μία δοκιμασία ορθογραφίας λέξεων και μία ψευδολέξεων. 

Σε κάθε μέτρηση εξέταζαν την επιλογή των παιδιών για τη σωστή ορθογραφία των 

ήχων των φωνηέντων ο, ι, ε σε α) ρίζες πραγματικών λέξεων, β) καταλήξεις 

πραγματικών λέξεων και γ) καταλήξεις ψευδολέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα παιδιά γράφουν πιο σωστά τις ρίζες και τις καταλήξεις των πραγματικών λέξεων 

σε σχέση με τις καταλήξεις των ψευδολέξεων και η ικανότητά τους αυτή βελτιώθηκε 
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με ανάλογο βαθμό όσο μεγάλωναν και στις πραγματικές λέξεις και στις ψευδολέξεις. 

Επίσης, η αρχική επιτυχία των παιδιών στην ορθογραφία των καταλήξεων 

πραγματικών λέξεων επηρεάζει το βαθμό στον οποίο αργότερα χρησιμοποιούν τους 

κανόνες της μορφολογίας για να γράψουν τις καταλήξεις των ψευδολέξεων. 

Επιπλέον, η επιτυχία των παιδιών στην ορθογραφία των ριζών των πραγματικών 

λέξεων δεν σχετίζεται με την επιτυχή ορθογραφία των καταλήξεων ψευδολέξεων 

αργότερα. 

 

1.5. Προέγερση 

  

Έχοντας αναλύσει τη μορφολογική επίγνωση, θα ήταν σωστό να 

αναφερθούμε και στην προέγερση, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη 

μέθοδος σε πολλές από τις έρευνες που αναφέραμε παραπάνω, καθώς και στη 

συγκεκριμένη εργασία .Όμως τι ουσιαστικά είναι η προέγερση; Προέγερση είναι η 

επίδραση ενός ασήμαντου ερεθίσματος σε ένα έργο. Συνδέεται με την αυξημένη 

ευαισθησία σε ιδιαίτερα ερεθίσματα που οφείλεται σε προηγούμενες εμπειρίες. 

Επειδή η προέγερση θεωρείται ότι συμβαίνει έξω από τη συνειδητή επίγνωση 

διαφέρει από τη μνήμη που βασίζεται στην άμεση ανάκληση πληροφοριών. Για 

καλύτερη κατανόηση ακολουθεί το πείραμα που έκαναν οι Beyersmann και 

συν.(2002). Ένα τυπικό πείραμα συγκαλυμμένης προέγερσης περιλαμβάνει μία 

ακολουθία γεγονότων που παρουσιάζονται ως εξής: αρχικά, μία μάσκα (forward 

mask) παρουσιάζεται για περίπου 500ms και αποτελείται από μία σειρά μη 

λεξικολογικών συμβόλων, συνήθως διέσεις. Η μάσκα ακολουθείται από τη σύντομη 

παρουσίαση του ερεθίσματος (συνήθως για 40-70ms), το οποίο ονομάζεται 

προέγερτης (prime), το οποίο αμέσως αντικαθιστάται από ένα άλλο ερέθισμα, τον 

στόχο. Η παρουσίαση του στόχου διαρκεί μέχρι την απόκριση του συμμετέχοντα. 

Παρόλο που ο συμμετέχων δεν έχει επίγνωση της παρουσίας της συγκαλυμμένης 

προέγερσης (masked prime), μπορούν να μετρηθούν οι διευκολυντικές και 

ανασταλτικές επιδράσεις στον στόχο. Έτσι παρέχεται ένα παράθυρο στις πρώιμες, 

αυτοματοποιημένες διεργασίες στην οπτική αναγνώριση λέξεων. 
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Η μελέτη χρησιμοποίησε έργο λεξικής απόφασης σε μία ομάδα ενηλίκων και 

σε δύο ομάδες αναπτυσσόμενων αναγνωστών. Συνέκριναν τρία ζεύγη προεγέρτη-

στόχου σε μία δοκιμασία λεξικής απόφασης με συγκαλυμμένη προέγερση: λέξεις με 

πραγματική μορφολογική  κατάληξη (golden-GOLD), λέξεις με ψευδοκατάληξη 

(mother-MOTH), λέξεις χωρίς κατάληξη (spinach-SPIN). Χρησιμοποίησαν λέξεις 

υψηλής συχνότητας για το λεξιλόγιο των παιδιών και διεξήγαγαν δύο πειράματα. Στο 

πρώτο πείραμα  εξέτασαν τη συγκαλυμμένη μορφολογική προέγερση σε ενήλικες 

αναγνώστες. Υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση της προέγερσης στη συνθήκη 

των λέξεων με πραγματική κατάληξη και στη συνθήκη των λέξεων με 

ψευδοκατάληξη. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει προέγερση και όταν υπάρχει 

(πραγματική μορφολογική κατάληξη) και όταν δεν υπάρχει (ψευδοακατάληξη) μία 

ξεκάθαρη σημασιολογική σχέση ανάμεσα στον προεγέρτη και τον στόχο. Τα 

αποτελέσματα του πρώτου πειράματος δείχνουν ότι α) η μορφολογική αποσύνθεση 

λειτουργεί στη βάση μορφημικών υπομονάδων που έχουν οριστεί ορθογραφικά και β) 

η μορφολογική αποσύνθεση στους ενήλικες επηρεάζεται επίσης από τη 

σημασιολογική σχέση ανάμεσα στη ρίζα και τη λέξη.  

Ο στόχος του δεύτερου πειράματος ήταν να εξετάσουν εάν οι επιδράσεις της 

μορφολογικής συγκαλυμμένης προέγερσης που παρατηρείται στους έμπειρους 

αναγνώστες, μπορεί να βρεθεί και στα παιδιά, τα οποία ακόμα μαθαίνουν να 

διαβάζουν. Οι αναγνώστες 3 ετών (ηλικίες 8-9) επιλέχθηκαν ως η μικρότερη 

ηλικιακή ομάδα, αφού είναι η μικρότερη ηλικία στην οποία τα παιδιά έχουν δει ένα 

επαρκώς μεγάλο λεξιλόγιο για να μπορέσουν να κάνουν το πείραμα και 

παρουσιάζουν αξιόπιστες επιδράσεις της συγκαλυμμένης προέγερσης. Οι αναγνώστες 

5 ετών (ηλικίες 10-11) έχουν δύο επιπλέον χρόνια αναγνωστικής εμπειρίας και ήταν η 

μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. Εκτός από τη δοκιμασία λεξικής απόφασης με 

συγκαλυμμένη προέγερση χορηγήθηκαν και άλλες δύο δοκιμασίες: μία δοκιμασία 

αναγνωστικής ικανότητας και μία δοκιμασία μορφολογικής επίγνωσης. Η ομάδα των 

3 ετών αποκρινόταν στατιστικά σημαντικά γρηγορότερα στους στόχους που 

ακολουθούσαν ένα προεγέρτη με πραγματική κατάληξη σε σχέση με τις μη 

σχετιζόμενες λέξεις ελέγχου. Στις άλλες δύο συνθήκες δεν παρατηρήθηκαν 

επιδράσεις της προέγερσης. Στην ομάδα των παιδιών με αναγνωστική ηλικία 5 η 

προέγερση ήταν στατιστικά σημαντική στη συνθήκη των λέξεων με τις πραγματικές 

καταλήξεις.  
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Το γεγονός ότι οι ενήλικες αναγνώστες παρουσίασαν ψευδομορφολογική 

προέγερση ενώ τα παιδιά όχι υποδηλώνει ότι ενώ οι ενήλικες είναι ικανοί να 

αποσυνθέσουν γρήγορα μορφολογικά δομημένες σειρές γραμμάτων όταν απουσιάζει 

η σημασιολογία, τα παιδιά, ειδικά στην αναγνωστική ηλικία των 3, δυσκολεύονται 

ακόμα να αποσυνθέσουν μορφολογικές ψευδομορφές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν μορφολογικά πλήρεις μορφές οι οποίες 

σχετίζονται (π.χ. teacher, teaching) και μόνο μετά την κατάκτηση ενός αριθμού 

ολόκληρων λέξεων τα παιδιά κατακτούν ένα πιο αφηρημένο επίπεδο κατανόησης των 

μορφολογικών δομών συνδέοντας τις σημασίες των σχετιζόμενων μορφών μέσα στις 

λέξεις. Αυτό το μορφολογικό σύστημα ανάλυσης θα αναπτύσσεται συνεχώς με την 

μεγαλύτερη έκθεση σε κανόνες μορφής-έννοιας, όπως και σε μεγάλης συχνότητας 

σειρές γραμμάτων, για να καταλήξει τελικά σε ένα μηχανισμό ανάλυσης που 

βασίζεται στη μορφή και χρησιμοποιείται σε κάθε σειρά γραμμάτων με την εμφάνιση 

και μόνο μιας μορφολογικά σύνθετης λέξης. 

Οι Quemart και συν. (2011) πρότειναν ότι η ικανότητα των παιδιών να 

χειρίζονται την εσωτερική δομή των λέξεων, ή αλλιώς η μορφολογική επίγνωση, 

σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης πέρα από την 

φωνολογική επίγνωση. Η μορφολογική επεξεργασία δεν ενισχύει μόνο την 

αναγνωστική ταχύτητα και ακρίβεια, επειδή οι μορφημικές μονάδες είναι γενικά πιο 

συχνές και πιο πιθανό να αναπαριστώνται στο λεξικό, αλλά επίσης μπορεί να 

βελτιώσει και την αναγνωστική κατανόηση, επειδή η ενεργοποίηση της σημασίας των 

μορφημάτων βοηθά τους αναπτυσσόμενους αναγνώστες να συμπεράνουν τη σημασία 

νέων σύνθετων λέξεων. Έχει βρεθεί στα παιδιά ότι η επεξεργασία της μορφολογίας 

των γραπτών λέξεων δεν συμβαδίζει με την επεξεργασία των υπολεξικών 

ορθογραφικών χαρακτηριστικών των λέξεων.  

Σε σχετική έρευνα οι Quemart και συν. (2011) διεξήγαγαν τρία πειράματα 

λεξικής απόφασης με συγκαλυμμένη προέγερση σε παιδιά από τη Γαλλία. Το κάθε 

πείραμα είχε διαφορετική διάρκεια προέγερσης (60,250 και 800ms) αλλά και τα τρία 

είχαν τις ίδιες τέσσερις συνθήκες προέγερσης: μορφολογική (tablette-TABLE), 

ψευδής ρίζας (baguette-BAGUE), ορθογραφικού ελέγχου (abricot-ABRI) και 

σημασιολογικού ελέγχου (tulipe-FLEUR). Τα δύο πρώτα πειράματα διενεργήθηκαν 

και σε έμπειρους ενήλικες αναγνώστες ως μέτρηση ελέγχου. Τα αποτελέσματα 
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έδειξαν στατιστικά σημαντική επίδραση της μορφολογικής προέγερσης και στα 

παιδιά και στους έμπειρους αναγνώστες και στα τρία πειράματα. Στη συνθήκη της 

ψευδούς ρίζας, η επίδραση της προέγερσης ήταν στατιστικά σημαντική όταν ο 

προεγέρτης εμφανιζόταν για 60 και 250ms στα παιδιά και μόνο στα 60ms στους 

ενήλικες. Δεν υπήρχε επίδραση του προεγέρτη στη συνθήκη ορθογραφικού ελέγχου, 

εκτός από τα 800ms διάρκεια του προεγέρτη στους ενήλικες, αλλά αυτό το 

αποτέλεσμα δεν είναι εξηγήσιμο. Στη συνθήκη του σημασιολογικού ελέγχου, η 

επίδραση του προεγέρτη ήταν στατιστικά σημαντική όταν ο προεγέρτης εμφανιζόταν 

για 800ms στα παιδιά και οριακά στατιστικά σημαντική όταν εμφανιζόταν για 250ms 

στους ενήλικες.  

Επειδή η μορφολογική προέγερση ήταν εμφανής ανεξάρτητα από τη διάρκεια 

του προεγέρτη, σε αντίθεση με την προέγερση του ορθογραφικού και 

σημασιολογικού ελέγχου, επιβεβαιώνεται ότι οι αναπτυσσόμενοι αναγνώστες 

επεξεργάζονται τα μορφήματα ως μονάδες κατά τη διάρκεια της οπτικής 

αναγνώρισης λέξεων. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει την πεποίθηση ότι δεν είναι μόνο 

το αναπτυσσόμενο λεξικό που οργανώνεται γύρω από τις μορφημικές μονάδες, αλλά 

οι αναπτυσσόμενοι αναγνώστες ενεργοποιούν αυτές τις μορφολογικές 

αναπαραστάσεις άμεσα όταν διαβάζουν μορφολογικά σύνθετες λέξεις από πολύ 

μικρή ηλικία. Επίσης, οι μορφολογικές πληροφορίες φαίνεται ότι είναι διαθέσιμες σε 

σύντομο χρονικό διάστημα στην αναγνώριση λέξεων επειδή οι επιδράσεις της 

προέγερσης είναι εμφανείς ακόμα και από την πολύ σύντομη διάρκεια του προεγέρτη 

(60ms). Ο διαχωρισμός στην προέγερση ανάμεσα στη μορφολογική συνθήκη και τη 

συνθήκη ψευδούς ρίζας δείχνει ότι οι ιδιότητες των μορφημάτων στη μορφή και στη 

σημασία έχουν διαφορετική συνεισφορά στη μορφολογική επεξεργασία. Στα πρώιμα 

στάδια της αναγνώρισης λέξεων (μέχρι τα 250ms), οι αναπτυσσόμενοι αναγνώστες 

είναι ευαίσθητοι στη συνύπαρξη της ρίζας και της κατάληξης στη λέξη, αλλά η 

ενεργοποίηση των σημασιολογικών ιδιοτήτων των μορφημάτων δεν είναι απαραίτητη 

για την επεξεργασία σύνθετων λέξεων μέσω των συστατικών τους μερών. Παρόλο 

που αυτές οι σημασιολογικές ιδιότητες ενεργοποιούνται ήδη από τα 250ms, όπως 

φαίνεται από τις μεγαλύτερες επιδράσεις της προέγερσης στη μορφολογική συνθήκη, 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην μορφολογική επεξεργασία μόνο σε ένα μετέπειτα 

χρονικό διάστημα της αναγνώρισης λέξεων (800ms). Τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας αντικρούονται με αυτά της έρευνας των Beyersmann και συν. (2002). 
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Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της μορφολογικής 

αποσύνθεσης με τη μέθοδο της συγκαλυμμένης προέγερσης σε τρεις συνθήκες: 1. 

ζεύγη λέξεων (στόχος-προεγέρτης) που σχετίζονται ορθογραφικά, μορφολογικά και 

σημασιολογικά μεταξύ τους, 2. ζεύγη λέξεων που σχετίζονται ορθογραφικά αλλά όχι 

σημασιολογικά και 3. ζεύγη λέξεων που σχετίζονται μόνο ως προς την ορθογραφία. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να μετρηθεί και να μελετηθεί αν οι αρχάριοι 

αναγνώστες προβαίνουν σε μορφο-ορθογραφικούς και μορφο-σημασιολογικούς 

τεμαχισμούς κατά τη διάρκεια αναγνώρισης σύνθετων μορφολογικά λέξεων. 

 Με βάση προγενέστερες μελέτες συγκαλυμμένης προέγερσης που έχουν γίνει 

και σε έμπειρους  αναγνώστες (Rastle & Davis, 2008) αλλά και σε παιδιά (Quemart 

και συν., 2011) αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις στην προέγερση στην 

πρώτη και στη δεύτερη πειραματική συνθήκη, καθώς έχει προταθεί ότι οι αρχάριοι 

αναγνώστες σε ένα πρώτο στάδιο επεξεργάζονται τις σύνθετες μορφολογικά λέξεις με 

βάση τις ορθογραφικές ιδιότητες των μορφημάτων τους. Τα ζεύγη λέξεων που 

υπάρχουν στην πρώτη συνθήκη (+Ο, +Μ, +Σ) αλλά και τα ζεύγη λέξεων που 

υπάρχουν στη δεύτερη πειραματική συνθήκη (+Ο, -Μ, -Σ), έχοντας ορθογραφική 

συσχέτιση προεγέρτη και στόχου, αναμένουμε ότι θα διευκολύνουν τη λεξική 

απόφαση των συμμετεχόντων. Αντίθετα, έχει προταθεί από τους Beyersmann και 

συν. (2012) ότι οι αρχάριοι αναγνώστες επεξεργάζονται τα μορφήματα όχι μόνο 

ορθογραφικά αλλά και σημασιολογικά, οπότε αν ισχύει αυτό αναμένεται προέγερση 

μόνο στην πρώτη πειραματική συνθήκη, όπου τα ζεύγη λέξεων συνδέονται μεταξύ 

τους ορθογραφικά, μορφολογικά αλλά και σημασιολογικά μεταξύ τους. 

Κατά κύριο λόγο αναμένουμε να υπάρχει η σημαντικότερη επίδραση της 

προέγερσης στην πρώτη πειραματική συνθήκη, καθώς υπάρχει στα ζεύγη λέξεων 

περισσότερη συσχέτιση σε σημασιολογικό, ορθογραφικό και μορφολογικό επίπεδο σε 

σύγκριση με τη δεύτερη πειραματική συνθήκη, που υπάρχει μερικώς μόνο 

ορθογραφική συσχέτιση των λέξεων.  Όσον αφορά την τρίτη πειραματική συνθήκη, 

αν εμφανιστεί μορφολογική προέγερση, θα επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι οι αρχάριοι 

αναγνώστες προβαίνουν σε έναν αρχικό τεμαχισμό με βάση τις ορθογραφικές 

ιδιότητες των μορφημάτων, εφόσον ο στόχος και ο προεγέρτης σε αυτή την 

πειραματική συνθήκη διαφέρουν ορθογραφικά στο θέμα της σύνθετης λέξης κατά ένα 

γράμμα. Αν από την άλλη οι αρχάριοι αναγνώστες επεξεργάζονται και 
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σημασιολογικά τις σύνθετες λέξεις, τότε δεν αναμένεται προέγερση σε αυτά τα ζεύγη 

λέξεων. 

Τέλος, όσον αφορά τη δεύτερη πειραματική συνθήκη και την τρίτη 

πειραματική συνθήκη, αναμένουμε σημαντικότερη επίδραση της προέγερσης στην 

τρίτη πειραματική συνθήκη εφόσον λάβουμε υπόψη μας ότι οι αρχάριοι αναγνώστες 

επεξεργάζονται τις ορθογραφικές ιδιότητες των λέξεων με πιο αφηρημένο τρόπο. Το 

παραπάνω μπορεί να ισχύσει εφόσον αυτή η ελαστικότητα στο ορθογραφικό 

σύστημα των παιδιών επιδρά θετικά στις μικρές ορθογραφικές αλλαγές, όπως είναι 

στην τρίτη συνθήκη (τα ζεύγη λέξεων διαφέρουν στο θέμα κατά ένα γράμμα) και όχι 

στις πιο εκτενείς ορθογραφικές διαφορές όπως είναι στην δεύτερη πειραματική 

συνθήκη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1  Συμμετέχοντες 

 

Στο πείραμα έλαβαν μέρος συνολικά 19 παιδιά, εκ των οποίων τα 10 ήταν 

μαθητές Γ’ δημοτικού και τα 9 φοιτούσαν στην Δ’ δημοτικού. Το δείγμα επιλέχθηκε 

από δύο σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στο νομό Ρεθύμνης, το 

16ο δημοτικό σχολείο και το δημοτικό σχολείο Σισσών. Οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική και φοιτούσαν όλοι σε σχολεία 

μέσης τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν κάποιο διαγνωσμένο αισθητηριακό ή 

άλλο οργανικό πρόβλημα. 

Προτού αρχίσει η επιλογή των συμμετεχόντων, δόθηκε έγγραφο στους 

διευθυντές των σχολείων αλλά και στους γονείς των παιδιών για τη συγκατάθεσή 

τους να ενταχθεί το παιδί στην πειραματική διαδικασία. Επιπρόσθετα, έγινε 

αναλυτική ενημέρωση στους δασκάλους αλλά και στους διευθυντές των σχολείων για 

τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να υπάρξει σχέση εμπιστοσύνης και 

εχεμύθειας. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα του εκάστοτε 

παιδιού υπήρχαν ως αρχείο μόνο κωδικοποιημένα και ποτέ με το πλήρες 

ονοματεπώνυμό τους. 

Για να επιλεγεί το δείγμα που θα λάμβανε μέρος στη μελέτη, ζητήθηκε από 

τους δασκάλους να προτείνουν παιδιά που βρίσκονταν στο μέσο όρο της επίδοσης 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στο εκάστοτε ηλικιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 

βασικότερο κριτήριο ήταν να ανήκουν στους τυπικούς αναγνώστες για το 

αναπτυξιακό τους επίπεδο. Μέσω της συζήτησης με τους δασκάλους επισημάνθηκαν 

αδυναμίες αλλά και προτερήματα των παιδιών, τα οποία αργότερα ελέγχθηκαν μέσα 

από τα σταθμισμένα τεστ που χορηγήθηκαν στα παιδιά. 
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2.2  Διαδικασία 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών ήταν πολύ συγκεκριμένη, με 

δομημένη σειρά και με μικρά διαλείμματα. Αρχικά χορηγούνταν η δοκιμασία 

αναγνωστικής ευχέρειας (Protopapas, Sideridis, Mouzaki, & Simos, 2007), στη 

συνέχεια ένα τεστ ορθογραφίας (Σιδερίδης, Μουζάκη, Πρωτόπαπας, & Σίμος, 2008) 

και τέλος, μια δοκιμασία για την εκτίμηση της μη λεκτικής νοημοσύνης μέσα από τη 

χορήγηση του σταθμισμένου στην ελληνική γλώσσα εργαλείου των Έγχρωμων 

Προοδευτικών Μητρών του Raven (Σιδερίδης, Αντωνίου, Σίμος, & Μουζάκη, υπό 

έκδοση). 

Η δοκιμασία της αναγνωστικής ευχέρειας ελέγχει την αναγνωστική ικανότητα 

των μαθητών. Αυτή η δοκιμασία περιλαμβάνει δύο λίστες με μεμονωμένες λέξεις τις 

οποίες πρέπει να διαβάσει ο μαθητής όσο πιο γρήγορα και ακριβέστερα μπορεί, εντός 

ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (45 δευτερολέπτων), προσέχοντας και 

τη δομή των λέξεων αλλά και τον τονισμό τους. Η πρώτη λίστα (Α) περιλαμβάνει μία 

λίστα 112 λέξεων σε τέσσερις στήλες και η δεύτερη (Β) περιλαμβάνει μία λίστα 70 

ψευδολέξεων σε τρεις στήλες. 

Ο μαθητής μετά από την προφορική ενημέρωση για τις οδηγίες της 

δοκιμασίας και εφόσον τις έχει καταλάβει καλείται να διαβάσει μεγαλοφώνως κάθε 

λέξη ή αντίστοιχα κάθε ψευδολέξη πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω τη στήλη και 

μετά στην επόμενη, και μπορεί να παραλείπει όποιες τον δυσκολεύουν. Αφού 

ολοκληρωθεί  η διαδικασία, αξιολογείται ο αριθμός των  λέξεων που διαβάστηκαν 

σωστά με βάση τη φωνολογική τους δομή αλλά και με το σωστό τονισμό. Όσον 

αφορά τις ψευδολέξεις, εκλαμβάνονται ως σωστές και αυτές που περιέχουν λάθος 

στον τονισμό. 

Στη δοκιμασία της ορθογραφίας περιλαμβάνονται 60 λέξεις, τις οποίες ο  

μαθητής πρέπει να τις γράψει με σωστή ορθογραφία. Η εξέταση αυτή ξεκινά με την 

υπαγόρευση της λέξης, στη συνέχεια γίνεται ένταξη της λέξης αυτής σε μία πρόταση, 

η οποία διαβάζεται στο μαθητή, και μετέπειτα επαναλαμβάνεται η λέξη μόνη της και 

ο μαθητής πρέπει να τη γράψει στο χαρτί που έχει μπροστά του. Η χορήγηση της 

δοκιμασίας διακόπτεται όταν ο μαθητής έχει γράψει λανθασμένα 6 διαδοχικές λέξεις. 
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Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή καταγράφεται ο αριθμός των ορθά 

γραμμένων λέξεων, ανεξάρτητα του αν έχουν γραφτεί με σωστό ή λάθος τονισμό. 

Τέλος, το τεστ Raven είναι ένα μη λεκτικό τεστ το οποίο περιλαμβάνει 

σχέδια, στα οποία κάθε φορά λείπει ένα κομμάτι και ο εξεταζόμενος καλείται να βρει 

ανάμεσα σε έξι διαφορετικές επιλογές το κομμάτι που λείπει και να το υποδείξει στον 

εξεταστή. Το τεστ αυτό απαρτίζεται από τρία σετ τα οποία εμφανίζονται κατά 

αύξουσα σειρά δυσκολίας. Η χορήγηση του τεστ διακόπτεται μετά από τρεις 

συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις και το σκορ του μαθητή βγαίνει από την 

καταγραφή των σωστών απαντήσεων που έχει δώσει. 

Μετά το πέρας των τριών αυτών δοκιμασιών ξεκινούσε η πειραματική 

διαδικασία για την οποία χρησιμοποιήθηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον 

οποίο παρουσιάστηκαν τα ερεθίσματα με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος 

DMDX (Forster & Forster, 2003). Για τη διεξαγωγή του πειραματικού έργου (λεξική 

απόφαση) ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να βλέπουν προσεκτικά στην οθόνη του 

υπολογιστή τις λέξεις που παρουσιάζονται μεμονωμένες και για την καθεμία λέξη να 

απαντούν αν η ακολουθία γραμμάτων που παρουσιάζεται κάθε φορά αποτελεί λέξη 

στα ελληνικά ή μη υπαρκτή λέξη. 

Ανάλογα με το κυρίαρχο χέρι του κάθε συμμετέχοντα, υπήρχαν στο 

πληκτρολόγιο δύο αυτοκόλλητα για να υποδεικνύουν στο παιδί ποιο κουμπί να 

πατάει σε κάθε του απάντηση. Αν το παιδί ήταν δεξιόχειρας πατούσε το πλήκτρο Κ 

αν η λέξη που εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή στην οθόνη ήταν πραγματική. 

Απεναντίας πατούσε το πλήκτρο F εάν επρόκειτο για μη πραγματική λέξη. Στην 

περίπτωση που κάποιος ήταν αριστερόχειρας, οι απαντήσεις για τα πλήκτρα ήταν 

αντίστροφες, δηλαδή το K ήταν “όχι” και το πλήκτρο F ήταν το “ναι”. 

Το πείραμα διεξήχθη στο κάθε παιδί μετά την χορήγηση των τεστ που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και για να ξεκινήσει δινόταν αρχικά μία σύντομη εξάσκηση, 

ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα ερεθίσματα και τον τρόπο απόκρισης Αρχικά 

εμφανιζόταν στην οθόνη ένας σταυρός και αμέσως μετά μία σειρά από διέσεις που 

έμεναν στην οθόνη για 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Κατόπιν εμφανιζόταν ο 

προεγέρτης για 42 χιλιοστά του δευτερολέπτου και εν συνεχεία εμφανιζόταν ο στόχος 

που παρέμενε στην οθόνη έως ότου να αποκριθεί ο συμμετέχων. Από τη στιγμή που 
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εμφανιζόταν μία λέξη-στόχος στην οθόνη ξεκινούσε ο χρόνος απόκρισης του 

εκάστοτε παιδιού. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος υπήρχαν τέσσερα διαλείμματα για τον κάθε 

συμμετέχοντα, διότι το πείραμα είχε μεγάλη διάρκεια, περίπου 20 λεπτά. Με το πέρας 

της όλης διαδικασίας, δινόταν σε κάθε παιδί ένα μπλοκάκι και ένα στυλό για να 

ευχαριστήσουμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους. 

 

2.3 Σχεδιασμός-ερεθίσματα 

 

Καταρχάς επιλέχθηκαν 132 ζευγάρια λέξεων που αντιστοιχούσαν σε καθεμία 

από τις τρεις συνθήκες (44 ζευγάρια σε κάθε συνθήκη) Η πρώτη συνθήκη 

περιλαμβάνει ζευγάρια λέξεων που σχετίζονται ορθογραφικά, μορφολογικά και 

σημασιολογικά μεταξύ τους (π.χ. φρουρός-φρουρώ, +Ο,+Μ,+Σ ). Η δεύτερη συνθήκη 

περιλαμβάνει ζευγάρια λέξεων που σχετίζονται ως προς την ορθογραφία, αλλά δεν 

σχετίζονται ως προς τη μορφολογία ή τη σημασία (π.χ. κρεμάω-κρέμα, +Ο, -Μ,-Σ). Η 

τρίτη συνθήκη περιλαμβάνει ζευγάρια λέξεων που σχετίζονταν ως προς την 

ορθογραφία μερικώς αλλά δε σχετίζονται σημασιολογικά ή μορφολογικά (π.χ. γάτα-

γάλα ,-Ο,-Μ,-Σ). Στον Πίνακα 1 παρατίθενται παραδείγματα από ζεύγη λέξεων που 

συμπεριλήφθηκαν στην καθεμία από τις τρεις πειραματικές συνθήκες. 

 

Πίνακας 1 

Πειραματικές συνθήκες και ζεύγη λέξεων ανά συνθήκη 

Συνθήκη    Προεγέρτης-λέξη στόχος       Σημασιολογία/Μορφολογία         Ορθογραφία 

1       φρουρός-φρουρώ             +              + 

2       κρεμάω-κρέμα       -              + 

3       γάτα-γάλα        -              - 
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Τα ερεθίσματα σε καθεμία από τις τρεις συνθήκες που περιγράφηκαν 

παραπάνω εξισώθηκαν ως προς το μήκος, τον αριθμό των γραμμάτων και τη 

συχνότητα του λήμματος με τη βοήθεια του IPLR ( Protopapas, Tzakosta, 

Chalamandaris, Tsiakoulis, 2010). Το πείραμα περιελάμβανε επίσης 222 μη 

σχετιζόμενα πληρωτικά ζεύγη, εκ των οποίων κάποια ήταν ζεύγη με ψευδολέξεις και 

κάποια με πραγματικές λέξεις. Σε κάθε συνθήκη υπήρχαν συνολικά 74 πληρωτικά 

ζεύγη. Για να δημιουργηθούν οι ψευδολέξεις χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές λέξεις 

των ελληνικών, στις οποίες έγινε η αντικατάσταση κάποιων γραμμάτων, ώστε να 

μοιάζουν λίγο μορφολογικά αλλά να μην έχουν κανένα νόημα. Οι λέξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν οι ψευδολέξεις δεν υπήρχαν στο πείραμα. 

Τέλος, το πείραμα είχε δύο εκδοχές. Σε κάθε εκδοχή, οι μισοί στόχοι 

εμφανίζονταν με σχετικούς προεγέρτες και οι υπόλοιποι μισοί με άσχετους 

προεγέρτες. Επιπλέον, όσοι στόχοι εφανίζονταν με σχετικούς προεγέρτες στη μία 

εκδοχή, αυτοί οι στόχοι εμφανίζονταν με μη σχετικούς προεγέρτες στη δεύτερη 

εκδοχή. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνταν τυχαία στην πρώτη ή στην δεύτερη εκδοχή. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες τα ερεθίσματα ήταν τα ίδια αλλά  η σειρά παρουσίασής 

τους άλλαζε σε κάθε συμμετέχοντα.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Αρχικά υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος αντίδρασης (ΧΑ) και τα λάθη για κάθε 

συμμετέχοντα και κάθε ερέθισμα σε κάθε συνθήκη. Επίσης, εντοπίστηκαν οι 

αποκλίνουσες τιμές και  αφαιρέθηκαν από το δείγμα. Όλοι οι συμμετέχοντες 

σημείωσαν ποσοστά αποκρίσεων μικρότερα του 50%, οπότε και δεν αφαιρέθηκε 

κανένας. Ωστόσο, αφαιρέθηκαν τρία ζευγάρια λέξεων από την τελική επεξεργασία 

των δεδομένων, καθώς είχαν συγκεντρώσει ποσοστά λανθασμένων αποκρίσεων 

μεγαλύτερα του 50%. Συγκεκριμένα, από την πρώτη συνθήκη αφαιρέθηκε το ζεύγος 

“αντλώ-αντλία”, από τη δεύτερη συνθήκη το ζεύγος “ραντίζω-ράντα” και από την 

τρίτη συνθήκη το ζεύγος  “γούβα-γούνα”. 

Στη συνέχεια έγινε λογαριθμική μετατροπή των δεδομένων ώστε να μειωθεί η 

επίδραση  των αποκλίνουσων τιμών. Για τον κάθε συμμετέχοντα προέκυψαν οι μέσοι 

χρόνοι απόκρισής του για την καθεμία λέξη-στόχο ανά συνθήκη προέγερσης και ανά 

τάξη και σε δεύτερο στάδιο οι μέσοι όροι συνολικά όλων των συμμετεχόντων 

αντίστοιχα ανά συνθήκη προέγερσης και ανά τάξη. Στον Πίνακα 2   απεικονίζονται οι 

μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των χρόνων αντίδρασης ανά συνθήκη 

προέγερσης και ανά τύπο προεγέρτη σε όλο το δείγμα (οι χρόνοι αντίδρασης 

μετρώνται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου). 

 

Πίνακας 2 

Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των χρόνων αντίδρασης ανά συνθήκη και ανά 

τύπο προεγέρτη σε όλο το δείγμα. 

Συνθήκες                                     Μέσος Όρος                     Τυπική Απόκλιση         

1  +Ο +Μ +Σ                1426                        117 

Σχετικός Προεγέρτης                          1457                                         370 

Μη σχετικός προεγέρτης                     1529                                         405 

2  +Ο -Μ -Σ                      1418                      123 
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Σχετικός Προεγέρτης                          1470                                          425 

Μη σχετικός προεγέρτης                    1463                                           360 

3  -Ο -Μ -Σ                 1367                      112 

Σχετικός Προεγέρτης                          1380                                           381    

Μη σχετικός προεγέρτης                     1419                                           425 

 

 

 

Από τους παραπάνω περιγραφικούς στατιστικούς δείκτες γίνεται 

εμφανές ότι η τρίτη συνθήκη είχε και τους μιρκότερους χρόνους (1367ms) 

ανάμεσα στις τρεις πειραματικές συνθήκες, δείχνοντας ότι στην τρίτη 

πειραματική συνθήκη οι συμμετέχοντες έπαιρναν πιο γρήγορες αποφάσεις σε 

σύγκριση με τις άλλες δύο. Ένα εύρημα που δεν ήταν αναμενόμενο είναι ότι η 

τρίτη τάξη είχε γρηγορότερους χρόνους απόκρισης από την τετάρτη, γεγονός 

που μπορεί να οφείλεται στο μικρό δείγμα. 

Για την περεταίρω ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 

πολυπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης μικτού σχεδιασμού (ANOVA). 

Στόχος ήταν διαπιστωθεί αν οι διαφορές που υπήρχαν στις μετρήσεις της 

προέγερσης οφείλονταν στον τύπο της συνθήκης προέγερσης, στον τύπο του 

προεγέρτη (σχετιζόμενος ή μη σχετιζόμενος), στην τάξη ή στην επίδραση 

όλων αυτών των παραγόντων. 

Στην ανάλυση διακύμανσης ο τύπος του προεγέρτη (δύο επίπεδα, 

σχετικός ή μη σχετικός) η συνθήκη προέγερσης (τρία επίπεδα) ήταν 

παράγοντες εντός υποκειμένων, ενώ η εκδοχή (δύο επίπεδα) και η τάξη (δύο 

επίπεδα, τρίτη και τετάρτη) ήταν παράγοντες μεταξύ υποκειμένων  

Η κύρια επίδραση της συνθήκης ήταν στατιστικά σημαντική μόνο 

στην ανάλυση υποκειμένων (F1(2,15)=2.70 p=0.09,F2(2,32)=3.10 p=0.059), 

υποδεικνύοντας ότι στην τρίτη συνθήκη οι συμμετέχοντες έπαιρναν πιο 
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γρήγορες λεξιλογικές αποφάσεις από τις άλλες δύο πειραματικές συνθήκες. 

Ωστόσο, από τον έλεγχο Bonferroni δε φάνηκε να υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους χρόνους απόκρισης μεταξύ της πρώτης 

και της δεύτερης συνθήκης p=1, μεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνθήκης 

p=0,13 και μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης συνθήκης p=0,17. 

Όσον αφορά στον τύπο του προεγέρτη, στο σχετικό οι συμμετέχοντες, 

έδειξαν καλύτερους χρόνους, χωρίς να διαφέρει σταστιστικά σημαντικά από 

το μη σχετικό (F(1,16)=0,29 p=0,59). Η μέση τους διαφορά ήταν 8,77. 

Επίσης, δεν υπήρχε αλληλεπίδραση ανάμεσα στον τύπο του προεγέρτη και τη 

συνθήκη (F(2,32)=1,96 p=0,15), παρόλο που αριθμητικά η προέγερση ήταν 

μεγαλύτερη στην πρώτη συνθήκη (52ms) από τις άλλες δύο (δεύτερη συνθήκη 

32ms, τρίτη συνθήκη 5 ms). Τέλος, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τάξεων (F(1,16)=0,4 p=0,53). 

Εφόσον καμία κύρια επίδραση ή αλληλεπίδραση δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική πραγματοποιηθήκαν t-test για κάθε συνθήκη και για τις 

δύο τάξεις μαζί. Από την t-test ανάλυση έγινε φανερό σε ποια από τις τρεις 

πειραματικές συνθήκες ήταν η επίδραση της προέγερσης στατιστικά 

σημαντική μεγαλύτερη από το μηδέν. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά 

σημαντική προέγερση στην πρώτη συνθήκη (t(19)=2.52 p=0.02). Αντιθέτως, 

στην δεύτερη πειραματική συνθήκη (t(19)=0.96 p=0.34) και στην τρίτη 

πειραματική συνθήκη (t(19)=0.26 p=0.79) η επίδραση της προέγερσης δεν 

αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική. Επιπρόσθετα, ο συσχετισμένος έλεγχος t 

αποκάλυψε ότι η διαφορά στην προέγερση μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης συνθήκης είχε τάση για στατιστική σημαντικότητα (t(19)=2.02 

p=0.057). Αντιθέτως, μη σταστιστικά σημαντική βρέθηκε η διαφορά στην 

επίδραση της προέγερσης μεταξύ της πρώτης και της τρίτης πειραματικής 

συνθήκης (t(19)=1.07 p=0.29), όπως και μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης 

πειραματικής συνθήκης (t(19)=1.04 p=0.3) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια να ερευνηθούν οι διαδικασίες 

ανάγνωσης σε αρχάριους αναγνώστες της ελληνικής γλώσσας. Κύριος στόχος ήταν 

με τη μέθοδο της μορφολογικής προέγερσης να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο οι 

τυπικοί αρχάριοι αναγνώστες επεξεργάζονται μορφολογικά σύνθετες λέξεις σε ένα 

έργο λεξικής απόφασης. Πρωταρχικό μέλημα ήταν μελετηθεί ο βαθμός της επίδρασης 

του προεγέρτη στις τρεις συνθήκες που υπήρχαν στον πειραματικό μας σχεδιασμό 

μέσω των τριών συνθηκών. Παράλληλα έγινε και μία προσπάθεια να μελετηθούν στο 

ίδιο έργο και αρχάριοι αναγνώστες της ελληνικής γλώσσας με διαφορετικές 

αναγνωστικές ικανότητες (τρίτη και τετάρτη δημοτικού), για να φανούν τα τυχόν 

διαφορετικά αναπτυξιακά τους στάδια στη διεργασία της ανάγνωσης. 

Επιπρόσθετα βασικό μέλημα αποτέλεσε και η σύγκριση των ευρημάτων της 

παρούσας μελέτης με τα ευρήματα προγενέστερων μελετών συγκαλυμμένης 

προέγερσης που έχουν διεξαχθεί σε αρχάριους αναγνώστες αλλά και σε πιο έμπειρους 

αναγνώστες. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι σε ξενόγλωσσα 

συστήματα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της ελληνικής γλώσσας. 

Ωστόσο, εάν τα δεδομένα της ελληνικής γλώσσας συνέπιπταν με αυτά των 

υπόλοιπων γλωσσικών συστημάτων, θα οδηγούσαν σε ένα καθολικό χαρακτηριστικό 

της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών στην αναγνωστική τους ικανότητα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην βασική ανάλυση που έγινε δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών πειραματικών συνθηκών, 

αν και οι συμμετέχοντες έπαιρναν πιο γρήγορες λεξικές αποφάσεις στην τρίτη 

πειραματική συνθήκη, όπου τα ζεύγη λέξεων σχετίζονταν μερικώς ορθογραφικά 

μεταξύ τους (π.χ. γάτα-γάλα). Στις δευτερεύουσες αναλύσεις μετέπειτα έγινε φανερή 

η ύπαρξη σημαντικής προέγερσης μόνο στην πρώτη πειραματική συνθήκη. 

Όσον αφορά την επίδραση του σχετικού προεγέρτη  δεν υπήρχε σημαντική 

διαφορά σε σύγκριση με τον μη σχετικό, αν και οι συμμετέχοντες είχαν αριθμητικά 

καλύτερους χρόνους όταν ο στόχος εμφανιζόταν με σχετικό προεγέρτη. Επιπρόσθετα, 

οι δύο τάξεις δεν είχαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές, που ίσως να 

οφείλεται στο μικρό δείγμα συμμετεχόντων. Αυτό όμως που είχε πολύ ενδιαφέρον 
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είναι ότι ενώ στην ανάλυση δεν  φάνηκε καμία επίδραση της συνθήκης να είναι 

σημαντική, στα t-test που έγιναν μετέπειτα φάνηκε στατιστικά σημαντική η 

προέγερση στην πρώτη συνθήκη. 

Η αυξημένη επίδραση της προέγερσης στην πρώτη συνθήκη επιβεβαιώνει 

πολλά ευρήματα από προηγούμενες έρευνες (Rastle & Davis, 2008 Quemart και συν., 

2011)  που προτείνουν ότι οι αρχάριοι αναγνώστες σε ένα πρωταρχικό στάδιο 

επεξεργάζονται τις σύνθετες μορφολογικά λέξεις με βάση τις ορθογραφικές ιδιότητες 

των μορφημάτων τους. Επομένως, γίνεται φανερό ότι η επεξεργασία των 

ερεθισμάτων σε αρχάριους αναγνώστες διευκολύνεται από την προηγούμενη 

παρουσίαση μιας μορφολογικά συγγενούς λέξης. Έχοντας δει ασυνείδητα τον 

προεγέρτη, έχουν προβεί σε τεμαχισμό της λέξης σε θέμα και επίθημα και καθώς ο 

στόχος-λέξης που παρουσιάζεται  φέρει το ίδιο θέμα με τον προεγέρτη, αναγνωρίζουν 

τη λέξη πιο γρήγορα, διότι το θέμα της λέξης είναι ήδη  ενεργοποιημένο. 

Ωστόσο οι συμμετέχοντες δεν παρουσίασαν σημαντική προέγερση στη 

δεύτερη συνθήκη σε αντίθεση με προγενέστερα ευρήματα (Quemart και συν., 2011) 

και αυτό δείχνει μία πρώτη διαφοροποίηση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

συνθήκης, καθώς αναμέναμε ότι θα επιδράσει θετικά η ορθογραφική συσχέτιση των 

λέξεων της δεύτερης πειραματικής συνθήκης. Εντούτοις, φαίνεται ότι οι 

αναπτυσσόμενοι αναγνώστες σε ένα πρωταρχικό στάδιο κατά την οπτική αναγνώριση 

λέξεων, διευκολύνονται σημαντικά από τη σημασιολογική συσχέτιση των λέξεων 

(προεγέρτη-στόχου). Η παραπάνω υπόθεση φαίνεται να διαφοροποιεί την άποψη ότι 

σε ένα πρώτο στάδιο τα παιδιά προβαίνουν μόνο στην αποκωδικοποίηση των 

ορθογραφικών ιδιοτήτων των μορφημάτων. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι η 

σημαντική προέγερση που αναμέναμε στην πρώτη πειραματική συνθήκη και η 

έλλειψη προέγερσης στη δεύτερη πειραματική συνθήκη μπορεί να οφείλεται σε ένα 

μεγάλο βαθμό στο ότι τα ζεύγη λέξεων της πρώτης συνθήκης μοιράζονταν το ίδιο 

θέμα, ενώ τα ζεύγη της δεύτερης συνθήκης δεν είχαν μεταξύ τους κάποια 

σημασιολογική συσχέτιση. 

Όσον αφορά τους ταχύτερους χρόνους απόκρισης στον τρίτη πειραματική 

συνθήκη, όπως έχει αναλυθεί και παραπάνω είναι πιθανό οι αρχάριοι αναγνώστες 

όντως να προβαίνουν σε έναν αρχικό μορφο-ορθογραφικό τεμαχισμό της λέξης, 

παραβλέποντας ωστόσο αρκετές πληροφορίες. Στην προκειμένη συνθήκη τα ζεύγη 
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λέξεων διαφοροποιούνταν μόνο κατά ένα γράμμα (π.χ. γάτα-γάλα) και είναι πιθανό οι 

απαντήσεις τους να βασίστηκαν περισσότερο φευγαλέα στις ορθογραφικές ιδιότητες 

των λέξεων, παρά στη σημασιολογία τους, αποσπώντας το θέμα των λέξεων. Το 

παραπάνω ειδικά για τους ανήλικους αρχάριους αναγνώστες, που δεν έχουν 

αποκτήσει αρκετή εμπειρία στις αναγνωστικές τους ικανότητες, μπορεί να 

μεταφραστεί ως επιβεβαίωση των όσων ειπώθηκαν για την πρώτη συνθήκη. Αντίθετα 

το παραπάνω φαινόμενο μπορεί να αποδοθεί και στην “πλαστικότητα” που μπορεί να 

έχει το αναπτυσσόμενο σύστημα μορφολογικού τεμαχισμού στα παιδιά.  Τα ζεύγη 

της τρίτης πειραματικής συνθήκης διαφέρουν όλα κατά ένα γράμμα (π.χ. γάλα-γάλα), 

σε αντίθεση με τα ζεύγη της δεύτερης πειραματικής συνθήκης (π.χ. κρεμάω-κρέμα) 

που διέφεραν κάποια στο τονισμό, στην κατάληξή τους αλλά και στον αριθμό των 

γραμμάτων.  

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν μία διττή μορφή 

επεξεργασίας των σύνθετων μορφολογικά λέξεων. Οι αναπτυσσόμενοι αναγνώστες 

αναγνωρίζουν τις σύνθετες λέξεις με δύο στάδια επεξεργασίας, έναν μορφο-

ορθογραφικό και έναν μορφο-σημασιολογικό τεμαχισμό. Τα παραπάνω φαίνεται να 

προσεγγίζουν το μοντέλο διπλής διαδρομής επεξεργασίας της αναγνωστικής 

πληροφορίας (Harley, 2008). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό υπάρχουν δύο διαδρομές 

με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα αναγνωστικά ερεθίσματα. Η λεξιλογική διαδρομή η 

οποία δημιουργεί μια σημασιολογική αναπαράσταση της λέξης και η πιο έμμεση, η 

μη λεξιλογική διαδρομή που διεκπεραιώνει φωνολογική αποκωδικοποίηση της λέξης. 

Τα παραπάνω ευρήματα είναι σημαντικά για την περαιτέρω διερεύνηση των 

όσων έχουν προταθεί για την ανάγνωση των παιδιών, αλλά σε καμία περίπτωση δε 

μπορεί με εγκυρότητα και συνέπεια να διατυπωθεί κάποιο συμπέρασμα. Είναι πολλές 

οι παράμετροι που θα έπρεπε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος να διορθωθούν. 

Καταρχάς ένας προφανής περιορισμός ήταν το γεγονός ότι το δείγμα ήταν πολύ 

περιορισμένο και αμέσως μειώνεται η στατιστική δύναμη των αποτελεσμάτων και η 

δυνατότητα γενίκευσής τους. Κατά δεύτερον ίσως σε κάποιες περιπτώσεις οι λέξεις-

ερεθίσματα που επιλέχθηκαν για την κάθε συνθήκη να μην διευκόλυναν την 

πειραματική διαδικασία.  Τα παιδιά της τρίτης δημοτικού που συμμετείχαν δε 

γνώριζαν πολλές από τις λέξεις που εμφανίζονταν μπροστά στην οθόνη, με 

αποτέλεσμα να τις θεωρούν  ψευδολέξεις. 
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 Ίσως έπρεπε να επιλεγεί κάποια άλλη ηλικιακή ομάδα ή να διαφοροποιηθεί 

το πειραματικό έργο, καθώς το έργο λεξικής απόφασης ήταν αρκετά περίπλοκο για 

πολλά από τα παιδιά, όχι μόνο για την επεξεργασία των λέξεων που μπορεί να τις 

έβλεπαν πρώτη φορά, όσο και για την εξοικείωσή τους με τους υπολογιστές. 

Επιπρόσθετα ο μεγάλος όγκος των διαδικασιών ίσως να κούραζε πολλά από τα παιδιά 

σε συνδυασμό με τις ώρες των μαθημάτων τους, που να υπήρχε αρκετή διάσπαση 

προσοχής κατά τη διάρκεια του πειράματος. 

Μελλοντικά, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας για τους μηχανισμούς 

ανάγνωσης στα παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας της ανάγνωσης. Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στον 

τομέα της παρέμβασης των  παιδιών με αναγνωστικές διαταραχές, όπως η δυσλεξία. 

Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει το ρόλο του μοντέλου της διπλής διαδρομής στη 

δυσλεξία και έχει προταθεί ότι τα ελλείμματά της προέρχονται από δυσκολίες που 

υπάρχουν στις δύο αυτές διαδρομές, τη λεξιλογική και τη μη λεξιλογική (Πολυχρόνη, 

2011). Έχοντας κατά νου την εξέταση της φύσεως των βασικών ελλειμμάτων που 

παρατηρούνται σε αναγνωστικές διαταραχές, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και 

άλλες μέθοδοι που θα έχουν να κάνουν περισσότερο με τη διαδικασία της 

αποκωδικοποίησης. Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της 

δυσλεξίας είναι το κριτήριο απόκλισης μεταξύ δείκτη νοημοσύνης και επίδοσης 

(Πολυχρόνη, 2011). Ένα έργο λεξικής απόφασης με τη μέθοδο της προέγερσης, ίσως 

μελλοντικά να μπορούσε να υποστηρίξει ένα καινούριο διαγνωστικό κριτήριο για τη 

δυσλεξία, εφόσον μπορούμε να μελετήσουμε που υπάρχει σημαντική προέγερση και 

που βρίσκουμε ελλειμματική προέγερση. 

Εν κατακλείδι είναι σημαντικό να διερευνηθούν περαιτέρω οι αναγνωστικές 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι αρχάριοι αναγνώστες για να εδραιώσουν 

μνημονικές αναπαραστάσεις στο νοητικό τους λεξικό και οι μηχανισμοί ταχύτερης 

ανάσυρσής τους από αυτό, χρησιμοποιώντας ορθογραφικά, σημασιολογικά και 

φωνολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων. 



32 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Αϊδίνης, Α. & Κωστούλη, Τ. (2001). Μοντέλα εγγραμματοσύνης: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις και διδακτική πράξη. Virtual School, The sciences of Education 

Online, 2 (2-3).  

 Beyersmann, E., Castles, A., & Coltheart, M. (2012). Morphological 

processing during visual word recognition in developing readers: Evidence 

from masked priming. The quarterly journal of experimental psychology, 1, 1-

21. 

 Γρηγοράκης, Ι. (2010). Μορφολογική επίγνωση: μια μεταγλωσσική ικανότητα 

συνειδητού χειρισμού της μορφολογικής δομής των λέξεων. Επιστημονικό 

Βήμα, 14, 73-87. 

 Castles, A., Davis, C., Cavalot, P., & Forster, K. (2007). Tracking the 

acquisition of orthographic skills in developing readers: Masked priming 

effects. Journal of Experimental Child Psychology, 97, 165-182. 

 Chliounaki, K., & Bryant, P. (2007). How children learn about morphological 

spelling rules. Child development, 78 (4), 1360-1373. 

 Chlioudaki, K., & Bryant, P. (2002). Construction and learning to spell. 

Cognitive Development, 17, 1489-1499. 

 Harley, T. (2008). Η ψυχολογία της γλώσσας: από την πράξη στη θεωρία. (Μ. 

Ζαφείρη, Μετάφ.). Θεσσαλονίκη : University Studio Press. 

 Καρατζάς, Α. (2005). Μάθηση της ορθογραφικής δεξιότητας. Αθήνα: 

Γρηγόρης. 

 Κατή, Δ. (2000). Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί (4η έκδ.). Αθήνα: 

Οδυσσέας. 

 Ku, Y. & Anderson, R.C. (2003). Development of morphological awareness in 

Chinese and English. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 16, 

399–422. 

 Lyster, S.A.H. (2002). The effects of morphological versus phonological 

awareness training in kindergarten on reading development. Reading 

andWriting: An Interdisciplinary Journal, 15, 261-294 



33 
 

 Μανωλίτσης, Γ. (2006). Η σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με την 

αναγνωστική ικανότητα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Στο Μελέτες 

για την ελληνική γλώσσα: Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του τομέα 

Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ (σ. 282-293). Θεσσαλονίκη 

 Μανωλίτσης, Γ. (2000).Μέτρηση και αξιολόγηση μεταγλωσσικών ικανοτήτων 

παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. Αθήνα: Γρηγόρης. 

 Μουζάκη, Α. & Πρωτόπαπας, Α. (2010). Ορθογραφία: μάθηση και 

διαταραχές της ορθογραφημένης γραφής. Αθήνα: Gutenberg. 

 Nation, K. (2009). Form-meaning links in the development of visual word 

recognition. Phil. Trans. R. Soc. B,364, 3665-3674. 

 Nikolopoulos, D., Goulandris, N., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2006). The 

cognitive bases of learning to read and spell in Greek: Evidence from a 

longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 94, 1-17. 

 Quemart, P., Casalis, S., & Cole, P. (2011). The role of form and meaning in 

the processing of written morphology: A priming study in French developing 

readers. Journal of Experimental Child Psychology, 109, 478-496. 

 Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο. 

 Protopapas, A., Sideridis, G.D., Mouzaki, A., & Simos, P.G. (2007). 

Development of lexical mediation in the relation between reading 

comprehension and word reading skills in Greek. Scientific Studies of 

Reading, 11 (3), 165-197. 

 Rastle, K., & Davis, M. (2008). Morphological decomposition based on the 

analysis of orthography. Language and cognitive processes, 0, 1-31. 

 Rubin, H. (1988).Morphological knowledge and early writing ability. 

Language and speech, 31, 337-355. 

 Σιδερίδης, Γ., Αντωνίου, Φ., Σίμος, Π., & Μουζάκη, Α. (υπό έκδοση). 

Raven’s Colour Progressive Matrices. Στάθμιση στα Ελληνικά. Εκδόσεις 

Τόπος.  

 Σιδερίδης, Γ., Μουζάκη, Α., Πρωτόπαπας, Θ., & Σίμος, Π. (2008). 

Ψυχομετρική διερεύνηση μιας ορθογραφικής δοκιμασίας για μαθητές του 

Δημοτικού. Ψυχολογία, 15(3), 290 315. 



34 
 

 Stolz, J.A. & Feldman L.B. (1995). The Role of Orthographic and Semantic 

Transparency of the Base Morpheme in Morphological Processing. In L.B. 

Feldman (Ed.), Morphological aspects of language processing (pp. 109-130). 

Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum. 

 

 Taft, M., Castles, A., Davis, C., Lazendic, G., & Nguyen-Hoan, M. (2008). 

Automatic activation of orthography in spoken word recognition: 

Pseudohomograph priming. Journal of memory and language, 58, 366-379.  

 Verhoeven, L., & Perfetti, C. (2003). Introduction to this special issue: The 

role of morphology in learning to read. Scientific Studies of Reading, 7(3), 

209-217 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 
 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ερεθίσματα πρώτης πειραματικής συνθήκης 

Λέξεις στόχοι Σχετιζόμενοι προεγέρτες Μη σχετιζόμενοι προεγέρτες 

φρουρώ 

τιμώ 

χτυπάω 

κλοτσάω 

ναυαγώ 

γράφω 

απειλώ 

βάφω 

ωφελώ 

βοηθώ 

βουτάω 

μελετώ 

φιλώ 

χορεύω 

διψάω 

κυνηγώ 

νικάω 

επαινώ 

ζηλεύω 

χορηγώ 

τρυπάω 

γεννάω 

αργώ 

πονάω 

βήχω 

αγαπώ 

τιμωρώ 

κολλάω 

γελάω 

λυσσάω 

ξυπνάω 

κολυμπώ 

νυστάζω 

μισώ 

απατώ 

οδηγώ 

αντλώ 

ερευνώ 

ορμάω 

τολμώ 

πεινάω 

θεωρώ 

τσιμπάω 

πολεμώ 
 

φρουρός 

τιμή 

χτύπος 

κλοτσιά 

ναυαγός 

γραφή 

απειλή 

βαφή 

ωφέλεια 

βοηθός 

βουτιά 

μελέτη 

φιλί 

χορός 

δίψα 

κυνήγι 

νίκη 

έπαινος 

ζήλια 

χορηγός 

τρύπα 

γέννα 

αργός 

πόνος 

βήχας 

αγάπη 

τιμωρία 

κόλλα 

γέλιο 

λύσσα 

ξύπνιος 

κολύμπι 

νύστα 

μίσος 

απάτη 

οδηγός 

αντλία 

έρευνα 

ορμή 

τόλμη 

πείνα 

θεωρία 

τσιμπιά 

πόλεμος 
 

ακούω 

πάγος 

δάσος 

χωράω 

αγκαλιά 

ελάφι 

πέφτω 

ζέστη 

ταμπέλα 

τρίγωνο 

ήρωας 

ζημιά 

τσέπη 

σφίγγω 

λεξικό 

κριτής 

δόξα 

αλάτι 

κλέβω 

έκρηξη 

γλάστρα 

τραπέζι 

γλάστρα 

ψυχή 

κριτής 

τρίγωνο 

ταμπέλα 

χωράω 

τσάντα 

δώρο 

βραβείο 

έκρηξη 

σφίγγω 

λεξικό 

ξύλο 

πέφτω 

άκρη 

δειλός 

δόξα 

τραπέζι 

τσέπη 

αγκαλιά 

πάγος 

ακούω 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ερεθίσματα δεύτερης πειραματικής συνθήκης 

Λέξεις στόχοι Σχετιζόμενοι προεγέρτες Μη σχετιζόμενοι προεγέρτες 

κρεμάω 

τόπι 

κόρη 

χαλάω 

ζαρώνω 

ξέρω 

πόλη 

κούπα 

μούσα 

μάνα 

παπί 

φακή 

στερώ 

κουμπαράς 

κολόνα 

φέτα 

μπλέκω 

πρόβατο 

ραντίζω 

ρίγα 

καλώ 

κουβαλάω 

μπογιά 

κουτός 

κάμπος 

καμάρι 

θύμα 

άτσαλος 

φυσάω 

μάγος 

πίστα 

ουρανός 

κανόνι 

αγορά 

στέκα 

πατάω 

μέρα 

στόμα 

πουλάω 

ρόδα 

χαρά 

κουνούπι 

φάρμα 

ταξί 
 

κρέμα 

τοπίο 

κόρα 

χαλί 

ζάρι 

ξερός 

πόλος 

κουπί 

μούσι 

μανία 

παπάς 

φακός 

στεριά 

κουμπάρος 

κολόνια 

φέτος 

μπλέ 

πρόβα 

ράντα 

ρίγανη 

καλός 

κουβάς 

μπόγος 

κουτί 

κάμπια 

κάμαρα 

θυμός 

ατσάλι 

φύση 

μαγιά 

πίστη 

ουρά 

κανόνας 

αγόρι 

στέκι 

πατάτα 

μέρος 

στομάχι 

πουλί 

ρόδι 

χάρη 

κουνουπίδι 

φάρμακο 

ταξίδι 
 

μαζεύω 

βροχή 

όνειρο 

ενοχλώ 

λύκος 

κερνάω 

νησί 

θηρίο 

φταίω 

χώμα 

φασαρία 

πλάτη 

δάσος 

ελπίδα 

βγάζω 

κουρέας 

πόρτα 

μύγα 

κόβω 

φαντασία 

κάθομαι 

μηχανή 

λύκος 

πόρτα 

κόβω 

μύγα 

χώμα 

πλάτη 

νησί 

βροχή 

χυμός 

κλέβω 

φταίω 

λίμνη 

μαλώνω 

ντρέπομαι 

φασαρία 

βγάζω 

σέλα 

θηρίο 

εποχή 

όνειρο 

κερνάω 

ενοχλώ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Ερεθίσματα τρίτης πειραματικής συνθήκης 

Λέξεις στόχοι Σχετιζόμενοι προεγέρτες Μη σχετιζόμενοι προεγέρτες 

πίνω 

γάτα 

πιάτο 

ξένος 

τόνος 

κουτάβι 

σαλόνι 

πτήση 

φώκια 

τρέχω 

πάσχα 

εμπόδιο 

χρώμα 

σκυλί 

γούβα 

βαρύς 

φούσκα 

βγάζω 

σκάβω 

χέρι 

απαλός 

σκόνη 

τζάκι 

κουρέλι 

στραβός 

στήνω 

φόβος 

τύχη 

λύπη 

τρίβω 

ακτή 

νόμος 

γυρνάω 

μπύρα 

κύκλος 

φάρος 

κερί 

γνώμη 

σκέψη 

νονά 

πληγώνω 

καλάθι 

ρίγα 

βράχος 
 

πάνω 

γάλα 

πιάνο 

ξινός 

τόμος 

κουτάλι 

σαγόνι 

πτώση 

φωλιά 

τρέμω 

πάστα 

εμπόριο 

χρήμα 

σκαλί 

γούνα 

βαθύς 

φούστα 

βράζω 

σκύβω 

χέλι 

αφαλός 

σκηνή 

τζάμι 

κουνέλι 

στρατός 

σβήνω 

φόνος 

τύψη 

λύση 

τρίζω 

άκρη 

νότος 

γερνάω 

μπόρα 

κύκνος 

φόρος 

κελί 

γνώση 

σκεπή 

νότα 

πληρώνω 

καλάμι 

ρίζα 

βλάχος 
 

εποχή 

φτύνω 

θόρυβος 

βραβείο 

λίμνη 

πόρτα 

σέλα 

δώρο 

βουνό 

άκρη 

ήλιος 

γεμίζω 

κόλπο 

μαλώνω 

θαύμα 

κύμα 

χυμός 

κρέας 

ψυχή 

τραπέζι 

χτυπάω 

λάδι 

θεατής 

ιδέα 

οδός 

κρέας 

αετός 

κόλπο 

μάρμαρο 

γεμίζω 

άσπρο 

σοφός 

δέρμα 

θυσία 

βεράντα 

νάνος 

ήλιος 

αλάτι 

ζέστη 

κρατάω 

δάσος 

θαύμα 

κύμα 

μαζεύω 
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