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Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα μιας μορφολογικής 

παρέμβασης στην παραγωγή νεολογικών σύνθετων λέξεων από 367 φυσικούς 

ομιλητές, μαθητές με τυπική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, εξετάσαμε εάν η παρέμβαση 

ήταν εξίσου αποτελεσματική για εκείνους τους μαθητές που διέφεραν στις αρχικές τους 

δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. Επιπλέον, διερευνήσαμε τη σχέση 

της μορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης με εγγενή χαρακτηριστικά των σύνθετων 

λέξεων. Το δείγμα αποτέλεσαν μαθητές που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο (N=110), 

στην πέμπτη δημοτικού (N=109) και στην πρώτη γυμνασίου (N=148). Συνολικά, 

υλοποιήθηκαν τρία οιονεί πειράματα αξιοποιώντας πειραματικές ομάδες και ομάδες 

ελέγχου, μια μελέτη για κάθε τάξη-δείγμα, σε κανονικές συνθήκες τάξης. Ενώ οι 

ομάδες ελέγχου παρακολούθησαν το σύνηθες σχολικό πρόγραμμα, οι πειραματικές 

ομάδες εκτέθηκαν στην επίδραση μιας παρέμβασης δυο φορές σε μια εβδομάδα. Κάθε 

παρέμβαση συνιστούσε μια σαρανταπεντάλεπτη διδασκαλία ημερησίως, η οποία 

περιλάμβανε διάφορες δραστηριότητες σχεδιασμένες να καλλιεργήσουν τη 

μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης. Σύμφωνα με τον πειραματικό σχεδιασμό, 

χορηγήθηκε στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο μια δοκιμασία σχηματισμού 

νεολογικών σύνθετων λέξεων (ίδια για τα παιδιά κάθε τάξης αλλά διαφορετική ανά 

τάξη). Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι οι μαθητές που σε κάθε τάξη παρακολούθησαν 

την παρέμβαση βελτίωσαν σημαντικά το επίπεδο της μορφολογικής επίγνωσής τους με 

στατιστικά σημαντικά μεγέθη επιδράσεων στην αξιολόγηση της ικανότητας 

σχηματισμού. Παράλληλα, μαθητές με χαμηλές ή μεσαίες μορφολογικές ικανότητες 

στη διαγνωστική αξιολόγηση παρουσίασαν πολύ μεγάλα κέρδη λόγω της παρέμβασης. 

Υψηλότερο βαθμό επίγνωσης κατά τον προέλεγχο διέθεταν τα παιδιά στα ουσιαστικά, 

στις παρατακτικές δομές, και στον δείκτη σύνθεσης και χαμηλότερο βαθμό στα 

εξωκεντρικά σύνθετα, στα επίθετα με ρηματικό παράγωγο, και στην κεφαλή. Σύμφωνα 

με τα παρόντα συμπεράσματα, η διδασκαλία της μορφολογίας που απαιτεί από τους 

μαθητές να αναλύουν, να αναγνωρίζουν, να παράγουν σύνθετες λέξεις και να 

καθορίσουν τη σημασία τους είναι δυνάμει ωφέλιμη για τη βελτίωση της μορφολογικής 

επίγνωσής τους σε όλες τις τάξεις (νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο). 

Λέξεις – κλειδιά: σύνθεση, κατάκτηση μορφολογίας, μορφολογική επίγνωση, 

μορφολογικό πρόγραμμα παρέμβασης 
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Abstract 

In the present study we evaluated the efficacy of a morphological awareness 

intervention on producing novel compounds by 367 native speakers of Greek, typically 

developing students. In addition, we examined whether the intervention was similarly 

effective for those students who differed in their initial compounding awareness skills. 

Furthermore, we explored the relationship between the morphological awareness of 

compounding and some innate characteristics of the compound words. The sample 

consisted of pupils who were attending kindergarten (N=110), the fifth grade of primary 

school (N=109) and the first grade of high school (N=148). In total, three quasi-

experimental studies using a treatment and a control group were implemented, one on 

each grade-sample, in regular classroom settings. Whereas the control groups received 

the usual school training, the treatment groups received two interventions in a week. 

Each intervention was a 45 min a day instruction which included several activities 

designed to increase awareness of compounding. According to the experimental design, 

a pre-test and a post-test test of production of novel compounds (same for the children 

in each grade but different for each of the three grades) was administered. Results 

indicated that students in each grade receiving the instruction significantly improved 

their compounding awareness skills with statistically significant effect sizes on the 

production measurements. Furthermore, students with low or medium compounding 

awareness abilities at the pre-test evaluation demonstrated greatest gains due to the 

intervention. According to the pre-test, the children had a higher degree of 

morphological awareness in nouns, dvandva compounds, and the compound marker 

and a lower degree in exocentric compounds, deverbal compound adjectives, and the 

head. According to the present findings, the morphological awareness instruction that 

requires students to analyze, recognize, produce, and determine the meaning of 

compounds may be beneficial for the improvement of their morphological awareness 

in all grades (kindergarten, elementary school grades, high school grades). 

Key words: compounding, acquisition of morphology, morphological awareness, 

morphological intervention program 
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1. Εισαγωγή 

 

‘Across languages, the central role of morphemes  

in word formation and lexical processing  

constitutes an initial argument  

for the potential value of instruction 

in morphological awareness.’ 

(Carlisle, 2010: 465) 

 

Ένας από τους σαφώς διατυπωμένους θεμελιώδεις στόχους της γλωσσικής 

διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η ενίσχυση 

κάθε συνιστώσας της γλωσσικής ικανότητας (linguistic competence) των μαθητών, 

και, κυρίως, της λεξιλογικής ικανότητας (lexical competence) αυτών, η «κατάκτηση 

ακαδημαϊκού λεξιλογίου και σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών» (ΝΠΣΔΓ2, 2011: 7). 

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας των επιμέρους πτυχών της γλωσσικής ικανότητας 

υπάγεται η ανάπτυξη της μεταγλωσσικής μορφολογικής επίγνωσης (metalinguistic 

morphological awareness) (εφεξής ΜορφΕπ) των παιδιών, προκειμένου να βελτιωθεί 

τόσο η επικοινωνιακή ικανότητα των τελευταίων όσο και η ικανότητά τους να 

χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες ανά περίπτωση και αποδεκτά σχηματισμένες 

μορφολογικές δομές σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας (βλ. ΝΠΣΔΓ, 2011: 8, 14, 

17). Απώτερο μαθησιακό σκοπό της σχολικής εκπαίδευσης συνιστά η βελτίωση των 

ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών όσον αφορά την παραγωγή και την κατανόηση 

ακαδημαϊκού λόγου στο πλαίσιο αρχικά της ενδοσχολικής αξιολόγησης αλλά και 

μακροπρόθεσμα εκτός τάξης (ό.π.).  

Με το σκεπτικό αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση μορφολογικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική στις σύγχρονες μικτές σχολικές 

μονάδες ο μαθητικός πληθυσμός των οποίων απαρτίζεται εξίσου από φυσικούς και από 

                                                 
2 Οι ενδοκειμενικές παραπομπές της μορφής ΝΠΣΝ (2011) αντιστοιχούν στις βιβλιογραφική αναφορά 

για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 

1ο και 2ο μέρος (2011). Ομοίως, το ακρώνυμο ΝΠΣΔΓ (2011) αναφέρεται στα Νέα Προγράμματα 

Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας Δημοτικό-Γυμνάσιο 

(2011).  
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αλλόγλωσσους ομιλητές της γλώσσας, παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. 

Ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων είκοσι ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία και την τάξη φοίτησης, το 

μαθησιακό προφίλ τους ή το αν διδάσκονται μια γλώσσα (και την ελληνική που μας 

αφορά) ως μητρική (Γ1) ή ως δεύτερη ή ξένη (Γ2), ωφελούνται πολλαπλά από 

εξειδικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εστιασμένες στη μορφολογία της. Τα οφέλη 

διαπιστώνονται και όσον αφορά την κατάκτηση της μορφολογίας της συγκεκριμένης 

γλώσσας και σε σχέση με την εκμάθηση πτυχών του γραμματισμού, συγκεκριμένα, την 

ανάγνωση, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο και την κατανόηση κειμένου (βλ. ενδεικτικά 

Bowers, Kirby, & Deacon, 2010· Kirk & Gillon, 2009· Wolter, Wood, & D’zatko, 

2009). 

Με δεδομένη την πλούσια μορφολογία της ελληνικής και την υψηλή παραγωγικότητα3 

των παράγωγων και σύνθετων λέξεων, το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 

διδακτική της γλώσσας ως Γ1 είτε ως Γ2 στρέφεται στη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μαθησιακών στρατηγικών που 

αποσκοπούν στην καλλιέργεια της ΜορφΕπ των παιδιών. Η ΜορφΕπ ορίζεται ως η 

δεξιότητα αυτών να αναγνωρίζουν τα επιμέρους μορφήματα των πολυμορφηματικών 

σχηματισμών και, παράλληλα, να τα χειρίζονται σκόπιμα και συνειδητά προκειμένου 

να επιδίδονται με επιτυχία στην παραγωγή και στην ερμηνεία τους σε γραπτό και σε 

προφορικό λόγο (βλ. Casalis & Luis-Alexandre, 2000· Kuo & Anderson, 2006). Οι 

κατευθύνσεις της διδακτικής αναγνωρίζουν τη σημασία της γνώσης της μορφολογίας 

της γλώσσας χωρίς, ταυτόχρονα, να παραγνωρίζουν τη συμβολή και άλλων 

μεταγλωσσικών δεξιοτήτων, με κύρια τη φωνολογική επίγνωση, στην εκμάθηση των 

πτυχών του γραμματισμού και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών ανά βαθμίδα 

φοίτησης. 

Η εστίαση στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής στη μορφολογική 

διαδικασία της σύνθεσης έναντι της παραγωγής ή της κλίσης οφείλεται, καταρχάς, στη 

γλωσσολογική παράμετρο που θέτει τη διαδικασία «στο όριο μεταξύ του Λεξικού και 

της Μορφο-Σύνταξης» (Dressler, 2005: 29· Stephany & Thomadaki 2016: 3). Επιπλέον, 

                                                 
3 Ως παραγωγικά δομικά στοιχεία ή δομικά σχήματα των λέξεων σε κάθε γλώσσα νοούνται εκείνα που 

αξιοποιούνται για την παραγωγή μορφολογικά αποδεκτών σχηματισμών στους οποίους εφαρμόζονται 

ελάχιστοι ή καθόλου περιορισμοί. Η παραγωγικότητα συνδέεται με τη σχετικά ελεύθερη δημιουργία των 

μορφολογικών δομών, κυρίως των νεολογισμών, χωρίς όμως να ταυτίζεται με τη συχνότητα χρήσης 

κάθε μορφήματος ή δομικού σχήματος (βλ. Ράλλη, 2007). 
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σχετίζεται με την ύπαρξη διδακτικών προτάσεων για τις παράγωγες λέξεις στην 

πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. για το νηπιαγωγείο Γαβριηλίδου, 2004· για 

το δημοτικό Ευθυμίου, 2013· Ευθυμίου, Ιορδανίδου, Τσεβά, & Βασιλείου, 2011). 

Συνεπώς, πρόθεσή μας ήταν να επικεντρωθούμε στην έτερη εξίσου παραγωγική 

διαδικασία σχηματισμού νέων λέξεων (και όχι ποικίλων τύπων των ίδιων λέξεων μέσω 

της κλίσης). Σκοπός μας ήταν να εισηγηθούμε ένα πρόγραμμα α) που, παράλληλα, 

αφορά την πρωτοβάθμια εξαιτίας της δεκτικότητας των παιδιών λόγω της 

αναπτυξιακής – ηλικιακής τους φάσης και β) που επεκτείνεται και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς η έρευνα σε αυτήν τη βαθμίδα είναι περιορισμένη (βλ. σχετικά με 

την ορθογραφία ή/ και τη σημασία των σύνθετων λέξεων της ελληνικής στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση τις μελέτες των Tsesmeli, 2017· Τσεσμελή και Κουτσελάκη, 

2011· Tsesmeli & Koutselaki, 2013). Τέλος, σημαντικό ρόλο στην επιλογή μας 

διαδραμάτισαν τα πορίσματα από πιλοτική έρευνα που διεξήγαμε πριν την 

οριστικοποίηση της απόφασής μας. Αναφερόμαστε σε έρευνα με δείγμα μαθητές 

πέμπτης δημοτικού και πρώτης και δευτέρας γυμνασίου και με διαγνωστικό 

χαρακτήρα. Από την ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε η τάση των παιδιών του 

δείγματος και στις τρεις τάξεις α) να αποφεύγουν τη χρήση σύνθετων λέξεων στα 

γραπτά τους και β) να παράγουν μη αποδεκτούς σύνθετους σχηματισμούς σε υψηλό 

ποσοστό (Κουφού, υπό προετοιμασία).  

Στο σημείο αυτό επιχειρούμε μια ξεχωριστή αναφορά στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα στην υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ως 

προς τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης σε σχέση με όσα ισχύουν στο 

εξωτερικό. Όπως πιστοποιούν οι σχετικές οδηγίες στο ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, 

ΦΕΚ 303)4 για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας αλλά και της αρχαίας ελληνικής 

από το πρωτότυπο, οι μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων 

αντιμετωπίζονται ως μέρος της διδασκαλίας του λεξιλογίου (βλ. αντίστοιχα για το 

εξωτερικό Baumann, Edwards, Boland, Olejnik, & Kame’enui, 2003). Ελάχιστος και 

ρητά προκαθορισμένος χρόνος διατίθεται για την ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης 

των παιδιών ανά διδακτική ενότητα και οι όποιες αναφορές στη μορφολογία των 

                                                 
4 Στις βιβλιογραφικές αναφορές το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και 

τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) ως υπουργικές αποφάσεις καταχωρίζονται ως Υπουργική 

Απόφαση Γ2/21072α (ΦΕΚ 303/τ. Β΄/13-3-2003) και Υπουργική Απόφαση Γ2/21072β (ΦΕΚ 304/τ. 

Β΄/13-3-2003) ανάλογα με τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εστιάζονται. Για λόγους 

ευκολίας οι ενδοκειμενικές παραπομπές στα προαναφερθέντα έλαβαν τη μορφή ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, 

ΦΕΚ 303) και ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 304) αντίστοιχα. 
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πολυμορφηματικών δομών αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

αποπλαισιωμένα παραδείγματα σε επίπεδο λέξης και μη αυθεντικές συνθήκες 

επικοινωνίας. Επιβεβαιώνεται ερευνητικά, έστω και με δεδομένα από το εξωτερικό, ότι 

η προαναφερθείσα πρακτική στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα να συνδέσουν 

συστηματικά τα επιμέρους θεματικά και παραγωγικά μορφήματα και τα μέλη των 

οικογενειών λέξεων με το περιεχόμενο του διδασκόμενου κειμένου ή του ευρύτερου 

γνωστικού αντικειμένου (βλ. Lesaux, Kieffer, Faller, & Kelley, 2010· Pacheco & 

Goodwin, 2013).  

Επιπρόσθετα, με κριτήριο τις σχετικές οδηγίες στο ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303), 

κατά κανόνα, προωθείται η εκμάθηση ορισμών μιας λίστας ετυμολογικώς συγγενών 

λέξεων κάθε φορά με σκοπό τη συμμετοχή των παιδιών σε βραχυπρόθεσμες 

διαδικασίες αξιολόγησης (Townsend, 2015). Η συνήθης πρακτική της ανάγνωσης 

συγκεκριμένων ομόρριζων πολυμορφηματικών λέξεων και της συγγραφής προτάσεων 

για να αναδειχθεί το σημασιολογικό τους περιεχόμενο συχνά έχει ως αποτέλεσμα όχι 

μόνο να μην εμπεδώνουν τα παιδιά τους κανόνες και τις αρχές της μορφολογίας της 

γλώσσας αλλά να απογοητεύονται από την ακολουθούμενη αποσπασματική 

μεθοδολογία (Kieffer & Lesaux, 2010). Ως έτερος ανασχετικός παράγοντας που 

δυσχεραίνει την προώθηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις λέξεις σε επίπεδο 

εσωτερικής δομής, σημασιολογίας, ορθογραφίας και σύνταξης αναδεικνύεται το 

πλήθος των προς απομνημόνευση λέξεων (Lesaux, Harris & Sloane, 2012). 

Υπό αυτό το πρίσμα, στην παρούσα εργασία εισηγούμαστε εκπαιδευτικές προτάσεις 

για τη διδασκαλία της σύνθεσης της ελληνικής σε φυσικούς ομιλητές τυπικής 

ανάπτυξης, μαθητές νηπιαγωγείου, πέμπτης δημοτικού και πρώτης γυμνασίου. Αν και 

δεν παραγνωρίζουμε τη σύσταση των μικτών τάξεων και το αυξημένο ποσοστό 

αλλόγλωσσων ή/ και δίγλωσσων μαθητών, καθώς και παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης, 

το δείγμα μας διαμορφώθηκε ως έχει υπό την επίδραση εξωτερικών δεσμευτικών 

παραγόντων τους οποίους θα διευκρινίσουμε στη σχετική ενότητα (5.5.). Ύστερα από 

την υλοποίηση των διδακτικών παρεμβάσεων στις πειραματικές ομάδες διαπιστώθηκε 

βελτίωση της μορφολογικής ικανότητάς τους με κριτήριο τις στατιστικώς σημαντικά 

υψηλότερες επιδόσεις τους στον σχηματισμό νεολογικών μονολεκτικών ονοματικών 

σύνθετων λέξεων (εφεξής ΜΟΣ) στον μεταέλεγχο σε σύγκριση με όσα καταγράφηκαν 

πριν τον πειραματικό χειρισμό.  
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Η διατριβή έχει, καταρχάς, σαφή πρακτικό προσανατολισμό. Επιδίωξή μας αποτελεί 

να εφαρμοστεί δυνάμει στην καθημερινή διδακτική πράξη (όχι αυτούσια αλλά ως 

τυπολογία ασκήσεων και ως μεθοδολογικές αρχές) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 

προκειμένου τα παιδιά να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά μαθησιακά οφέλη από τη 

γνώση τους για τη μορφολογία της ελληνικής σε όλες τις πτυχές της γλωσσικής και 

γνωστικής τους ανάπτυξης. Παράλληλα, η διατριβή έχει και διαγνωστικό χαρακτήρα. 

Από την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων στην αρχική αξιολόγηση της ΜορφΕπ 

της σύνθεσης διαπιστώθηκε α) σε ποιο βαθμό το δείγμα ανά τάξη φοίτησης έχει 

εσωτερικεύσει τους κανόνες και τις αρχές της σύνθεσης στην ελληνική και β) εάν 

ορισμένα χαρακτηριστικά των υπό σχηματισμό ΜΟΣ, όπως η τελική γραμματική τους 

κατηγορία ή η σχέση μεταξύ των δυο συστατικών τους, ευνοούν ή δυσχεραίνουν τα 

παιδιά στον σχηματισμό αποδεκτών νεολογικών δομών με τις οποίες δεν είναι 

εξοικειωμένα.   

Στο παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο διευκρινίζονται αδρομερώς οι σχέσεις ανάμεσα στην 

επίγνωση της μορφολογίας της γλώσσας με τον γλωσσολογικό προσανατολισμό και 

τους διδακτικούς σκοπούς της εργασίας μας σε συνάρτηση με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, τονίζοντας την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μελέτης με δείγμα μαθητές 

προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου).  

Στη συνέχεια, η διατριβή δομείται τριμερώς ως εξής. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται 

αρχικά η θεωρητική προσπέλαση της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης στην 

ελληνική (κεφάλαιο δεύτερο). Έπεται η εννοιολογική αποσαφήνιση της γλωσσικής 

κατάκτησης της διαδικασίας της σύνθεσης και της ΜορφΕπ ως μεταγλωσσικής 

δεξιότητας (κεφάλαιο τρίτο). Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση ερευνών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

περιλαμβάνουν πειραματική τροποποίηση με εστίαση στη μορφολογία των σύνθετων 

λέξεων ή μόνο διάγνωση του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης δείγματος μαθητών 

που φοιτούσαν στις τάξεις που μας αφορούν (κεφάλαιο τέταρτο).  

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής παρουσιάζονται ενδελεχώς πτυχές που άπτονται του 

πειραματικού σχεδιασμού και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας (πέμπτο, έκτο και έβδομο κεφάλαιο).  
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Στο τρίτο μέρος, αρχικά, καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ανά 

ερευνητικό ερώτημα και ανά δείγμα (κεφάλαιο όγδοο). Έπεται εστιασμένη αναφορά 

σε πραγματώσεις των μαθητών στη δοκιμασία αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης 

ανά ομάδα ΜΟΣ (κεφάλαιο ένατο). Ακολουθεί συζήτηση (κεφάλαιο δέκατο) και 

εξαγωγή συμπερασμάτων σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία (κεφάλαιο 

ενδέκατο). Στο δωδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο, αρχικά, επισημαίνονται περιορισμοί 

και δεσμεύσεις κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και προτείνονται τρόποι για διεύρυνσή 

της στο μέλλον. Στη συνέχεια, διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν την αξιοποίηση 

των πορισμάτων της παρούσας έρευνας στη διδακτική της σύνθεσης στην ελληνική με 

σκοπό την ολοκλήρωση της κατάκτησης της διαδικασίας από τα νήπια και την 

καλλιέργεια της ΜορφΕπ αυτής από τους υπόλοιπους μαθητές του δημοτικού και του 

γυμνασίου ανάλογα με την ηλικία, την τάξη και τη βαθμίδα φοίτησής τους. 

Το παρόν πόνημα ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές, τα παραρτήματα 

και ένα ευρετήριο ξένων όρων.   
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Α.  Θεωρητικό Μέρος
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2. Ορισμοί 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής αναδεικνύεται το γλωσσολογικό υπόβαθρό της. 

Στις επιμέρους ενότητες προσδιορίζονται θεωρητικά έννοιες, αρχές και κανόνες που 

αφορούν τη μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης στην ελληνική. Αρχικά, παρέχονται 

ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα μορφήματα ως δομικά συστατικά των λέξεων 

(2.1.). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά η παραγωγή και η κλίση, οι δυο 

διαδικασίες σχηματισμού λέξεων μέσω προσφυματοποίησης (2.2.). Ακολουθεί 

αναφορά στη σύνθεση που ως διαδικασία παραγωγής λέξεων διαφοροποιείται από τις 

προαναφερθείσες αλλά και συνδέεται μαζί τους (2.3.). Στην επόμενη ενότητα (2.4.) 

περιγράφονται τα θεωρητικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις μονολεκτικές 

σύνθετες λέξεις και τις διαφοροποιούν από άλλους σχηματισμούς (κλιτές και 

παράγωγες λέξεις, πολυλεκτικά σύνθετα). Ακολούθως, προσεγγίζεται η έννοια της 

κεφαλής ως παράγοντα ρυθμιστικού για τις ιδιότητες των σύνθετων λέξεων (2.5.). Τα 

μονολεκτικά σύνθετα κατηγοριοποιούνται α) με κριτήριο τη γραμματική τους 

κατηγορία σε ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα, β) στα έχοντα σχέσεις παράταξης ή 

εξάρτησης με βάση τις λειτουργικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

συνθετικών τους και γ) σε ενδοκεντρικά (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) και 

εξωκεντρικά με κριτήριο την παρουσία, τη θέση ή την απουσία  της κεφαλής (2.6.). Τα 

σχήματα βάσει των οποίων δομούνται οι σύνθετες λέξεις μέσα από τον συνδυασμό 

θεμάτων και λέξεων και οι κανόνες τονισμού που εφαρμόζονται ανά περίπτωση 

περιγράφονται στην ενότητα (2.7.). Στη συνέχεια εξετάζονται η μορφή, η θέση και η 

λειτουργία του δείκτη σύνθεσης (2.8.). Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορές σε 

δομές της ελληνικής τα συστατικά των οποίων δεν ταξινομούνται ομόφωνα στα 

προσφύματα ή στα θέματα με αποτέλεσμα να τοποθετούνται στα όρια μεταξύ 

παραγωγής και σύνθεσης (προθήματα, δεσμευμένα θέματα, επιθήματα) και με εστίαση 

στο Μορφολογικό Συνεχές στο οποίο προτείνεται να ενταχθούν όλα τα στοιχεία που 

μετέχουν στον σχηματισμό των λέξεων (2.9.).     
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2.1. Τα μορφήματα ως μονάδες μορφολογικής περιγραφής 

και ανάλυσης 

 

‘Children learn morphemes 

as they learn language.’ 

(Carlisle, 2010: 465) 

 

Η μορφολογία ορίζεται ως ο ανεξάρτητος τομέας της γραμματικής5 που μελετά την 

ανάλυση και τον σχηματισμό των λέξεων  (Ράλλη, 2005: 295) και, πιο συγκεκριμένα, 

τις ιδιότητες των συστατικών τους, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

τελευταίων και τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν τη δομή μορφολογικά και 

σημασιολογικά αποδεκτών λέξεων είτε υπαρκτών είτε νεολογισμών6.  

Τα δομικά στοιχεία των λέξεων ονομάζονται μορφήματα (morphemes), αποτελούν τις 

ελάχιστες μονάδες αυτών και συνδυαστικά φέρουν μορφή και σημασία. Τα μορφήματα 

ταξινομούνται, καταρχάς, σε α) λεξικά και β) σε λειτουργικά. Λεξικά μορφήματα στην 

ελληνική συνιστούν, κυρίως, τα θέματα (stems) και, λιγότερο, οι λέξεις, που όντας 

φορείς συγκεκριμένης και αυτόνομης λεξικής σημασίας λειτουργούν ως βάσεις 

σχηματισμού πολυμορφηματικών δομών. Το θέμα κάθε λέξης ως προς τα όριά του 

προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του κλιτικού επιθήματος από εκείνη (Ralli, 2013a: 

8) και, σπάνια, ταυτίζεται μαζί της στην ελληνική όπως συμβαίνει με γλώσσες σαν την 

αγγλική. Τα λειτουργικά μορφήματα (functional morphemes) αποδίδουν τις 

γραμματικές σχέσεις μιας λέξης και του περιβάλλοντός της, όπως, ενδεικτικά, τον 

αριθμό, την πτώση ή τον ρηματικό χρόνο. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται τα 

προσφύματα (affixes), τα οποία βάσει της θέσης που λαμβάνουν στη λέξη σε σχέση με 

το θέμα της διακρίνονται σε προθήματα (prefixes) όταν προηγούνται του θέματος και 

σε επιθήματα (suffixes) όταν έπονται αυτού (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 2005: 34-36) 

(πίνακας 2.1.).  

                                                 
5 Η ανεξαρτησία της μορφολογίας ως γραμματικού τμήματος του γλωσσικού συστήματος από τη 

σύνταξη δεν αναιρεί την αλληλεπίδραση με την τελευταία (βλ. Ράλλη, 2008: 11). 
6 Ως νεολογισμοί ορίζονται οι νέες λέξεις ή οι νέες σημασίες υπαρκτών λέξεων που εντάσσονται στο 

ενεργητικό ή παθητικό λεξιλόγιο της γλωσσικής κοινότητας και έχουν ως στόχο και ως αποτέλεσμα τον 

εμπλουτισμό του (Χριστοφίδου, Αφεντουλίδου, Καρασίμος, & Δημητροπούλου 2013: 200). Βλ. 

αναλυτικά και τη διατριβή της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1986α). 
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Πίνακας 2.1. Ενδεικτικά παραδείγματα ομόρριζων λέξεων σχηματισμένων μέσω προσφυματοποίησης   

προθήματα  θέμα επιθήματα (παραγωγικά και κλιτικά) 

 θερμ- -ός 

έν- θερμ- -ος 

 θερμ- -ότητα 

υπο- θερμ- -ία 

Έτερη διττή7 κατηγοριοποίηση των μορφημάτων τα διακρίνει α) σε ελεύθερα (free 

morphemes) και β) σε δεσμευμένα (bound morphemes) με κριτήριο τη λειτουργία τους 

τους κατά τον σχηματισμό των λέξεων (βλ. Ράλλη, 2005: 40-41· 2007: 18). Οι 

τελευταίες ομαδοποιούνται σε μορφολογικά απλές (morphologically simple words) και 

μορφολογικά πολύπλοκες8 λέξεις (morphologically complex words) (Ράλλη, 2007: 17). 

Οι μορφολογικά απλές, και, συνήθως, άκλιτες, λέξεις στερούνται εσωτερικής 

μορφολογικής δομής. Είναι, κατά συνέπεια, μονομορφηματικοί σχηματισμοί και τα 

όριά τους ταυτίζονται με εκείνα των θεμάτων ή ορισμένων κατηγοριών λέξεων όπως 

συγκεκριμένα επιρρήματα, οι προθέσεις ή τα απόλυτα αριθμητικά της ελληνικής για 

τον σχηματισμό των οποίων δεν απαιτείται η αξιοποίηση άλλων μορφημάτων (βλ. 

πρδγ. 2.1.). Συνεπώς, τα στοιχεία αυτής της τάξης συνιστούν τα επονομαζόμενα 

ελεύθερα ή ανεξάρτητα μορφήματα (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 2005).  

(2.1.) πίσω, με, επτά 

Από την άλλη, οι μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις ως πολυμορφηματικοί σχηματισμοί 

προϋποθέτουν τον συνδυασμό ενός τουλάχιστον θέματος και ενός τουλάχιστον 

προσφύματος (Ράλλη, 2007: 17) (πίνακας 2.2.). Επομένως, σε αυτήν την ιδιότητα της 

δεσμευσιμότητας (ως συνένωσης) που χαρακτηρίζει τόσο τα θέματα όσο και τα 

                                                 
7 Τα μορφήματα διακρίνονται τριμερώς σε ελεύθερα, ελευθερώσιμα και δεσμευμένα (βλ. Αναστασιάδη-

Συμεωνίδη, 1986β· Φιλιππάκη-Warburton, 1992). Τα χαρακτηριστικά των ελεύθερων μορφημάτων 

ταυτίζονται με εκείνα της λέξης ως ανεξάρτητης μονάδας στον λόγο (με, όχι). Τα ελευθερώσιμα 

μορφήματα είναι δυνάμει ανεξάρτητα και η μορφή που λαμβάνουν ως λέξεις ολοκληρώνεται με την 

προσθήκη ενός κλιτικού επιθήματος. Τα δεσμευμένα θέματα δε διαθέτουν αυτόνομη υπόσταση στον 

λόγο αλλά συνιστούν υποχρεωτικά εξαρτημένες μορφές. Ενδεικτικά, στη λέξη βιβλιοθήκη η θήκη είναι 

ελεύθερο μόρφημα ενώ το βιβλι- είναι ελευθερώσιμο. Ομοίως, η λέξη συμβολαιογράφος αναλύεται 

μορφολογικά σε ένα ελευθερώσιμο (συμβολαι-) και ένα δεσμευμένο (-γράφ-ος) μόρφημα.  
8 Ή «μη απλές» (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2000: 130). 
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προσφύματα (τα παραγωγικά προθήματα, τα παραγωγικά επιθήματα, τα κλιτικά 

επιθήματα) οφείλεται η ταξινόμησή και των δυο μορφολογικών κατηγοριών στα 

δεσμευμένα ή εξαρτημένα μορφήματα.  

Πίνακας 2.2. Ανάλυση παράγωγων λέξεων σε μορφήματα   

παραγωγικά 

προθήματα  

θέμα παραγωγικά 

επιθήματα 

κλιτικά επιθήματα 

 δρόμ-  -ος 

 δρομ- -άκ- -ι 

κατα- δρομ- -έα- -ς 

 

2.2. Διαδικασίες προσφυματοποίησης   

Τρεις είναι οι κύριοι μορφολογικοί μηχανισμοί σχηματισμού λέξεων στην ελληνική˙ η 

κλίση, η παραγωγή και η σύνθεση (βλ. Ralli, 2003). Οι δύο πρώτες διαδικασίες 

διαφοροποιούνται από την τρίτη με κριτήριο τη δόμησή τους βάσει του μοτίβου 

[(προσφύματα +) θέμα + προσφύματα] στο εξής· η κατασκευή των κλιτών και των 

παράγωγων λέξεων απαιτεί την αξιοποίηση ενός τουλάχιστον θέματος συνδυασμένου 

με γραμματικά - λειτουργικά μορφήματα ως δομικών συστατικών των λέξεων (Ράλλη, 

2007: 11).  

Συγκεκριμένα, η κλίση (inflection) συνιστά μια προβλέψιμη και συστηματική 

διαδικασία δημιουργίας ποικίλων τύπων του ίδιου παραδείγματος κάθε λεξικής 

μονάδας με την προσθήκη κλιτικών επιθημάτων στο εκάστοτε θέμα στην περιφέρεια 

των λέξεων. Τα ονοματικά και ρηματικά κλιτικά επιθήματα ως λειτουργικά μορφήματα 

εκφράζουν τις συντακτικές σχέσεις της εκάστοτε λέξης με τα συμφραζόμενα, όπως, 

ενδεικτικά, τη συμφωνία ρήματος και υποκειμένου ή αντικειμένου, χωρίς να 

μεταβάλλουν α) τη γραμματική κατηγορία των θεμάτων (ουσιαστικών, επιθέτων, 

ρημάτων) με τα οποία συνδυάζονται, και β) το αρχικό σημασιολογικό φορτίο των 

τελευταίων (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 2005: 106-138) (πίνακας 2.3.).  
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Πίνακας 2.3. Ενδεικτικά παραδείγματα κλιτών λέξεων  

θέμα κλιτικά επιθήματα 

μορφ- -ή, -ής, -ές, -ών  

νοσ- -ώ, -είς, -εί  

Η παραγωγή (derivation) σχηματίζει νέες λέξεις μέσω της διαδικασίας της 

προσφυματοποίησης (affixation), του συνδυασμού ενός θέματος και παραγωγικών 

προσφυμάτων, ενός ή περισσότερων προθημάτων και επιθημάτων (βλ. Ράλλη, 2005: 

138-164). Στα προθήματα ανήκουν οι άκλιτες αρχαιοελληνικές προθέσεις που ως 

συστατικά στοιχεία των παράγωγων λέξεων τίθενται στα αριστερά των δομών και 

συνδυάζονται υπό περιορισμούς με συγκεκριμένες βάσεις (βλ. πρδγ. 2.2.). Η 

προθηματοποίηση με ρήματα δεν επιφέρει τονικές μεταβολές (βλ. πρδγ. 2.3.).  Στην 

προθηματοποίηση με ονόματα ο τόνος αναβιβάζεται στην προπαραλήγουσα (βλ. πρδγ. 

2.4.-2.5.) (βλ. ενότητα 2.7.). 

(2.2.) υποπίπτω αλλά * υποπέφτω 

(2.3.) υπογράφω, καταγράφω, διαγράφω όπως γράφω 

(2.4.) λύση, επίλυση, διάλυση 

(2.5.) δράση, αντίδραση, διάδραση  

 Η επιθηματοποίηση ευθύνεται για τον σχηματισμό νέων δομών με τις εξής δεσμεύσεις. 

Το επίθημα α) δύναται να διατηρήσει (βλ. πρδγ. 2.6.) ή να τροποποιήσει τη γραμματική 

κατηγορία της λέξης-βάσης (βλ. πρδγ. 2.7.)· β) μεταβάλλει το σημασιολογικό 

περιεχόμενο της λέξης-βάσης καθιστώντας συχνά τη σημασία του νέου λεξήματος 

απρόβλεπτη (βλ. πρδγ. 2.8.)· γ) συνδυάζεται με θέματα-βάσεις υπό περιορισμούς οι 

οποίοι καθορίζονται από τα εγγενή χαρακτηριστικά του κάθε επιθήματος (suffix-driven 

selection) (βλ. πρδγ. 2.9.) (βλ. Melissaropoulou & Ralli, 2010).  

(2.6.) παιδί (ουσιαστικό) > παιδ-άκ-ι, παιδ-ούλ-α, παιδ-ίσκ-η, παίδ-αρ-ος (ουσιαστικά) 

(2.7.) μάντης (ουσιαστικό) > μαντ-εύ-ω (ρήμα), μαντ-εί-ο (ουσιαστικό), μαντ-ικ-ός 

(επίθετο)    

(2.8.) χαλώ > χαλασ-μ-ός με την έννοια της αναταραχής 
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(2.9.) πικρός > πικρ-ότητ-α, πικρ-ίλ-α, πικρ-ία αλλά * πικρ-οσύν-η, *πικρ-ίτιδ-α 

Ειδικά, στην περίπτωση των επιθημάτων η συνδυαστικότητα περισσότερων του ενός 

με τη λεξική βάση συμβάλλει στη δημιουργία παράγωγων θεμάτων (παράγωγο θέμα < 

θέμα + παραγωγικό επίθημα) ως βάσεων για παράγωγες λέξεις (παράγωγη λέξη < 

παράγωγο θέμα + κλιτικό επίθημα) (βλ. πρδγ. 2.10.) (Ράλλη, 2005: 157). 

(2.10.) [[[[[χορ]-ευ]-τ]-ικ]ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΘΕΜΑ-[ός]ΚΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΘΗΜΑ]ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΗ 

Από το σύνολο των τριών μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων ο 

Τριανταφυλλίδης (1941) χαρακτηρίζει ως βασικές για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου 

την παραγωγή και τη σύνθεση. Στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν συγχρονικά την 

υψηλή παραγωγικότητα των δυο και, κυρίως, της σύνθεσης καταγράφονται από τους 

Χριστοφίδου κ.ά. (2013: 234-235). Συγκεκριμένα, στη ΝΕΟΔΗΜΙΑ, το νέο 

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα του Κέντρου Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και 

Νεολογισμών (ΚΕΕΟΝ) της Ακαδημίας Αθηνών, από το σύνολο των καταχωρισμένων 

νεολογισμών α) το 22,5% των δομών υπάγεται στις παράγωγες λέξεις (53,5% μέσω 

προθηματοποίησης και το 33,5% μέσω επιθηματοποίησης), β) το 46,5% στις 

μονολεκτικές σύνθετες λέξεις που σχηματίζονται χωρίς δεσμευμένα θέματα και γ) το 

31% στις μονολεκτικές σύνθετες λέξεις που σχηματίζονται με δεσμευμένα θέματα.9 

 

2.3. Η σύνθεση 

 

‘The first reason that compounding is important  

is its straightforward prevalence  

as a word formation process  

over time and across languages.’ 

(Libben, 2014: 8)10 

                                                 
9 Οι Χριστοφίδου κ.ά. (2013: 229) χαρακτηρίζουν ως (θεματικά) παραθηματοειδή τα δεσμευμένα 

θέματα της Ράλλη (2005) και τα συνεξετάζουν με τα λεξικά προθήματα και επιθήματα των Κλαίρη & 

Μπαμπινιώτη (2005) ως διακριτό τομέα σύνθεσης. Δεν είναι της παρούσης να εξετάσουμε τα σχετικά 

με την ονομασία τους (βλ. ενότητες 2.9.2. και 2.9.3.). Βάσει αυτού του δεδομένου το σύνολο των 

νεολογισμών που συνιστούν σύνθετες λέξεις προκύπτει από το άθροισμα των δυο τελευταίων 

κατηγοριών και αγγίζει το 77,5%. 
10 Για την υψηλή παραγωγική ισχύ της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης διαγλωσσικά βλ. Booij 

(2013: 258)· Dressler (2006: 23). 
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Ως σύνθεση (compounding ή composition)11 ορίζεται η διαδικασία δημιουργίας 

υπαρκτών ή νέων πολύπλοκων μορφολογικά δομών που προκύπτουν από τον 

συνδυασμό τουλάχιστον δυο ή περισσότερων στοιχείων με λεξικό περιεχόμενο (lexical 

items or lexemes) (βλ. αναλυτικά Bauer, 2003· Booij, 2002· Dressler, 2006) τα οποία 

στην ελληνική ταυτίζονται με θέματα και λέξεις (Ralli, 2013a: 1). Αντιθέτως, τα δομικά 

συστατικά στην πλειοψηφία των γηγενών συνθέτων των ρωμανικών γλωσσών και της 

αγγλικής συμπίπτουν με ανεξάρτητες λέξεις (Dressler, 2006: 38· ten Hacken, 1994). 

Στο σχήμα (2.11.) που προτείνει ο Scalise (1984) για τους κανόνες σχηματισμού 

λέξεων στη σύνθεση τα Χ, Υ και Ζ αποτελούν τις γραμματικές κατηγορίες των 

συστατικών και της τελικής σύνθετης δομής αντίστοιχα. Τα  επιμέρους δομικά στοιχεία 

διακρίνονται ως προς τα όριά τους με το #. 

(2.11.)  [ ]Χ [ ]Υ -> [[ ]Χ # [ ]Υ]Υ /Ζ 

Συνεπώς, όσον αφορά την ελληνική, βάσει των παραπάνω, μέσω της σύνθεσης 

δομούνται μονολεκτικοί και πολυλεκτικοί σχηματισμοί. Τα μονολεκτικά σύνθετα 

σχηματίζονται με αρχές και δομικά στοιχεία που έγκεινται στη μορφολογία 

(morphologically-based compounds) ενώ τα πολυλεκτικά συνιστούν φράσεις (phrasal 

compounds) η δομή των οποίων παράγεται στον γραμματικό τομέα της σύνταξης (βλ. 

Ralli, 2013b: 183-184).  

Τα πολυλεκτικά σύνθετα, γνωστά ως μορφοσυντακτικά (morphosyntactic) (Drachman 

& Malikouti-Drachman, 1994) και ως χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα (loose multi-word 

compounds) σχηματίζονται στο διεπίπεδο μορφολογίας και σύνταξης ως ιδιότυπες 

ονοματικές φράσεις με δομή του τύπου [λέξη + λέξη] και πραγματώνονται είτε ως 

[επίθετο + ουσιαστικό] (βλ. πρδγ. 2.12.) είτε ως [ουσιαστικό + ουσιαστικό σε γενική] 

(βλ. πρδγ. 2.13.) (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 2007: 221-252). Η διερεύνηση της 

συγκεκριμένης κατηγορίας σύνθετων δομών δεν εμπίπτει στα όρια της παρούσας 

διατριβής (βλ. σχετικά Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α: 133-146· Bağriaçik & Ralli, 

2015· Ralli, 2013b). 

(2.12.) ψυχρός πόλεμος, μικρή οθόνη 

                                                 
11 Η ενότητα πραγματεύεται τη διαδικασία στην κοινή νέα ελληνική (standard modern greek), βλ. Ralli, 

(1992· 2009a· 2013a)· Ράλλη (2005· 2007). Για τη σύνθεση στις διαλέκτους βλ. ενδεικτικά Ralli (2009b). 
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(2.13.) φακοί επαφής, πρακτορείο ειδήσεων 

Στα ονοματικά ή στα ρηματικά μονολεκτικά σύνθετα τα θέματα (που συνιστούν 

δεσμευμένα μορφήματα ως προς τη δομική τους συμπεριφορά) συνδυάζονται ή μεταξύ 

τους (βλ. πρδγ. 2.14.) ή με λέξεις (βλ. πρδγ. 2.15.) και σχηματίζουν μορφολογικά 

πολύπλοκες λεξικές οντότητες η σημασία των οποίων ενδέχεται να είναι προβλέψιμη 

σε ποικίλο βαθμό ανάλογα με τις λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των συνθετικών τους. H 

Ralli (2013a: 7) τονίζει στον ορισμό για τα μονολεκτικά σύνθετα ότι ως δομές είναι α) 

αδιάσπαστες με κριτήρια συντακτικά και β) φορείς νέων σημασιών. 

(2.14.) καραβόπανο, λιθόστρωτος 

(2.15.) νεροκουβαλητής, ταραμοσαλάτα 

 

2.4. Θεωρητικά χαρακτηριστικά σύνθετων λέξεων  

Τα βασικά γνωρίσματα των μονολεκτικών σύνθετων λέξεων της ελληνικής βάσει των 

οποίων τα τελευταία α) ταξινομούνται στις μορφολογικά πολύπλοκες λέξεις, β) 

διαφοροποιούνται από τις δυο άλλες κατηγορίες πολυμορφηματικών δομών, τους 

κλιτούς και τους παράγωγους τύπους, και γ) διαχωρίζονται από τα χαλαρά πολυλεκτικά 

σύνθετα συνοψίζονται ως εξής (βλ. αναλυτικά Bağriaçik & Ralli, 2015: 326-332· 

Dressler, 2006: 25-27· Ράλλη, 2005: 164-165· 2007: 22-30· Ralli, 2009a· 2013a: 13-

25· 2013b: 184-187).12  

Η μονολεκτικότητα ως η γραφική ενότητα (graphic unity) των σύνθετων λέξεων κατά 

την απόδοσή τους σηματοδοτεί την ταύτιση των ορίων κάθε σύνθετης μορφολογικής 

λέξης με εκείνα της αντίστοιχης φωνολογικής λέξης στην Επιφανειακή Δομή (βλ. 

Nespor & Ralli, 1996· Nespor & Vogel, 1986). Η φωνολογική λέξη (phonological 

word) αποτελεί μια ολοκληρωμένη τονική ενότητα και φέρει μόνο έναν κύριο τόνο ο 

οποίος στην ελληνική είτε ταυτίζεται με τον τόνο του δεύτερου συνθετικού ως 

αυτόνομης λέξης είτε διαφοροποιείται από αυτόν ύστερα από την εφαρμογή 

                                                 
12 Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή των ιδιοτήτων των σύνθετων λέξεων. Γι’ αυτό 

απουσιάζουν σκοπίμως οι αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία, όμως, καταγράφονται σε 

επόμενες ενότητες όπου η ανάλυση είναι διεξοδική.  
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φωνολογικών κανόνων (Nespor, 1999· Ralli, 2013a:13). Σύμφωνα με τη Ralli (2013a: 

22), η μονολεκτικότητα των τελικών δομών οφείλεται στη δεσμευσιμότητα των 

θεμάτων ως πρώτων συνθετικών τους έναντι των λέξεων. Και οι δυο ιδιότητες, της 

μονολεκτικότητας και του ενός μόνο τόνου (one single stress) (βλ. ό.π.: 13), έχουν 

διαφοροποιητική λειτουργία σε σχέση με τα πολυλεκτικά σύνθετα που α) απαρτίζονται 

από δυο ανεξάρτητες ονοματικές λέξεις από τις οποίες τουλάχιστον η πρώτη είναι και 

κλιτή, και β) φέρουν περισσότερους από έναν τόνο (Ράλλη, 2007: 223).  

Άλλο εξίσου βασικό γνώρισμα αφορά τη δεσμευμένη φύση των μορφημάτων 

(morpheme boundness) που αξιοποιούνται ως δομικά συστατικά των σύνθετων λέξεων. 

Η σύνθεση προϋποθέτει τον συνδυασμό τουλάχιστον δυο θεμάτων μεταξύ τους ή, 

σπανιότερα, ενός θέματος και μιας λέξης ως των κατεξοχήν φορέων του 

σημασιολογικού/ λεξικού φορτίου της τελικής δομής. Στα μονολεκτικά σύνθετα 

εξαιτίας της φύσης του πρώτου συνθετικού τους δεν επιτρέπονται α) η εσωτερική 

κλίση, παρά μόνο σε αριθμητικά περιορισμένες περιπτώσεις που ανάγονται στα αρχαία 

ελληνικά (βλ. Ραυτοπούλου, 2001· Ralli, 2013a: 49-50· 2013b: 185), β) η ανεξάρτητη 

τροποποίηση ενός από τα συνθετικά και γ) η επένθεση ενός άλλου στοιχείου μεταξύ 

αυτών (βλ. Ralli, 2013b: 185). Με δεδομένες τις τελευταίες επισημάνσεις 

αναδεικνύεται η λεξική ακεραιότητα, δηλαδή ο ατομικός χαρακτήρας (lexical integrity 

or word atomicity) των σύνθετων λέξεων, ως διαφοροποιητικό κριτήριο από τις 

συντακτικές φράσεις, καθώς «οι συντακτικές αρχές δεν επηρεάζουν την εσωτερική δομή 

των πρώτων» (Ralli, 2013a: 2, 20, 25). 

Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι δεσμευσιμότητα διέπει και τη σειρά διαδοχής 

των συστατικών στην πλειοψηφία των μονολεκτικών σύνθετων δομών (structural 

position), με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις παρατακτικών σύνθετων λέξεων που 

πραγματώνονται ως επίθετα (Ralli, 2013a: 16). Ειδικά, στις υψηλά παραγωγικές 

κατηγορίες σύνθετων λέξεων που δομούνται ως [ουσιαστικό + ουσιαστικό] και 

[επίρρημα + ρήμα] η διάταξη διαφοροποιείται από τα ισχύοντα για την αντίστοιχη 

συντακτική φράση (Ralli, 2013b: 186). 

Κοινό χαρακτηριστικό των μονολεκτικών σύνθετων σχηματισμών συνιστά και η 

διαβαθμισμένη σημασιολογική αδιαφάνεια (semantic opacity) πολλών από αυτούς. 

Συγκεκριμένα, η σημασία ορισμένων δεν προκύπτει αθροιστικά (non-compositional) 

από εκείνες που φέρουν τα επιμέρους συστατικά τους, αν και τα τελευταία είναι 
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διαφανή σημασιολογικά, τουλάχιστον, στους φυσικούς ομιλητές (Ralli, 2013a: 18). Σε 

αυτές τις περιπτώσεις στη σημασιολογική αποκωδικοποίηση και στην επιτυχή 

επικοινωνία εμπλέκονται πραγματολογικοί παράγοντες, η μεταφορική χρήση του 

λόγου και η λεξικοποίηση13 της σημασίας (Ralli, 2013b: 187). Η σημασία του ΜΟΣ 

κιτρινοπράσινος είναι προβλέψιμη, εφόσον πρόκειται για δομή διαφανή 

σημασιολογικά. Αντίθετα, το χαζοκούτι ως μειωτικός χαρακτηρισμός της τηλεόρασης 

μόνο μεταφορικά λαμβάνει την έννοια του κουτιού δηλαδή της συσκευής που (πιθανόν 

να) αποβλακώνει τους θεατές του.  

Η ταξινόμηση των μονολεκτικών σύνθετων λέξεων σε τέσσερεις κατηγορίες βάσει του 

επιπέδου σημασιολογικής διαφάνειας των συστατικών τους διαμορφώνεται ως εξής· α) 

[διαφανές + διαφανές] β) [αδιαφανές + διαφανές] γ) [διαφανές + αδιαφανές] δ) 

[αδιαφανές + αδιαφανές] (βλ. Libben, 1998· Libben, Gibson, Yoon, & Sandra, 2003). 

Οι παραπάνω κατηγορίες συνιστούν επιμέρους διαβαθμίσεις ενός συνεχούς 

(continuum) στο ένα άκρο του οποίου τίθενται οι άκρως προβλέψιμοι σημασιολογικά 

σχηματισμοί και στο άλλο όσοι συγχρονικά είναι πλήρως αδιαφανείς στους φυσικούς 

ομιλητές εξαιτίας της αδυναμίας των τελευταίων να συσχετίσουν τη σημασία, έστω, 

ενός συστατικού με εκείνη της τελικής δομής (βλ. αναλυτικά Bell & Schäfer, 2016: 

158). Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα (βλ. 2.16-2.19.) από τις Stephany & 

Thomadaki (2017: 124).  

(2.16.) [διαφανές + διαφανές] σκυλ-ό-σπιτ-ο 

(2.17.) [αδιαφανές + διαφανές] αστυ-φύλακας 

(2.18.) [διαφανές + αδιαφανές] παιδ-ο-νόμ-ος 

(2.19.) [αδιαφανές + αδιαφανές] ελικ-ό-πτερ-ο 

Εξίσου βασικός αντιληπτικός δείκτης της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης 

είναι η υποχρεωτική παρουσία ενός φωνήεντος, που, συνήθως, πραγματώνεται ως 

όμικρον (/ο/) και λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο (linking element) μεταξύ των δυο 

θεμάτων, γνωστός ως δείκτης σύνθεσης (compound marker) (βλ. σχετικά Ράλλη, 2005· 

2007· Ralli, 2013a· 2013b) (βλ. ενότητα 2.8.).  

                                                 
13 Ως λεξικοποιημένες χαρακτηρίζονται όσες λέξεις δε διαθέτουν εσωτερική δομή αναλύσιμη από τους 

φυσικούς ομιλητές (Ράλλη, 2007: 155).  
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Οι Bağriaçik & Ralli (2015: 332) συνοψίζουν τα βασικά γνωρίσματα των 

μονολεκτικών σύνθετων σχηματισμών της ελληνικής στον ακόλουθο πίνακα (2.4.). 

 Πίνακας 2.4. Θεωρητικά χαρακτηριστικά των μονολεκτικών σύνθετων λέξεων της ελληνικής (Bağriaçik 

& Ralli, 2015: 332) 

 

 

2.5. Η έννοια της κεφαλής 

Η κεφαλή (head) αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο κάθε μονολεκτικού σύνθετου 

σχηματισμού, εφόσον εμπεριέχεται σε αυτό. Βάσει της λειτουργίας της, οι Guevara & 

Scalise (2009) τη διακρίνουν σε α) τυπικά μορφολογική και β) σημασιολογική εξαιτίας 

του ότι ευθύνεται για την απόδοση στην τελική δομή των μορφοσυντακτικών και των 

σημασιολογικών της χαρακτηριστικών αντίστοιχα. Μέσω της επενέργειας της 

μορφολογικής αρχής της μεταπήδησης των χαρακτηριστικών (percolation) η κεφαλή 

καθορίζει και μεταφέρει στον πολυμορφηματικό σχηματισμό α) τη δική της 

γραμματική κατηγορία, β) τις συντακτικές της ιδιότητες, όπως το γένος και τον αριθμό, 

και γ) τη βασική λεξική σημασία της (Ράλλη, 2005: 254), ώστε καθιστά την τελική 

δομή ένα υπώνυμό της (βλ. Bisetto & Scalise, 2005).  

 

2.6. Κατηγοριοποίηση μονολεκτικών σύνθετων λέξεων 
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2.6.1. Βάσει γραμματικής κατηγορίας 

Τα μονολεκτικά σύνθετα διακρίνονται α) σε ονοματικά (nominal compounds) ή, 

αλλιώς, ριζικά σύνθετα (root compounds) και β) σε ρηματικά σύνθετα (verbal 

compounds), γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία και ως ‘synthetic compounds’ (βλ. 

Ράλλη, 1989· 1996· Spencer, 2000). Πραγματώνονται ως ουσιαστικά και επίθετα, και 

ως ρήματα αντίστοιχα. Τα ονοματικά σύνθετα διαγλωσσικά θεωρούνται ως τα πλέον 

παραγωγικά έναντι των ρηματικών, διαπίστωση που ισχύει και για την ελληνική (βλ. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α· 1986β· Ράλλη, 1996· 2007· Ralli, 2003). Τέλος, 

μεταξύ των ονοματικών πιο παραγωγικά είναι τα ουσιαστικά και ακολουθούν τα 

επίθετα (βλ. και Stephany & Thomadaki, 2016). Σύνθετα επιρρήματα στην ελληνική 

δεν προκύπτουν πρωτογενώς αλλά δευτερογενώς ύστερα από την προσθήκη του 

αντίστοιχου παραγωγικού επιθήματος -/α/ στο θέμα του ήδη σύνθετου επιθέτου (βλ. 

πρδγ. 2.20.) (Ralli, 1992: 150).  

(2.20.) βορειοδυτικά ˂ βορειοδυτικός, ζερβόδεξα ˂ ζερβόδεξος 

Τα επιμέρους συστατικά των σύνθετων ουσιαστικών είναι, κυρίως, ονοματικά θέματα 

κλιτών λέξεων, και, συγκεκριμένα, ουσιαστικών ή επιθέτων. Σύνθετα ουσιαστικά με 

πρώτο συνθετικό ένα επίρρημα είναι προϊόντα επανανάλυσης14 του τελευταίου ως 

επίθετου προκειμένου α) να αναδειχθεί η προσδιοριστική σχέση του επιρρήματος ως 

πρώτου συνθετικού με την κεφαλή του σύνθετου και β) να αποτραπεί ο 

αντιγραμματικός προσδιορισμός του δεύτερου συστατικού ως ουσιαστικού από ένα 

επίρρημα (βλ. πρδγ. 2.21.) (Ράλλη, 2007: 109). 

(2.21.) εξώπορτα < η έξω (ενν. εξωτερική) πόρτα  

Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί που παράγουν αποδεκτές σύνθετες λέξεις στα ελληνικά 

ανά γραμματική κατηγορία ανεξάρτητα από τον βαθμό παραγωγικότητας κάθε 

σχηματισμού και από τη σημασιολογική διαφάνεια των τελικών δομών για τους 

φυσικούς ομιλητές καταγράφονται στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα (2.5.) (βλ. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996: 101).   

                                                 
14 Σύμφωνα με τη Ράλλη (2007: 109, υποσημείωση 77) η επανανάλυση στοιχείων αποτελεί μια κοινή 

διαδικασία και συνίσταται «στην αλλαγή είτε της γραμματικής τους κατηγορίας είτε της εσωτερικής δομής 

των λέξεων».  
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Πίνακας 2.5. Κατηγορίες σύνθετων λέξεων της ελληνικής (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996: 101)  

γραμματική κατηγορία 

τελικής σύνθετης λέξης 

Συνδυασμοί ανά 

γραμματική κατηγορία 

Παραδείγματα (διασκευή) 

ουσιαστικό ουσιαστικό + ουσιαστικό 

με σχέση παράταξης 

αλατοπίπερο 

ουσιαστικό + ουσιαστικό 

με σχέση εξάρτησης (2 

κατηγορίες)15 

σπανακόπιτα, 

πονοκέφαλος 

επίθετο + ουσιαστικό αγριόγατα 

ουσιαστικό + ουσιαστικό 

ρηματικό παράγωγο 

χωροφύλακας  

επίθετο ρηματικό 

παράγωγο + ουσιαστικό 

ραπτομηχανή 

ρήμα + ουσιαστικό μισογύνης 

επίρρημα + ουσιαστικό εξώπορτα 

επίθετο επίθετο + επίθετο στενόμακρος, 

κιτρινοπράσινος 

επίθετο + ουσιαστικό πολυάνθρωπος 

επίθετο + ρήμα ετοιμοπαράδοτος 

ουσιαστικό + ρήμα πλακόστρωτος 

ουσιαστικό + επίθετο / 

μετοχή 

χρυσόδετος, 

ανθοστολισμένος 

ρήμα + ουσιαστικό σπαραξικάρδιος 

επίρρημα + επίθετο / 

μετοχή  

αργόσυρτος, 

αδικοσκοτωμένος 

ρήμα ρήμα + ρήμα μπαινοβγαίνω 

ουσιαστικό + ρήμα πλακοστρώνω 

επίρρημα + ρήμα αργοσβήνω 

                                                 
15 Ως διαφοροποιητικό κριτήριο μεταξύ των δυο δομών λειτουργεί η κεφαλή και οι συντακτικές σχέσεις 

των επιμέρους συστατικών, σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996). 
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Επιλέξαμε να παραθέσουμε τον παραπάνω πίνακα αλλά θα εστιάσουμε στην πιο 

συνοπτική ανάλυση της Ράλλη (2007). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των σύνθετων 

επιθέτων ως πρώτα συνθετικά16 δύναται να αξιοποιηθούν εκτός των ουσιαστικών (βλ. 

πρδγ. 2.22.) και των επιθέτων (βλ. πρδγ. 2.23.), και θέματα άκλιτων επιρρημάτων, λόγω 

της συντακτικής εγγύτητας των επιθέτων με τη ρηματική κατηγορία (βλ. πρδγ. 2.24.). 

Σύνθετα με πρώτα συνθετικά λόγια κληροδοτημένα επιρρήματα (βλ. πρδγ. 2.25.-2.26.) 

ή ρήματα (βλ. πρδγ. 2.27.) θεωρούνται ελάχιστα παραγωγικοί λεξικοποιημένοι 

σχηματισμοί συγχρονικά και απολιθώματα της αρχαίας γλώσσας (Ράλλη, 2007: 154-

157). Ως δεύτερα συνθετικά των επιθέτων αξιοποιούνται και ρηματικής προέλευσης 

μετοχές σε –μενος ή παράγωγα επίθετα σε –τος (βλ. πρδγ. 2.28.) λόγω των 

χαρακτηριστικών της ονοματικής κλίσης τα οποία διατηρούν (το γένος, την πτώση, τον 

αριθμό, την κλιτική τάξη) (Ράλλη, 2005: 181).  

(2.22.) νερόβραστος 

(2.23.) ψηλόλιγνος  

(2.24.) αδικοσκοτωμένος 

(2.25.) αει-θαλής 

(2.26.) αρτι-μελής 

(2.27.) μισάνθρωπος < μισώ, φιλοπόλεμος < φιλώ 

(2.28.) σημαιοστολισμένος, ανθοστόλιστος 

Ονοματικές μονολεκτικές δομές με πρώτο συνθετικό αντωνυμίες (βλ. πρδγ. 2.29.) και 

άκλιτα αριθμητικά (βλ. πρδγ. 2.30.) είναι ελάχιστα παραγωγικές στη συγχρονική 

μορφή της ελληνικής (βλ. Ράλλη, 2007: 123-124), σε σχέση με τα αρχαία (βλ. πρδγ. 

2.31.) (βλ. Τσερέπης, 1902). Με τα περιορισμένα αριθμητικώς ΜΟΣ με πρώτο 

συνθετικό ρηματικό θέμα (βλ. πρδγ. 2.32.) θα ασχοληθούμε στην ενότητα 2.6.3. που 

εξετάζεται εκτενέστερα ο ρόλος της κεφαλής. 

(2.29.) παντοδύναμος, αλληλοθαυμασμός 

                                                 
16 Σχετική αναφορά στις άκλιτες προθέσεις και στον ρόλο τους ως προθημάτων ή πρώτων συνθετικών 

ακολουθεί στην ενότητα (2.9.1.). 
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(2.30.) τριετής, πεντάδραχμο 

(2.31.) πάνταρχος, τριήρης 

(2.32.) πονόδοντος, μισογύνης 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στα ονοματικά μονολεκτικά σύνθετα, οφείλουμε να 

επισημάνουμε ως χαρακτηριστική τη συμπληρωματική κατανομή των αλλόμορφων, 

εναλλακτικών μορφών του θέματος, είτε του πρώτου συνθετικού (βλ. πρδγ. 2.33.) είτε 

του δεύτερου συνθετικού (βλ. πρδγ. 2.34.), συγχρονικά ή στη διαχρονία (βλ. πρδγ. 

2.35.), ανάλογα με το μορφολογικό περιβάλλον εμφάνισής τους (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 

2007: 127-134).17  

(2.33.) αιμ-ο-βόρος, αιματ-ο-βαμμένος, σωματ-ο-φύλακας, σωμ-ασκία 

(2.34.) γυμνασι-ό-παιδο, δασκαλ-ο-παίδι 

(2.35.) γαλατ-ό-πιτα, γαλακτ-ο-πωλείο 

Τα ρηματικά σύνθετα είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί πρωτογενείς σχηματισμοί στην 

ελληνική σύνθεση και στη συγχρονία (βλ. Ralli, 1992: 160-164· Ράλλη, 2007: 199-202) 

και στη διαχρονία (βλ. Ραυτοπούλου, 2005· Τσερέπης, 1902) σε αντίθεση με όσα 

ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες στις οποίες είτε δεν εμφανίζονται καθόλου 

είτε είναι ελάχιστα παραγωγικά18 (βλ. Olsen, 2000). Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να 

αναφερθούμε στη γενικευτική χρήση του περιληπτικού όρου «ρηματικά» για την 

ελληνική. Βάσει αυτού, στην ίδια διευρυμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται σύνθετα 

η κεφαλή των οποίων πραγματώνεται και ως ρήμα (verbal compounds) και ως 

ρηματικό παράγωγο (deverbal compounds) (βλ. σχετικά Χριστοφίδου κ.ά., 2013: 228). 

Βάσει της αρχής της μεταπήδησης των χαρακτηριστικών, τα πρώτα υπάγονται στα 

ρήματα (βλ. πρδγ. 2.36) και τα δεύτερα στα ουσιαστικά (βλ. πρδγ. 2.37.) ή στα επίθετα 

(βλ. πρδγ. 2.38.).  

(2.36.) μπαινοβγαίνω  

                                                 
17 Λόγια κληροδοτημένα επιρρήματα ως πρώτα συνθετικά όπως στα αει-θαλής, αρτι-μελής. Ανάλογες 

περιπτώσεις θεωρούνται λεξικοποιημένες συγχρονικά. 
18 Τα ρηματικά σύνθετα με παρατακτική σχέση απουσιάζουν ενώ αυτά με σχέση εξάρτησης είναι 

ελάχιστα παραγωγικά ή αποτέλεσμα δευτερογενούς σχηματισμού (βλ. Ράλλη, 2007).   
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(2.37.) ψυχοθεραπεία  

(2.38.) σεισμόπληκτος 

 

2.6.2. Βάσει λειτουργικών σχέσεων των συνθετικών  

Τα επιμέρους συστατικά των μονολεκτικών σύνθετων της ελληνικής σχετίζονται και 

λειτουργικά μεταξύ τους (βλ. αναλυτικά Anastassiadis–Symeonidis, 1983· Ράλλη, 

2005· 2007) και αναπτύσσουν είτε σχέσεις παράταξης (co-ordination relations)19 είτε 

σχέσεις εξάρτησης (dependency relations).  

Αναλυτικότερα, τα αρκετά παραγωγικά στην ελληνική παρατακτικά σύνθετα 

(dvandva) επιμερίζονται σε μονολεκτικά έχοντα σχέσεις πρόσθεσης (additive relation) 

και σε πολυλεκτικά έχοντα σχέσεις παράθεσης20 (appositive relation). Στην πρώτη 

περίπτωση, που μας αφορά στο πλαίσιο της διατριβής, οι σύνθετες λέξεις του τύπου 

[Ουσιαστικό + Ουσιαστικό]Ουσιαστικό (βλ. πρδγ. 2.39.), [Επίθετο + Επίθετο]Επίθετο (βλ. 

πρδγ. 2.40.), [Ρήμα + Ρήμα]Ρήμα (βλ. πρδγ. 2.41.) ανήκουν στην ίδια γραμματική 

κατηγορία με εκείνη των συνθετικών τους. Επιπλέον, το τελικό σημασιολογικό τους 

περιεχόμενο είναι διαφανές, καθώς προκύπτει αθροιστικά από τα επιμέρους συστατικά 

τους (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2000: 134-135· Ράλλη, 2007: 80-82).  

(2.39.) λαδολέμονο 

(2.40.) ψηλόλιγνος  

(2.41.) αναβοσβήνω  

Ειδικότερα, ως προς τα παρατακτικά μονολεκτικά σύνθετα ισχύουν τα εξής. Τα 

ονοματικά με κριτήριο τον αριθμό τους κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, α) όσα 

βρίσκονται μόνο σε πληθυντικό αριθμό (pluralia tantum) και «δηλώνουν ομάδα 

σχετικών μεταξύ τους οντοτήτων» (βλ. πρδγ. 2.42.), β) όσα απαντούν μόνο σε ενικό 

                                                 
19 Από τους Bloomfield (1933) και Booij (2005) χαρακτηρίζονται και ως ενωτικά σύνθετα (copulative 

compounds). 
20 Τα σύνθετα με σχέση παράθεσης του τύπου [ουσιαστικό + ομοιόπτωτο ουσιαστικό] (μεταφραστής 

διερμηνέας, παραγωγός σκηνοθέτης) είναι ειδικές ονοματικές πολυλεκτικές φραστικές δομές που 

προσιδιάζουν μορφολογικά, σημασιολογικά και συντακτικά στα χαλαρά πολυλεκτικά σύνθετα, αν και 

εντέλει διαφοροποιούνται από αυτά (βλ. Ράλλη, 2007: 247-251),. 
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αριθμό και απαρτίζονται από έννοιες ή υλικά μη μετρήσιμα (βλ. πρδγ. 2.43.) και γ) όσα 

«αποδίδουν δυο ισότιμες ιδιότητες στο ίδιο αντικείμενο αναφοράς» (βλ. πρδγ. 2.44.) 

(Μανωλέσσου & Τσολακίδης, 2009: 957). 

(2.42.) μαχαιροπήρουνα 

(2.43.) αλατοπίπερο 

(2.44.) ιερομόναχος 

Όσον αφορά τα αριθμητικά περιορισμένα παρατακτικά ρηματικά σύνθετα, η σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ των συστατικών τους είναι, συχνότατα, ισχυρά αντιθετική 

(βλ. πρδγ. 2.45.) (Ράλλη, 2007: 113).  

(2.45.) ανοιγοκλείνω 

Στα σύνθετα με σχέση εξάρτησης21 ταξινομούνται α) τα υποτακτικά (subordinative 

compounds) (βλ. πρδγ. 2.46.) και β) αυτά που το πρώτο συνθετικό ως το μη βασικό 

αποδίδει μια ιδιότητα στην κεφαλή ως το δεύτερο και βασικό συνθετικό (attributive 

compounds) (βλ. πρδγ. 2.47.) (Ράλλη, 2007: 79-80).22 

(2.46.) βαμβακόσπορος < σπόρος βαμβακιού 

(2.47.) πλουσιόπαιδο < πλούσιο παιδί 

Ανεξάρτητα αν υπάγονται στη μια ή στην άλλη υποκατηγορία τα σύνθετα με σχέσεις 

εξάρτησης στην πλειοψηφία τους σχηματίζονται βάσει της δομής [προσδιορίζον + 

προσδιοριζόμενο] είτε [όρισμα + ρηματική βάση] (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 

1996: 101-102). Στην πρώτη περίπτωση η μη κεφαλή του σχηματισμού λειτουργεί ως 

προσάρτημα (adjunct) της κεφαλής, δηλαδή ως ένας απλός ονοματικός προσδιοριστής 

της (βλ. πρδγ. 2.48.-2.49.). 

(2.48.) μαρμαροκολόνα < κολόνα από μάρμαρο 

(2.49.) ξερόκλαδο < ξερό κλαδί 

                                                 
21 Ο Bloomfield (1933) τα χαρακτηρίζει ως προσδιοριστικά (determinative compounds or tatpurusha). 
22 Οι Bisetto & Scalise (2005) και οι Guevara & Scalise (2009) τα εκλαμβάνουν ως διακριτά είδη. 



25 

 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα ρηματικά σύνθετα στα οποία το πρώτο συνθετικό 

συμπληρώνει το δεύτερο, καθώς η μη κεφαλή εκφράζει έναν σημασιολογικό ρόλο που 

καθορίζεται από την κεφαλή και είναι συμβατός μαζί της είτε εκείνη πραγματώνεται, 

σπάνια, ως ρήμα (βλ. πρδγ. 2.50.) είτε, συχνότατα, ως ρηματικό παράγωγο (βλ. πρδγ. 

2.51.). Το δεύτερο συνθετικό (ουσιαστικό, επίθετο ή μετοχή) προήλθε από την 

ενεργοποίηση της μορφολογικής διαδικασίας της παραγωγής με την προσθήκη στη 

ρηματική βάση ενός ονοματοποιητικού παραγωγικού επιθήματος, συγκεκριμένα ενός 

από τα -μα, -(ε)ια, -ση, -σιμ(ο), -μ(ος), -τ(ης) για τα ουσιαστικά (βλ. πρδγ. 2.52.) και 

των -τ(ος), -μεν(ος) για τα επίθετα (βλ. πρδγ. 2.53.) (βλ. Ralli, 1992: 161-162· Ράλλη, 

2007: 201-202).  

(2.50.) αιματοκυλώ  

(2.51.) θηριοδαμαστής 

(2.52.) εικονομαχία, υπνοθεραπεία 

(2.53.) χειροποίητος, κεραυνοβολημένος  

Η μη κεφαλή των μονολεκτικών ρηματικών σύνθετων λειτουργεί ως το εσωτερικό 

όρισμα, ένα υποχρεωτικό συμπλήρωμα του ρήματος προέλευσης βάσει της 

καταχωρισμένης στο νοητικό λεξικό23 δομής ορισμάτων (argument structure) του 

αυτού ρήματος (βλ. Booij, 2002: 158· 2005: 90-91). Οι βασικότεροι σημασιολογικοί 

ρόλοι ή, αλλιώς, θεματικοί ρόλοι (theta roles) που τα μη βασικά συνθετικά ικανοποιούν 

στο εσωτερικό των σύνθετων λέξεων της ελληνικής είναι οι εξής: ο δράστης (agent), 

το θέμα (theme), ο πάσχων (patient), ο τόπος (location), ο στόχος (goal), το όργανο 

(instrument) (βλ. συνολικά Di Sciullo & Ralli, 1999· Ράλλη, 1996· 2007). Ακολουθούν 

ενδεικτικά παραδείγματα στον πίνακα (2.6.). 

Πίνακας 2.6. Ενδεικτικά παραδείγματα θεματικών ρόλων 

Σύνθετη λέξη πρώτο συνθετικό, μη κεφαλή σημασιολογικός ρόλος 

νεροκουβαλητής νερ(ό) θέμα 

ποντικοφάγωμα ποντίκ(ι) δράστης 

πλακόστρωτος πλάκ(α) μέσον, ύλη 

                                                 
23 Βλ. αναλυτικά για το νοητικό λεξικό στην ενότητα 3.5.3.. 
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2.6.3. Βάσει κεφαλής  

Μέχρι τώρα τα μονολεκτικά σύνθετα κατηγοριοποιούνται είτε στα ενδοκεντρικά 

(endocentric compounds) είτε στα εξωκεντρικά (exocentric compounds) με κριτήριο 

την παρουσία της κεφαλής στο εσωτερικό του σχηματισμού ή αντίστοιχα την απουσία 

της (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996· Ράλλη, 2005· 2007) και με δεδομένη τη 

συμβολή της στον καθορισμό των ιδιοτήτων κάθε τελικής σύνθετης λέξης στην οποία 

εμπεριέχεται. Οι Ralli & Andreou (2012:71) θεωρούν ότι τα εξωκεντρικά σύνθετα της 

ελληνικής δεν είναι ακέφαλα, και εισηγούνται την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες με 

κριτήριο μη σημασιολογικό. Παράλληλα, ορίζουν τα ενδοκεντρικά ως δομές που 

σχηματίστηκαν με την ενεργοποίηση α) μόνο διαδικασιών σύνθεσης είτε β) 

συνδυαστικά και της παραγωγής και της σύνθεσης που εφαρμόστηκαν με αυτήν τη 

σειρά. Οι προαναφερθέντες εντάσσουν στα εξωκεντρικά όσες σύνθετες λέξεις 

δημιουργήθηκαν μετά την υποχρεωτική συν-εφαρμογή αρχικά της μορφολογικής 

διαδικασίας της σύνθεσης και έπειτα της παραγωγής, ταυτίζοντας την κεφαλή αυτών 

των σχηματισμών με το εκάστοτε παραγωγικό επίθημα που προστίθετο στο σύνθετο 

θέμα.24  

Τα σύνθετα με σχέσεις παράταξης ή εξάρτησης κατηγοριοποιούνται βάσει της κεφαλής 

τους ως εξής. Στα παρατακτικά σύνθετα τα δυο επιμέρους συστατικά υπάγονται 

υποχρεωτικά στην ίδια γραμματική κατηγορία και είναι συνυπεύθυνα για τις 

μορφοσυντακτικές και σημασιολογικές ιδιότητες της τελικής σύνθετης λέξης. Έναντι 

της πρότασης των Bisetto & Scalise (2005: 234) να θεωρούνται και τα δυο συνθετικά 

ως κεφαλές, προκρίνεται ως κεφαλή το δεύτερο συστατικό, το ευρισκόμενο στα δεξιά 

του μορφολογικού σχηματισμού (Ράλλη, 2007: 91). Η συμβατική αυτή επιλογή 

εναρμονίζεται με τον νόμο της δεξιόστροφης κεφαλής (righthand head rule) (Williams, 

1981: 248) που ισχύει για τα ενδοκεντρικά σύνθετα στα ελληνικά25 σε συνδυασμό με 

                                                 
24 Αντίστοιχη άποψη ότι τις ιδιότητες του συνθέτου διαμορφώνει ένα παραγωγικό επίθημα 

προσαρτημένο στο σύνθετο θέμα πριν την εφαρμογή της κλίσης διατύπωσε και ο Bauer (1983). 
25 Η αρχή ότι η κεφαλή ταυτίζεται με το συστατικό στα δεξιά της δυικής δομής ισχύει και για τα εγγενή 

σύνθετα στα τουρκικά, τα ρωσικά και τις γλώσσες γερμανικής προέλευσης αλλά δεν είναι διαγλωσσικά 

καθολική, καθώς στην πλειοψηφία τους οι σύνθετες μονολεκτικές δομές της ιταλικής και της γαλλικής 

δε συνιστούν δεξιόστροφους σχηματισμούς. Για περισσότερα βλ. Ράλλη (2007: 89-90).  
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τον περιορισμό για την ενδοκεντρικότητα (endocentricity constraint) (βλ. Booij, 2005· 

Radford, 1988: 545).  

Η προτίμηση των φυσικών ομιλητών για συγκεκριμένη σειρά των συστατικών των 

παρατακτικών σύνθετων, ενδεχομένως, οφείλεται είτε σε φωνολογικούς είτε σε 

πραγματολογικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, είναι σαφής η τάση των φυσικών 

ομιλητών να θέτουν ως πρώτο συστατικό το θέμα με τις λιγότερες συλλαβές (βλ. πρδγ. 

2.54.) (Ράλλη, 2007: 99) ή εκείνο που θεωρείται ή είναι πρωτεύον ως προς τη σημασία 

ή τον χρόνο (βλ. πρδγ. 2.55.) (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α: 108). Ειδικά, τα 

συστατικά των επιθετικών παρατακτικών σύνθετων λέξεων παρατάσσονται με σχετική 

ελευθερία όσον αφορά τη διαδοχή τους (βλ. πρδγ. 2.56.). 

(2.54.) γιδοπρόβατα 

(2.55.) αστραπόβροντο 

(2.56.) μακρόστενος και στενόμακρος, γλυκόξινος και ξινόγλυκος 

Τα σύνθετα με σχέσεις εξάρτησης ταξινομούνται στα ενδοκεντρικά ή στα εξωκεντρικά 

βάσει της σημασιολογικής έννοιας της υπωνυμίας. Συγκεκριμένα, η σχέση κάθε 

ενδοκεντρικής κατασκευής με την ευρισκόμενη στο εσωτερικό της κεφαλή είναι σχέση 

υπωνύμου και υπερωνύμου, με την κεφαλή να διαμορφώνει τα μορφοσυντακτικά και 

σημασιολογικά χαρακτηριστικά της σύνθετης λέξης (Allen, 1978: 11). Σχηματικά η 

συνθήκη αποδίδεται ως εξής (2.57.), όπου Χ η μη κεφαλή, Υ η κεφαλή, Ζ το σύνθετο 

(βλ. Ralli, 2013a: 105).. Ενδεικτικά, η σπανακόπιτα ως σύνθετο είναι πίτα 

σημασιολογικά, ουσιαστικό θηλυκού γένους και ενικού αριθμού, όπως ακριβώς και η 

κεφαλή της.  

(2.57.)  [ [ ]Χ [ ]Υ ]Ζ   Ζ ‘IS A’ Y   

(το Ζ είναι υπώνυμο του Υ το οποίο λειτουργεί ως το υπερώνυμο) 

Στις ενδοκεντρικές δομές της ελληνικής η σχέση εξάρτησης των δυο συνθετικών 

αποδίδεται και μέσω της σταθερής και δεσμευτικής ακολουθίας τους, με τη μη κεφαλή 

να προηγείται στα αριστερά και την κεφαλή να έπεται στα δεξιά κάθε σύνθετης λέξης 

ως εξής [μη κεφαλή (προσδιορίζον) + κεφαλή (προσδιοριζόμενο)] (βλ. πρδγ. 2.58.) και 

[μη κεφαλή (όρισμα/ συμπλήρωμα) + κεφαλή (ρηματική βάση)] (βλ. πρδγ. 2.59.) (βλ. 
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Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α: 101-102· Booij 2005: 208-209). Οι ενδοκεντρικοί 

σχηματισμοί αυτού του είδους ονομάζονται δεξιόστροφοι (right-headed compounds) 

και είναι οι πλέον παραγωγικοί.  

(2.58.) αγριοκάτσικο, ηλιόσπορος 

(2.59.) πιεσόμετρο, δανειοδοτώ 

Αντιθέτως, οι αριστερόστροφες ενδοκεντρικές δομές της γλώσσας (left-headed 

compounds) δεν ξεπερνούν τις δυο δωδεκάδες, όπως επισημαίνει η Agathopoulou 

(2003: 71). Πρόκειται για σύνθετα η κεφαλή των οποίων τίθεται πρώτη και στα 

αριστερά του σχηματισμού. Πιο συγκεκριμένα, συνήθως, πραγματώνονται ως 

ουσιαστικά ένα συνθετικό των οποίων είναι, κατά πλειοψηφία, ο πόνος (βλ. πρδγ. 2.60-

2.61.). Η ευελιξία που τα χαρακτηρίζει ως προς τη σειρά διαδοχής των θεμάτων στον 

τελικό σχηματισμό αποδίδεται από τη Ράλλη (2007: 101), ενδεχομένως, στη 

διαχρονική γλωσσική αλλαγή ή σε κάποια ισχυρή διαλεκτική επιρροή (βλ. πρδγ. 2.60-

2.62.).  

(2.60.) λαιμόπονος / πονόλαιμος 

(2.61.) κεφαλόπονος / πονοκέφαλος 

(2.62.) καρδιοχτύπι / χτυποκάρδι 

Στην περίπτωση των εξωκεντρικών σύνθετων, εξ ορισμού η κεφαλή δε συμπίπτει με 

ένα από τα επιμέρους συστατικά τους και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζει τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Επομένως, τίθεται ζήτημα αν είναι ακέφαλες δομές ή 

ενδοκεντρικές με την κεφαλή τους να ταυτίζεται με το εκάστοτε παραγωγικό επίθημα 

(βλ. Ralli & Andreou, 2012). Ανεξάρτητα από αυτό, τα εξωκεντρικά σύνθετα 

υπόκεινται σε μια αρκετά παραγωγική διαδικασία που δεν τίθεται στο περιθώριο του 

σχηματισμού πολυμορφηματικών λέξεων στη γλώσσα (not a marginal phenomenon) 

(βλ. Ralli, 2013a: 113).   

Ως εξωκεντρικά θεωρούνται σύνθετα τριών κυρίως κατηγοριών (βλ. αναλυτικά Ralli, 

2013a: 110-125).26 Στην πρώτη εντάσσονται σχηματισμοί αρκετά παραγωγικοί 

                                                 
26 Βλ. την κατηγοριοποίηση των εξωκεντρικών σε πέντε ομάδες με κριτήρια κατεξοχήν σημασιολογικά 

από τον Bauer (2008· 2010: 169-173). 
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συγχρονικά των οποίων η σημασία αποδίδεται ως «έχοντας/ που έχει την ιδιότητα Χ» 

(having X / to have X), όπου το Χ είναι πάντα ουσιαστικό (βλ. Andreou & Ralli, 2015: 

170). Πρόκειται για τα επονομαζόμενα κτητικά σύνθετα (bahuvrihi or possessive 

compounds) (βλ. Bauer, 2010: 169· Scalise & Bisetto, 2009: 36· Scalise & Guevara, 

2006). Πραγματώνονται ως επίθετα, ουσιαστικά ή ρήματα με τα πρώτα να αποτελούν 

τα πλέον παραγωγικά στην ελληνική. Σημασιολογικά είναι εξίσου διαφανή (βλ. πρδγ. 

2.63.) ή αδιαφανή (βλ. πρδγ. 2.64.), οπότε εισάγεται η έννοια της μεταφορικής χρήσης 

του λόγου παράλληλα ή ανεξάρτητα από την κυριολεκτική.  

(2.63.) καλόγουστος, γενναιόκαρδος 

(2.64.) ανοικτοχέρης, ξεροκέφαλος 

Τα σχήματα δόμησης των κτητικών σύνθετων λέξεων βάσει της γραμματικής 

κατηγορίας του τελικού σχηματισμού και των επιμέρους συστατικών τους 

διαμορφώνονται ως εξής (σχήματα 2.1.-2.3.) (βλ. διεξοδικά Andreou & Ralli, 2015: 

167-170). 

 

Σχήμα 2.1. Δομικά σχήματα επιθέτων 

 

Σχήμα 2.2. Δομικά σχήματα ουσιαστικών 

τέσσερα δομικά σχήματα επιθέτων, παραδείγματα

[επίθετο ως 
προσδιορίζον + 
ουσιαστικό ως 

προσδιοριζόμενο], 
στραβομύτης

[ουσιαστικό ως 
προσδιορίζον + 
ουσιαστικό ως 

προσδιοριζόμενο], 
φαρμακόγλωσσος

[αριθμητικό ως 
προσδιορίζον + 
ουσιαστικό ως 

προσδιοριζόμενο], 
πεντάστιχος

[αντωνυμία ως 
προσδιορίζον + 
ουσιαστικό ως 

προσδιοριζόμενο], 
αλλόθρησκος

δυο δομικά σχήματα ουσιαστικών, παραδείγματα

[ουσιαστικό ως προσδιορίζον + 
ουσιαστικό ως προσδιοριζόμενο], 

αρκουδόμουτρο

[επίθετο ως προσδιορίζον + ουσιαστικό 
ως προσδιοριζόμενο], βρομόγλωσσα
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Σχήμα 2.3. Δομικό σχήμα ρημάτων 

Οι Andreou & Ralli (2015: 183) κατατάσσουν τα κτητικά σύνθετα που 

πραγματώνονται ως ουσιαστικά στους ενδοκεντρικούς σχηματισμούς εφαρμόζοντας 

τη μετωνυμία (metonymy), εφόσον η ιδιότητα μιας οντότητας υποκαθιστά την 

τελευταία αλλά και την υπονοεί (βλ. και Booij, 2005: 221· Scalise & Fábregas, 2010: 

121). Άρα, ενώ η βρομόγλωσσα ως η βρώμικη γλώσσα αποτελεί ένα ενδοκεντρικό 

σύνθετο με κεφαλή τη γλώσσα, η βρομόγλωσσα ως κάποια ανθρώπινη οντότητα 

[+human] που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους γλωσσικές εκφράσεις προτείνεται ομοίως 

ως ενδοκεντρικό κτητικό σύνθετο (βλ. Andreou & Ralli, 2015). Στην παρούσα διατριβή 

θα διατηρήσουμε την υπαγωγή των κτητικών σύνθετων στα εξωκεντρικά. 

Στη δεύτερη κατηγορία εξωκεντρικών σχηματισμών υπάγονται αρχαιοπρεπείς δομές 

με δεύτερο συνθετικό το ρηματικό θέμα του αορίστου β των αρχαίων ελληνικών (βλ. 

πρδγ. 2.65.) ή το θέμα συγκεκριμένων ουσιαστικών (βλ. πρδγ. 2.66.). 

(2.65.) γλωσσομαθής, σεισμοπαθής, πολεμοχαρής  

(2.66.) αφιλοκερδής, ολιγομελής, πολυμερής 

Στην τρίτη ομάδα καταχωρίζονται αριθμητικώς ελάχιστα ρηματικά σύνθετα με σχέση 

εξάρτησης, κληροδότημα ομοίως της λόγιας παράδοσης. Αυτά πραγματώνουν το 

παραγωγικό στα αρχαία ελληνικά δομικό σχήμα [κεφαλή (ρηματική βάση) + μη 

κεφαλή (όρισμα/ συμπλήρωμα)] (βλ. πρδγ. 2.67.-2.69.) (Ralli, 2013a: 182-183) στο 

οποίο αποτυπώνεται η συντακτική σειρά των όρων μιας φράσης ως [αντικείμενο ρήμα] 

(Ραυτοπούλου, 2005). 

(2.67.) μισογύνης < μισώ γυνή  

(2.68.) χασομέρης < χάνω μέρα  

(2.69.) φυγόδικος < δίκην φεύγω  

ένα δομικό σχήμα ρημάτων, παράδειγμα

[επίθετο ως προσδιορίζον + ουσιαστικό ως προσδιοριζόμενο], καλοζωίζω < καλή 
ζωή
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2.7. Δομές σχηματισμού και τονισμός 

Στην ενότητα διευκρινίζονται τα παραγωγικά δομικά σχήματα βάσει των οποίων 

σχηματίζονται τα μονολεκτικά σύνθετα και οι κανόνες τονισμού που ενεργοποιούνται 

ανά περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό των σύνθετων λέξεων ως 

συνδυασμού τουλάχιστον δυο θεμάτων διευκρινίζουμε τις μορφές με τις οποίες 

δύνανται να πραγματωθούν τα επιμέρους συνθετικά. Σύμφωνα με τον περιορισμό του 

απογυμνωμένου θέματος (bare-stem constraint) (βλ. Ralli & Karasimos, 2009a· 

2009b), τα πρώτα συνθετικά συνηθέστερα είναι μορφολογικά απλά θέματα (bare 

stems), αν και σημασιολογικά ενδέχεται να συμπεριφέρονται σαν παράγωγα (βλ. πρδγ. 

2.70.). Στην εφαρμογή του περιορισμού αποδίδεται η αυξημένη συνοχή κάθε σύνθετης 

λέξης. Τα δεύτερα  συνθετικά ενδέχεται να είναι τύποι κλιτών λέξεων, μορφολογικά 

παράγωγα θέματα ή παράγωγες λέξεις (βλ. πρδγ. 2.71.-2.73.). Οι τρεις τελευταίες 

μορφές αποτελούν απόρροια εφαρμογής της διαδικασίας της προσφυματοποίησης και 

έχουν προηγηθεί της σύνθεσης (Ralli, 2013a: 79). 

(2.70.) σιδερόπορτα < σιδερ-ένια πόρτα 

(2.71.) η θήκη για τη χαρτοθήκη  

(2.72.) ο στρω-τ-(ός) για τον πλακόστρωτο 

(2.73.) ο ψεκασ-μ-(ός) για τον αεροψεκασμό 

Τέσσερα δομικά σχήματα αναπαριστούν τη βασική δυαδική δομή  (binary structure) 

των επιμέρους συστατικών των σύνθετων λέξεων της ελληνικής (Ράλλη, 2007: 160). 

Κριτήρια για τη διατύπωσή τους συνιστούν α) υποχρεωτικά η θέση του τόνου και β) 

προαιρετικά το κλιτικό επίθημα του μονολεκτικού σύνθετου. Το γενικευτικό δομικό 

σχήμα βάσει του κανόνα επαναγραφής (general context-free rewriting rule) της Lieber 

(1980) αποδίδεται ως Χ → Υ Ζ, όπου Χ η σύνθετη κατασκευή και Υ και Ζ τα συνθετικά 

της. Βάσει αυτού τα τέσσερα δομικά σχήματα της ελληνικής σύνθεσης 
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διαμορφώνονται ως εξής διατυπωμένα από τα πιο παραγωγικά στα λιγότερο 

παραγωγικά (2.74.-2.77.) (βλ. Ralli, 2013a: 96).27 

(2.74.) [[θέμα + θέμα] κλιτικό επίθημα]  

(2.75.) [θέμα + λέξη] 

(2.76.) [[λέξη + θέμα] κλιτικό επίθημα]  

(2.77.) [λέξη + λέξη] 

Ανά δομή σύνθετων λέξεων ο τόνος είτε υπόκειται στον λεγόμενο τονισμό σύνθεσης 

(compound specific stress rule) είτε διαμορφώνεται βάσει των κληροδοτημένων στον 

σύνθετο σχηματισμό τονικών ιδιοτήτων του δομικού συστατικού του που τίθεται στα 

δεξιά της κατασκευής ως εξής (βλ. Nespor & Ralli, 1996: 368-376).  

Η τελική μορφή των σύνθετων λέξεων της δομής [θέμα + θέμα] (βλ. πρδγ. 2.78.-2.79.) 

ολοκληρώνεται με την προσθήκη του κλιτικού επιθήματος το οποίο, συνήθως, δεν 

ταυτίζεται με εκείνο που φέρει το δεύτερο συνθετικό της δομής ως ανεξάρτητη λέξη.  

(2.78.) ξερόκλαδο < ξερ(ό) + κλαδ(ί)  

(2.79.) πυργόσπιτο < πύργ(ος) + σπίτ(ι) 

Μονολεκτικοί σχηματισμοί το κλιτικό επίθημα των οποίων δε διαφοροποιείται από 

αυτό του δεύτερου συνθετικού τους (βλ. πρδγ. 2.80.-2.81.) κατηγοριοποιούνται δομικά 

είτε στο σχήμα [θέμα + θέμα] (βλ. Ράλλη, 2005· 2007) είτε στην κατηγορία [θέμα + 

λέξη] (βλ. Νικολού, 2003· 2008· Revithiadou, 1997).28  

(2.80.) λαδόκολλα < λάδ(ι) + κόλλ(α) 

                                                 
27Από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε στην έρευνά μας το δομικό σχήμα [θέμα + λέξη] 

αποδείχθηκε εξαιρετικά παραγωγικό (βλ. το κεφάλαιο εννέα για τις πραγματώσεις των μη αποδεκτών 

ΜΟΣ και το κεφάλαιο έντεκα όπου καταγράφονται τα συμπεράσματα). Πιθανότατα, η σταθερή 

προτίμηση των μελών κάθε δείγματος σε αυτή τη δομή να σχετίζεται με τις αναπτυξιακές φάσεις από τις 

οποίες διέρχονται τα παιδιά σε σχέση με την κατάκτηση της σύνθεσης (βλ. αναλυτικά την ενότητα 

3.1.2.). Συγκεκριμένα, με την αρχή της απλότητας της μορφής (the formal simplicity principle), 

σύμφωνα με την οποία στον τελικό σχηματισμό τα παιδιά κυρίως μικρότερης ηλικίας τείνουν να 

υλοποιούν τις λιγότερες δυνατές αλλαγές σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συστατικών 

του (βλ. Clark, 2009). 
28 Βλ. στις βιβλιογραφικές αναφορές εντός των παρενθέσεων την επιχειρηματολογία υπέρ της μιας ή της 

άλλης ανάλυσης όσον αφορά τις σύνθετες λέξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.  
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(2.81.) κουρτινόξυλο < κουρτίν(α) + ξύλ(ο) 

Οι ενδοκεντρικές σύνθετες λέξεις του τύπου [θέμα + θέμα] υπόκεινται στον τονισμό 

σύνθεσης που τις καθιστά προπαροξύτονες, καθώς τονίζονται στην προπαραλήγουσα 

(antepenultimate syllable) ανεξάρτητα α) από τους κύριους τόνους είτε της μη κεφαλής 

είτε, κυρίως, της κεφαλής τους ως μεμονωμένων υπαρκτών λέξεων και β) από τη 

σύμπτωση ή μη του κλιτικού επιθήματος της κεφαλής με εκείνο του τελικού 

σχηματισμού (βλ. πρδγ. 2.82-2.83.). Ο ίδιος κανόνας τονισμού εφαρμόζεται α) και στα 

εξωκεντρικά σύνθετα σε –ος (βλ. πρδγ. 2.84.-2.85.) και β) στα παρατακτικά σύνθετα 

(βλ. πρδγ. 2.86.-2.87.), σχηματισμούς που, ομοίως, δομούνται ως [[θέμα + θέμα] 

κλιτικό επίθημα]. 

(2.82.) δισκοπότηρο < ποτήρι  

(2.83.) τυρόπιτα < πίτα 

(2.84.) πικρόγλωσσος < γλώσσα  

(2.85.) βροντόφωνος < φωνή 

(2.86.) γυναικόπαιδα < παιδιά 

(2.87.) κοκκινόξανθος < ξανθός 

Τα σύνθετα ουσιαστικά και επίθετα της ίδιας δομής με δεύτερο συνθετικό ρηματικό 

παράγωγο που προκύπτει από τον συνδυασμό της συνήθως ρηματικής βάσης με το 

εκάστοτε ονοματικό παραγωγικό επίθημα (-τ(ος), -ικ(ος), -ση ή –μα) αναβιβάζουν τον 

τόνο στην τρίτη από το τέλος συλλαβή κατά τον τονισμό σύνθεσης (βλ. πρδγ. 2.88-

2.91.). Η εφαρμογή αυτού του τονικού μοτίβου αποδίδεται στη σειρά δόμησης των 

θεμάτων από τα οποία απαρτίστηκαν τα σύνθετα αυτών των κατηγοριών (Ράλλη, 2007: 

172). Συγκεκριμένα, προηγείται χρονικά ο σχηματισμός των παράγωγων θεμάτων, 

έπεται ο σχηματισμός των σύνθετων θεμάτων, και η διαδικασία της σύνθεσης 

ολοκληρώνεται με την προσθήκη του κλιτικού επιθήματος στο σύνθετο θέμα. 

(2.88.) μηχανοκίνητος < κινητός < κινώ (ρηματική βάση) 

(2.89.) θεονήστικος < νηστικός < νηστεία (ονοματική βάση) 
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(2.90.) βροχόπτωση < πτώση < πίπτω (ρηματική βάση) 

(2.91.) συρματόπλεγμα < πλέγμα < πλέκω (ρηματική βάση) 

Σύνθετες λέξεις γένους ουδετέρου με κεφαλή ουδέτερο σε –ι και δομή [θέμα + θέμα] 

τονίζονται στην παραλήγουσα παρά την πτώση του τόνου σε διαφορετική συλλαβή 

όταν το ουδετέρου γένους δεύτερο συνθετικό τους εμφανίζεται ανεξάρτητα στον λόγο 

(βλ. πρδγ. 2.92.). Στα αρχαία ελληνικά λόγω της προσωδιακής υπόστασης του 

τονισμού η θέση του τόνου περιοριζόταν στη λήγουσα (βλ. Joseph, 1974) ή στην 

παραλήγουσα όταν το ληκτικό φωνήεν ή η δίφθογγος ήταν θέσει ή φύσει μακρόχρονα. 

Στην αντίθετη περίπτωση, κατά κανόνα, η σύνθετη λέξη τονιζόταν στην τελευταία 

συλλαβή του πρώτου συνθετικού, σύμφωνα με τον νόμο της τρισυλλαβίας (βλ. 

Jannaris, 1968· Τζάρτζανος, 1956). Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται πλέον η 

διάκριση των φωνηέντων σε μακρόχρονα και βραχύχρονα, το τονικό μοτίβο 

διατηρείται και στη συγχρονική μορφή της ελληνικής (Ράλλη, 2007: 178). Υπό το 

πρίσμα αυτό, αναδιατυπώνεται ο ορισμός του τονισμού σύνθεσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη το συνολικό κλιτικό παράδειγμα της σύνθετης λέξης και όχι μόνο την 

ονομαστική ενικού ισχύει ότι «ο τόνος σε σύνθετο της δομής [θέμα + θέμα] τίθεται στη 

συλλαβή που λαμβάνει τη θέση της προπαραλήγουσας τουλάχιστον σε μια κλιτή μορφή» 

(Ralli, 2013a: 88). Ο ίδιος κανόνας τεκμηριώνει και την ένταξη των εξωκεντρικών 

σύνθετων λέξεων σε –ης (ονομαστική πληθυντικού -ηδες) στα παροξύτονα έναντι των 

προπαροξύτονων (βλ. πρδγ. 2.93.).    

(2.92.) παπαδοπαίδι < παιδί, νυχτοπούλι < πουλί 

(2.93.) καστανομάτης, στραβομύτης 

Η ακόλουθη δενδρική αναπαράσταση (2.4.) απεικονίζει το δομικό σχήμα [[θέμα + 

θέμα] κλιτικό επίθημα] αναπαριστώντας και τις δυο πιθανές μορφές του δεύτερου 

συνθετικού είτε ως μορφολογικά απλού θέματος είτε ως μορφολογικά παράγωγου 

θέματος. 
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Σχήμα 2.4. Δομικό σχήμα [[θέμα + θέμα] κλιτικό επίθημα] 

Το έτερο παραγωγικό δομικό σχήμα αποδίδεται ως [θέμα + λέξη] (βλ. πρδγ. 2.94.-

2.97.). Στην περίπτωση αυτή και, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, το κλιτικό επίθημα 

του τελικού σχηματισμού συμπίπτει με αυτό του δεύτερου συνθετικού. Ο τόνος 

ταυτίζεται με αυτόν της κεφαλής, του δεύτερου συνθετικού, σύμφωνα με την αρχή 

διατήρησης της δομής (structure preservation principle) (βλ. Radford, 1988). Στη 

συγκεκριμένη δομική κατηγορία υπάγονται αρκετά σύνθετα ουσιαστικά και επίθετα 

καθώς και όλα τα σύνθετα με κεφαλή είτε προπαροξύτονη λέξη (βλ. πρδγ. 2.95-2.96.) 

είτε ενεργητικό ρήμα (βλ. πρδγ. 2.97.) (Ράλλη, 2005· 2007).  

(2.94.) μελανοδοχείο < μελάν(ι) + δοχείο  

(2.95.) λαοθάλασσα < λα(ός) + θάλασσα 

(2.96.) αγριάνθρωπος < άνθρωπος 

(2.97.) νυχτοπερπατώ < περπατώ 

Βάσει του σχήματος [θέμα + λέξη] δομούνται και σύνθετα με δεύτερο συνθετικό κλιτή 

παράγωγη λέξη η οποία προήλθε ύστερα από την προσθήκη του ονοματικού 

παραγωγικού επιθήματος -τη(ς), -μεν(ος), -εια, ή -μ(ος) σε ρηματική βάση και -ίτη(ς) 

σε ονοματική (βλ. πρδγ. 2.98.). Η διατήρηση του τόνου του δεύτερου συστατικού ως 

του κύριου τόνου της τελικής δομής αποδίδεται στην προτεραιότητα του σχηματισμού 

Λέξη

θέμα

θέμα   

θέμα
παραγωγικό 

επίθημα

θέμα

κλιτικό 
επίθημα
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του παράγωγου θέματος και στην προσάρτηση του κλιτικού επιθήματος σε αυτό πριν 

από την εφαρμογή των κανόνων της σύνθεσης (βλ. Ralli, 2010).  

(2.98.) ζωοκλέφτης, καλομαθημένος, εργασιοθεραπεία, γεωμαγνητισμός, 

θανατοποινίτης  

Η δενδρική αποτύπωση του δομικού σχήματος [θέμα + λέξη] (2.5.) διαμορφώνεται ως 

ακολούθως αναπαριστώντας και τις δυο πιθανές μορφές του δεύτερου συνθετικού ως 

κλιτού τύπου είτε μιας απλής είτε μιας παράγωγης λέξης. 

 

Σχήμα 2.5. Δομικό σχήμα [θέμα + λέξη] 

Οι υπόλοιποι δυο σχηματισμοί [λέξη + θέμα] (βλ. πρδγ. 2.99.-2.100) και [λέξη + λέξη] 

(βλ. πρδγ. 2.103.-2.104.) αφορούν μονολεκτικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό είτε 

άκλιτη λέξη (επιρρήματα, αριθμητικά, άκλιτη αντωνυμία) (βλ. πρδγ. 2.99-2.101.) είτε 

απολίθωμα αρχαιοελληνικού κλιτού τύπου (βλ. πρδγ. 2.102) και συγκριτικά με τους 

δυο προηγούμενους είναι ελάχιστα παραγωγικοί συγχρονικά (βλ. Ralli, 2013a).   

(2.99.) πανωσέντονο < πάνω + σεντόν(ι)  

(2.100.) τριαντάφυλλο < τριάντα + φύλλ(ο) 

(2.101.) εγωπαθής < εγώ + -παθ-(ής) 

(2.102.) πανεπιστημιούπολη < πανεπιστημίου [ουσιαστικό σε γενική] + πόλη  

(2.103.) ξαναλέω < ξανά + λέω 

Λέξη

θέμα λέξη

θέμα

θέμα
παραγωγικό 

επίθημα

κλιτικό
επίθημα
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(2.104.) πισωγύρισμα < πίσω + γύρισμα 

Οι δομές της κατηγορίας [λέξη + θέμα] είναι προπαροξύτονες, καθώς διατηρούν τον 

τονισμό σύνθεσης. Οι σχηματισμοί της κατηγορίας [λέξη + λέξη] με πρώτο συνθετικό 

τα άκλιτα επιρρήματα ξανά ή πίσω διατηρούν ως κύριο τόνο εκείνον του δεύτερου 

συνθετικού ως ανεξάρτητης λέξης. Οι δομές που υπάγονται στην τελευταία κατηγορία 

θεωρούνται μορφολογικά διαφανείς σε σύγκριση με εκείνες των τριών πρώτων, 

εφόσον τα επιμέρους συνθετικά τους είναι διακριτά κατά τη μορφολογική ανάλυση. 

Ως μορφολογικά αδιαφανείς νοούνται οι σχηματισμοί για την παραγωγή των οποίων 

έχουν επέλθει φωνολογικές, μορφολογικές ή/ και ορθογραφικές μεταβολές σε σχέση 

με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συνθετικών τους (βλ. Carlisle, 2003).  

Το ίδιο θέμα ενδέχεται να είναι πολύ παραγωγικό και δύναται να συμμετέχει στον 

σχηματισμό πλήθους ετυμολογικά συγγενών σύνθετων λέξεων είτε ως πρώτο είτε ως 

δεύτερο δομικό συστατικό τους, ανεξάρτητα από τις σχέσεις παράταξης (βλ. πρδγ. 

2.105.) ή εξάρτησης (βλ. πρδγ. 2.106.-2.107.) που ενδέχεται να αναπτυχθούν ανάμεσα 

στα συνθετικά μέρη. 

(2.105.) λαδολέμονο 

(2.106.) λεμονόκουπα 

(2.107.) λεμονοστύφτης 

Η δυνατότητα δημιουργίας εγκιβωτισμένων δομών στην ελληνική (βλ. πρδγ. 2.108.) 

είναι περιορισμένη εξαιτίας της ταξινόμησης των θεμάτων ως πρώτων συνθετικών 

στην κατηγορία των εξαρτημένων μορφημάτων οι συνδυασμοί των οποίων υπόκεινται 

σε δεσμεύσεις (Ράλλη, 2007: 183-185). Η σύνθεση υπόκειται στο φαινόμενο της 

επαναδρομής (recursion ή recursivity ή recursiveness) (Ralli, 2013a: 94). Με την 

εφαρμογή της επαναδρομής τα σύνθετα αναπτύσσονται προς τα αριστερά του 

σχηματισμού με δεδομένο ότι πρόκειται για δεξιόστροφες ενδοκεντρικές δομές. 

Επομένως, δε μεταβάλλονται τα γνωρίσματα της κεφαλής ως βάσης στα δεξιά των 

λέξεων. Πρόκειται στην ουσία για εφαρμογή της δομής [θέμα + λέξη] στο οποίο λέξη 

είναι το ήδη σχηματισμένο σύνθετο (βλ. πρδγ. 2.109.). 

(2.108.) σπανακοτυρόπιτα, ουζομεζεδοπωλείο 
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(2.109.) [σπανακ-ο-[τυρόπιτα]ΛΕΞΗ ]ΛΕΞΗ 

 

2.8. Δείκτης σύνθεσης 

Στο εσωτερικό των μονολεκτικών σύνθετων της ελληνικής και ανάμεσα στο πρώτο και 

στο δεύτερο συνθετικό παρεμβάλλεται συστηματικά ένα φωνήεν που, συνήθως, 

συμπίπτει με το όμικρον (/ο/). Δεν αποτελεί φορέα λεξικής σημασίας (semantically 

empty element) ούτε επιτελεί συγκεκριμένη μορφοσυντακτική λειτουργία. Ονομάζεται 

δείκτης σύνθεσης (compound marker), εφόσον συνιστά αντιληπτική ένδειξη της 

ομώνυμης μορφολογικής διαδικασίας. Λειτουργεί ως συνδετικό φωνήεν (linking 

vowel), στοιχείο που διασφαλίζει τη συνοχή των επιμέρους συνθετικών και τη 

μετάβαση29 από το ένα στο άλλο (Ράλλη, 2007: 31). Συμβάλλει με την παρουσία του 

στη σαφή μορφολογική οριοθέτηση των, ενδεχομένως, δυσδιάκριτων θεμάτων έναντι 

των ευδιάκριτων λέξεων ως επιμέρους συστατικών κάθε σύνθετου σχηματισμού 

(Crocco-Galeas, 2002: 156). Η επενθετική φύση του δείκτη σύνθεσης συνδέεται με την 

κατηγοριοποίηση της ελληνικής στις διαχυτικές γλώσσες (fusional or synthetic 

languages)30, δεδομένο που επιτρέπει την ενθηματοποίηση (infixation) εσωτερικών 

φωνηεντικών στοιχείων όπως το /ο/ κοντά στο θέμα (Ράλλη, 2007: 73). Η παρουσία 

του δείκτη σύνθεσης στα παραγωγικά σύνθετα της γλώσσας είναι υποχρεωτική και η 

μορφή του εμφανίζει συστηματικότητα (βλ. αναλυτικά Ράλλη, 2007· Ralli, 1992· 

2008). Η απουσία του οφείλεται σε φωνολογικούς κανόνες και μορφολογικούς 

περιορισμούς ή αφορά λεξικά χαρακτηρισμένους τύπους (Ralli, 2013a: 47). 

Συγκεκριμένα, η απουσία του δείκτη σύνθεσης /ο/ με κριτήρια φωνολογικά αποδίδεται 

στην εφαρμογή του νόμου της ηχητικής ιεραρχίας των φωνηέντων (Νικολού, 2003: 55) 

(2.110.). Σύμφωνα με αυτήν το /ο/ αποβάλλεται μπροστά από το φωνολογικά 

ισχυρότερο, είτε (κυρίως) τονισμένο είτε άτονο εναρκτήριο φωνήεν /α/ (βλ. πρδγ. 

2.111.) ή /ε/ του δεύτερου συνθετικού (βλ. πρδγ. 2.112.) (Crocco-Galeas, 2002: 153). 

                                                 
29 Η Ralli (1992) κάνει λόγο για σαφή προτίμηση της γλώσσας σε φωνηεντική μετάβαση από το πρώτο 

στο δεύτερο συνθετικό.  
30 Γνωρίσματα των διαχυτικών γλωσσών αποτελούν η μη δομική διακριτότητα των μορφημάτων, η 

διάχυση πολλών πληροφοριών στο ίδιο μόρφημα και η πραγμάτωση μορφοφωνολογικών μεταβολών 

(βλ. Comrie, 1989). 
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Το /ο/ απαλείφεται και μπροστά από το εναρκτήριο /ο/ του δεύτερου συνθετικού (βλ. 

πρδγ. 2.113.).  

(2.110.) á >> a >> é >> e >> ó >> ο >> í >> i >> ú >> u 

(2.111.) λυκάνθρωπος, λαχαναγορά 

(2.112.) σταφιδέμπορος, καπνεργάτης 

(2.113.) χρεοφειλέτης 

Ο δομικά και σημασιολογικά συνεκτικός ρόλος του δείκτη σύνθεσης μεταξύ των 

συνθετικών τεκμηριώνεται βάσει της παρουσίας του στα ίδια φωνηεντικά 

περιβάλλοντα κατά παραβίαση του φωνολογικού νόμου. Έτσι ερμηνεύεται η εμφάνισή 

του σε περιπτώσεις δομών με χαλαρή σχέση παράταξης (βλ. πρδγ. 2.114.) ή εξάρτησης 

(βλ. πρδγ. 2.115.) και διαβαθμισμένη σημασιολογική αδιαφάνεια (Ralli, 2008: 22). Ο 

δείκτης σύνθεσης διατηρεί τη μορφή του /ο/ πριν από δεύτερα συνθετικά που αρχίζουν 

από σύμφωνο. 

(2.114.) βορειοανατολικός 

(2.115.) μεγαλοαστός 

Από τη συστηματική και υποχρεωτική παρουσία του δείκτη σύνθεσης εξαιρούνται δυο 

κατηγορίες σύνθετων λέξεων οι οποίες σχηματίστηκαν βάσει συγκεκριμένων 

μορφολογικών περιορισμών και είναι ελάχιστα παραγωγικές συγχρονικά. 

Συγκεκριμένα, η μεταβατική και συνεκτική λειτουργία του δείκτη δεν απαιτείται όταν 

τύποι άκλιτων ή κλιτών λέξεων ως πρώτα συνθετικά καθιστούν σαφή και διακριτά τα 

όρια μεταξύ των συστατικών κάθε σύνθετης δομής. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται σύνθετα με πρώτο συνθετικό ένα από τα άκλιτα επιρρήματα ξανά ή πίσω 

(βλ. πρδγ. 2.116.) (Ράλλη, 2007: 40-41). Στη δεύτερη υπάγονται αριθμητικά 

περιορισμένες αρχαιοπρεπείς σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό έναν τύπο κλιτής 

λέξης (βλ. πρδγ. 2.117.) (Crocco-Galeas, 2002: 152· Ράλλη, 2007: 41-42). Βάσει των 

παραπάνω ο δείκτης σύνθεσης χαρακτηρίζεται ως κατευθυνόμενος από το θέμα (stem-

driven) και συνδέεται με τη συστηματική χρήση του θέματος στην ελληνική σύνθεση 

(stem-based compounding) (Ralli, 2013a: 49).  
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(2.116.) ξαναβλέπω, πισωγυρίζω 

(2.117.) αγγελιαφόρος, πανεπιστημιούπολη 

Η απουσία του δείκτη σύνθεσης από τρεις ομάδες σύνθετων λέξεων αποδίδεται στο 

γεγονός ότι οι συγκεκριμένες αποτελούνται από λεξικά μαρκαρισμένα στοιχεία 

(lexically marked) και συνιστούν, ομοίως, τέτοιες δομές (Ralli, 2013a: 50). Στις δυο 

πρώτες κατηγορίες υπάγονται σπάνια σύνθετα που διατηρούνται συγχρονικά μέσω της 

λόγιας παράδοσης ως απολιθώματα της αρχαίας (fossilisation) (Crocco-Galeas, 2002: 

152) είτε σχηματίζονται κατ’ αναλογία προς τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. Πρόκειται 

για λέξεις που είτε ένα επενθετικό φωνήεν /η/ εμφανίζεται στη θέση του /ο/ (βλ. πρδγ. 

2.118.) είτε το πρώτο συνθετικό τους ανήκει στα αθέματα αρχαιοπρεπή επίθετα σε –

υς, -ιά, -ύ (βλ. πρδγ. 2.119) (βλ. Ραυτοπούλου, 2005). Στην τρίτη και τελευταία 

ομαδοποίηση εντάσσονται σύνθετα με πρώτο συνθετικό ένα απόλυτο αριθμητικό 

μεγαλύτερο του τρία ως και το 99. Ανάμεσα στα επιμέρους συστατικά αυτών 

παρεμβάλλεται ένα /α/ ως συνδετικό φωνήεν αυτό είτε ταυτίζεται είτε όχι με το ληκτικό 

φωνήεν του πρώτου συνθετικού ως ολόκληρης λέξης (βλ. πρδγ. 2.120.) (βλ. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 2000: 135· Ralli, 2013a: 53).  

(2.118.) λαιμητόμος, θανατηφόρος 

(2.119.) ταχύρρυθμος, ευρύχωρος 

(2.120.) πενταετής, δεκάχρονος 

Συγχρονικά, ο φωνηεντικός χαρακτήρας /ο/ δεν ταυτίζεται με το κλιτικό επίθημα του 

πρώτου συνθετικού ούτε εξαρτάται από τις μορφοφωνολογικές ιδιότητες της κεφαλής. 

Δεν περιορίζει την ύπαρξη παραγωγικών προσφυμάτων είτε προθημάτων είτε 

επιθημάτων προσκολλημένων στα επιμέρους συστατικά της σύνθετης λέξης (βλ. Ralli, 

1988). Θεωρείται απολίθωμα της αρχαίας ελληνικής31, καθώς στη διαχρονία της 

γλώσσας συνέπιπτε με το θεματικό φωνήεν32 (thematic vowel) (βλ. Anastasiadis-

Simeonidis, 1983· Ράλλη, 2007· Ράλλη & Ραυτοπούλου, 1999).  

                                                 
31 Ο Τσερέπης (1902: 24) χαρακτηρίζει το /ο/ πρόσφυμα αναγόμενο στην αρχαϊκή σύνθεση το οποίο, 

παρά την απώλεια της αυτοτελούς λειτουργίας και σημασίας του, δεν αποτελεί παραγωγική κατάληξη. 
32 Ως θεματικό χαρακτηρίζεται το φωνήεν που σε συνδυασμό με τη ρίζα αποτελεί το θέμα της λέξης 

(Ράλλη, 2007: 32). 
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2.9. Στα όρια μεταξύ παραγωγής και σύνθεσης 

2.9.1. Προθηματοποίηση  

Ασυμφωνία χαρακτηρίζει την κατηγοριοποίηση των άκλιτων προθέσεων 

αρχαιοελληνικής προέλευσης (ανά, αντί, από, διά, εις, εν, εκ, επί, κατά, μετά, παρά, 

περί, προ, προς, συν, υπέρ, υπό) στα εν δυνάμει πρώτα συνθετικά μορφολογικά 

πολύπλοκων σχηματισμών (Selkirk, 1982) (βλ. πρδγ. 2.121.). Όταν αυτές 

εκλαμβάνονται ως ελεύθερα μορφήματα, υπάγονται στη διαδικασία της σύνθεσης, ενώ, 

όταν θεωρούνται προθήματα, εντάσσονται στην παραγωγή ως γραμματικά μορφήματα. 

Διαχρονικά, οι παραγόμενοι σχηματισμοί με τη χρήση προθέσεων υπάγονταν στη 

σύνθεση (βλ. Debrunner, 1917· Τριανταφυλλίδης, 1941). Συγχρονικά, όμως, 

κατηγοριοποιούνται στα παράγωγα μέσω προθηματοποίησης, βάσει της ακόλουθης 

συνοπτικά καταγεγραμμένης αναιρετικής επιχειρηματολογίας (βλ. αναλυτικά Ralli, 

1992· 2004· Ράλλη, 2005· 2007). Οι αρχαιοελληνικές προθέσεις είναι πεπερασμένες 

αριθμητικά και συμπίπτουν με τις νεοελληνικές προθέσεις μόνο στη μορφή. Αντιθέτως, 

διαφοροποιούνται από τις τελευταίες στα εξής. Καταρχάς, χαρακτηρίζονται από μη 

ελευθερωσιμότητα ως προς τη δομική τους συμπεριφορά, καθώς ποτέ δεν εμφανίζονται 

ως ανεξάρτητα λεξήματα, πλην στο πλαίσιο λεξικοποιημένων εκφράσεων (βλ. πρδγ. 

2.122.) αναγόμενων στη λόγια γλωσσική παράδοση. Επιπλέον, υπόκεινται 

υποχρεωτικά σε διαδικασίες συνδυασμού με θέματα. Συγχρόνως, διακρίνονται ως έναν 

βαθμό από σημασιολογική αδιαφάνεια, καθώς δεν είναι φορείς σταθερής λεξικής 

σημασίας αλλά δεσμεύονται από το θέμα με το οποίο συνδυάζονται (βλ. αναλυτικά 

Dimela & Ralli, 2009). 

(2.121.) δια-γράφω, υπο-γράφω, ανα-γράφω, αντι-γράφω 

(2.122.) αντ’ αυτού, διά παντός, επί της αρχής  
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2.9.2. Δεσμευμένα θέματα σε -ος  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση μονολεκτικών σύνθετων της ελληνικής αποτελούν τα 

ρηματικά σύνθετα με δεύτερο συνθετικό δεσμευμένο θέμα σε –ος33 (deverbal 

compounds with bound stems) (εφεξής ΡΣΒΔΘ) (βλ. συνολικά Ralli, 1992: 159· 2013a, 

Chapter 10· Ράλλη, 2007). Με κριτήριο την τελική γραμματική τους κατηγορία 

υπάγονται στα ονοματικά, εφόσον οι τελικοί σχηματισμοί πραγματώνονται είτε ως 

ουσιαστικά είτε ως επίθετα (βλ. πρδγ. 2.123.-2.125.). Όσον αφορά την παρουσία και 

τη θέση της κεφαλής στο εσωτερικό τους και στα δεξιά της δομής κατηγοριοποιούνται 

στα ενδοκεντρικά και δεξιόστροφα.  

(2.123.) συμβολαι-ο-γράφ-ος   

(2.124.) δισκ-ο-βόλ-ος  

(2.125.) παθ-ο-γόν-ος   

Τα ΡΣΒΔΘ δομούνται βάσει του σχήματος [θέμα  + (δεσμευμένο) θέμα] (2.126.). Η 

παρουσία του δείκτη σύνθεσης /ο/ στο εσωτερικό τους μεταξύ των δυο θεμάτων και 

συγχρονικά και διαχρονικά αποτελεί ισχυρό τεκμήριο της εφαρμογής αρχών και 

κανόνων σύνθεσης και όχι παραγωγής (βλ. συνολικά Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α· 

Ράλλη, 2005· 2007).  

(2.126.) α. ΡΣΒΔΘ < [σύνθετο θέμα + κλιτικό επίθημα]  

β. σύνθετο θέμα < [[θέμα] + [δεσμευμένο θέμα]] 

Τα πρώτα συνθετικά των ΡΣΒΔΘ είναι ελεύθερα λεξικά μορφήματα, συνήθως 

ονοματικά θέματα (βλ. πρδγ. 2.127.) και σπάνια ρηματικά (βλ. πρδγ. 2.128.). 

(2.127.) χρον-ο-βόρος < χρόνος, οικ-ο-δόμος < οίκος 

(2.128.) φυγ-ό-μαχος < φεύγω, στρεψ-ό-δικος < στρέφω 

                                                 
33 Θα περιοριστούμε στη διεξοδική εξέταση της συγκεκριμένης κατηγορίας λόγω της αυξημένης 

παραγωγικότητάς της συγχρονικά και διαχρονικά και εξαιτίας του ότι έχει αποτελέσει κατ’ επανάληψη 

αντικείμενο μελέτης της θεωρητικής γλωσσολογίας τα τελευταία χρόνια.  
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Τα δεύτερα συνθετικά των ΡΣΒΔΘ είναι πάντα ρηματικά παράγωγα αλλά όχι ρήματα. 

Προκύπτουν από την προσθήκη ενός ονοματικού κλιτικού επιθήματος (εν προκειμένω 

του -ος) στην αναγόμενη στα αρχαία ελληνικά ρηματική βάση και χωρίς εκπεφρασμένο 

παραγωγικό πρόσφυμα αλλά μέσω επενέργειας των διαδικασιών ή της μετάπλασης ή 

της ετεροίωσης34. Ταυτόχρονα, τα θέματα των δεύτερων συνθετικών διακρίνονται από 

την ιδιότητα της μη ελευθερωσιμότητας (Ράλλη, 2007: 147), καθώς δε μετατρέπονται 

σε αυτόνομες λέξεις στον λόγο. Αν και ως προς τη μορφή τους ορισμένα δεσμευμένα 

θέματα ταυτίζονται με ελεύθερες και ανεξάρτητες λέξεις, που δυνάμει 

χρησιμοποιούνται ως απλά θέματα, διαφοροποιούνται από αυτές σημασιολογικά 

(πίνακας 2.7.).   

Πίνακας 2.7. Ενδεικτικά παραδείγματα δεσμευμένων θεμάτων με μορφή όμοια με ανεξάρτητες λέξεις 

δεσμευμένο θέμα ως δεύτερο συνθετικό ανεξάρτητη λέξη 

-βόλ(ος): αυτός που βάλλει βόλος: σφαίρα, μπαλάκι 

-γόν(ος): αυτός που μπορεί να προκαλέσει γόνος: τέκνο, σπόρος  

-νόμ(ος): αυτός που διαχειρίζεται νόμος: αρχή, κανόνας δικαίου 

Η σειρά εμφάνισης των συνθετικών παραμένει σταθερή [ονοματικό θέμα + ρηματικό 

θέμα] (Ράλλη, 1989). Η διάταξη αυτή αποτυπώνει τις σχέσεις εξάρτησης που 

αναπτύσσονται μεταξύ των επιμέρους δομικών στοιχείων στις οποίες το πρώτο 

συνθετικό λειτουργεί ως συμπλήρωμα της ρηματικής βάσης – κεφαλής. Συνεπώς, τα 

ΡΣΒΔΘ ταξινομούνται στα υποτακτικά σύνθετα. Αν και δομούνται βάσει του 

σχήματος [θέμα + θέμα] (Ράλλη & Ραυτοπούλου, 1999), στο οποίο κανονικά 

εφαρμόζεται ο τονισμός σύνθεσης, δεν είναι προπαροξύτονες δομές (πίνακας 2.8.). 

Φέρουν τον κύριο τόνο τους στην παραλήγουσα, στο φωνήεν του δεσμευμένου 

θέματος ως δεύτερου συνθετικού, γεγονός που οφείλεται στη λεξική καταχώριση των 

τονικών ιδιοτήτων των δεσμευμένων θεμάτων (Nespor & Ralli, 1996). 

Πίνακας 2.8. Ενδεικτικά παραδείγματα σύνθετων λέξεων με κοινή ρηματική βάση 

                                                 
34 Η μετάπλαση (conversion) ορίζεται ως παραγωγική διαδικασία κατά την οποία ένα στοιχείο καταλήγει 

να ανήκει σε μια άλλη γραμματική κατηγορία χωρίς προσθήκη προσφύματος ή με την προσθήκη 

μηδενικού (Ø) προσφύματος (zero-derivation). Έτσι το ονοματικό δεσμευμένο θέμα –γραφ- προέκυψε 

από το αντίστοιχο ρηματικό μέσω μηδενικής προσφυματοποίησης. Κατά την εφαρμογή της ετεροίωσης 

(ablaut) το εσωτερικό φωνήεν της ρηματικής βάσης μετατρέπεται από /ε/ σε /ο/ αλλάζοντας παράλληλα 

και τη φύση της νέας βάσης σε ονοματική (βλ. Bauer, 2003· Ράλλη, 2005). Έτσι δημιουργούνται τα εξής 

ενδεικτικά θέματα: -φόρ- < ρ. φέρω, -λόγ- < ρ. λέγω, -νόμ- < ρ. νέμω. 
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Σύνθετες λέξεις ΡΣΒΔΘ Ρηματική βάση 

νεότοκος πρωτοτόκος -τοκ-(ος) 

χειρόγραφος τυπογράφος -γραφ-(ος) 

ετερότροφος ορνιθοτρόφος -τροφ-(ος) 

Τα  δεσμευμένα θέματα σε –ος διακρίνονται από τις εξής ιδιότητες. Καταρχάς, 

εντάσσονται σε μια αριθμητικά πεπερασμένη (closed-set) και παγιωμένη ως προς τα 

μέλη της ομάδα. Είναι φορείς συγκεκριμένης και αυτόνομης λεξικής σημασίας. 

Παράλληλα, υπόκεινται εκ φύσεως υποχρεωτικά σε διαδικασίες συνδυασμού με άλλα 

θέματα. Σημασιολογικά σχηματίζουν δομές είτε α) αδιαφανείς και λεξικοποιημένες 

είτε β) μερικώς διαφανείς για τους φυσικούς ομιλητές. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται στα 

ελληνικά ως δομικά συστατικά για την παραγωγή νεολογισμών (βλ. πρδγ. 2.129.) ή ως 

σύνθετες ρηματικές βάσεις για τον σχηματισμό ομόρριζων παράγωγων λέξεων (βλ. 

πρδγ. 2.130.).  

(2.129.) κουκουλοφόρος, μπουρδολόγος, κατσαριδοκτόνο (από Ralli, 2013a: 204) 

(2.130.) -βόλ-(ος) > ακτιν-ο-βολ-ία, φωτ-ο-βολ-ή, φυλλ-ο-βόλ-ος, πολύ-βολ-είο, 

σπινθηρ-ο-βολ-ώ 

Σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δεσμευμένα θέματα σε –ος συμμετέχουν σε μια 

παραγωγική διαδικασία σχηματίζοντας τα λεγόμενα νεοκλασικά σύνθετα (neoclassical 

compounds) είτε στο πλαίσιο της καθημερινής συνομιλίας είτε, κυρίως, και, 

ειδικότερα, στους τομείς της επιστήμης και της ορολογίας (βλ. αναλυτικά Bauer, 1998·  

Πετροπούλου, 2011) (βλ. πρδγ. 2.131.). 

(2.131.) ενδεικτικά παραδείγματα από την αγγλική: -log- > archaeology, astrologer, 

biologist, culturological 

Άλλες κλειστές ομάδες δεσμευμένων θεμάτων είναι, ενδεικτικά, τα λήγοντα σε –(τ)ης 

(βλ. πρδγ. 2.132.) και σε –ής (βλ. πρδγ. 2.133.), συγκριτικά πολύ λιγότερο παραγωγικά 

από τα προηγούμενα.  

(2.132.) αποικιοκράτης, νυχτοβάτης 

(2.133.) σεισμοπαθής, πυρομανής 
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2.9.3. Λεξικά προθήματα και επιθήματα ή συμφύματα; 

Σε σχέση με τις περιπτώσεις της προθηματοποίησης και της δεσμευμένης υπόστασης 

ομάδας θεμάτων, στα οποία ήδη αναφερθήκαμε, στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο 

να επισημάνουμε όσα υποστηρίζουν οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005) στη 

Γραμματική τους για τη συγχρονική μορφή της γλώσσας όσον αφορά τη σύνθεση ως 

διαδικασία σχηματισμού λέξεων. Οι προαναφερθέντες διακρίνουν την παραγωγή των 

λέξεων σε προσφυματική και συμφυματική. Στην πρώτη υπάγουν όσους 

μονολεκτικούς σχηματισμούς προκύπτουν από τον συνδυασμό θεμάτων και 

παραγωγικών προθημάτων και παραγωγικών επιθημάτων. Στη συμφυματική 

παραγωγή εισάγουν τις έννοιες των λεξικών προθημάτων και λεξικών επιθημάτων ως 

συστατικών για την κατασκευή μονολεκτικών λεξικών δομών. Τα συγκεκριμένα 

προθήματα και επιθήματα έχουν λεξικό περιεχόμενο αλλά στερούνται αυτόνομης 

παρουσίας στον λόγο (ό.π.: 712-715).  

Αναλυτικά, τα λεξικά προθήματα είναι αριθμητικά περιορισμένα και, κυρίως, 

δηλώνουν γραμματικοποιημένα σχέσεις αυτοπάθειας (αυτο-), αλληλοπάθειας 

(αλληλο-) και υποκορισμού (κουτσο-, ψιλο-, χαμο-, μισο-, ψευτο-) (βλ. πρδγ. 2.134.-

2.136.) (βλ. Μπαμπινιώτης, 2016: 14 και το ένθετο παράρτημα του Λεξικού για τα 

παράγωγα και τα σύνθετα της γλώσσας). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και μορφήματα 

όπως τα αρχί-, ημι-, παν-, ευρω- (ό.π.: 17) (βλ. πρδγ. 2.137.). 

(2.134.) αυτοσαρκάζομαι, αυτόνομος 

(2.135.) αλληλεγγύη, αλληλεπίδραση 

(2.136.) κουτσογράμματα, ψιλοπράγματα, μισοκοιμάμαι, χαμοζωή, ψευτοζώ 

(2.137.) αρχικλέφτης, ημιμαθής, πανάκριβος, ευρωβουλευτής 

Στα λεξικά επιθήματα ταξινομούνται τα δεύτερα συνθετικά υψηλής παραγωγικότητας 

παρασύνθετων ρημάτων (βλ. πρδγ. 2.138-2.142.) (βλ. ό.π.: 15 και τον στατιστικό 

πίνακα Π255).  

(2.138.) -ποιώ, δραματοποιώ, φαρμακοποιός, μυθοποιία 
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(2.139.) -λογώ, κινδυνολογώ, ηθικολόγος, αερολογία 

(2.140.) -γραφώ, αρθρογραφώ, βιογράφος, συνταγογράφηση 

(2.141.) -βολώ, φεγγοβολώ, κεραυνοβόλος, σφυροβολία 

(2.142.) -φορώ, οπλοφορώ, καρποφόρος, κερδοφορία 

Τα λεξικά προθήματα και τα λεξικά επιθήματα εκλαμβάνονται ως παραγωγικά 

σχηματιστικά στοιχεία με το αιτιολογικό ότι φέρουν ιδιότητες ανάλογες προς τα 

κλασικά παραγωγικά προσφύματα (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2005: 77). Αν και η 

κατηγοριοποίηση αυτή αντιβαίνει στην αυστηρώς γλωσσολογική θεώρηση, εξυπηρετεί 

για λόγους συμπόρευσης με την οικεία «σχολική κατάταξη» (Μπαμπινιώτης 2016: 13). 

Και η Γιαννουλοπούλου (2000: 216) κάνει λόγο για συμφυματική παραγωγή. Στα 

συμφύματα (confixes) υπάγει μορφήματα, όπως, ενδεικτικά, τα ευρώ-, νεο-, πολυ-, 

τηλε-, και τα -ειδής, -κτόνος, -ποιώ,  -ώδης, που οι Κλαίρης & Μπαμπινιώτης (2005) 

θεωρούν ως λεξικά προθήματα και λεξικά επιθήματα αντίστοιχα. Η γλωσσολόγος τα 

εκλαμβάνει ως «μορφήματα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο γραμματικοποίησης35 και 

η σημασία τους έχει προκύψει από τις διαδικασίες της απόσπασης και της επανανάλυσης 

και είναι εξειδικευμένη σε σχέση με τη σημασία του λεξικού μορφήματος από το οποίο 

προήλθαν» (Γιαννουλοπούλου, 2000: 250). Η ίδια τα τοποθετεί μεταξύ σύνθεσης και 

παραγωγής και επισημαίνει τη δυνατότητα να συνδυάζονται μεταξύ τους (βλ. πρδγ. 

2.143.). Η Ράλλη (2007: 67-68) τα χαρακτηρίζει ως συμφύματα (confixes) ή ως 

προσφυματοειδή (affixoids). 

(2.143.) υδρόγειος, υδροφόρος, υδροκίνητος, υδροθεραπεία 

 

2.9.4. Μορφολογικό Συνεχές  

Η ένταξη σε ένα Μορφολογικό Συνεχές (morphological continuum) όλων των 

στοιχείων που μετέχουν στον σχηματισμό των λέξεων μέσω των διαδικασιών της 

κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης παρέχει λύση όσον αφορά και την ασυμφωνία 

                                                 
35 Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία το θέμα σταδιακά χάνει τη λεξική του υπόσταση και αποκτά 

λειτουργικό χαρακτήρα (βλ. Ράλλη, 2005). 
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που παρατηρείται σε σχέση με τις αρχαίας προέλευσης προθέσεις και τα δεσμευμένα 

θέματα, και την υπαγωγή τους στη σύνθεση που μας αφορά (βλ. Ράλλη, 2005: 316· 

2007: 151). Η σχηματική απόδοση του Συνεχούς λαμβάνει την ακόλουθη μορφή 

(σχήμα 2.6.). 

 

Σχήμα 2.6. Μορφολογικό Συνεχές (Ράλλη, 2005: 316· 2007: 151) 

Ανάμεσα στα θέματα ως τα κατεξοχήν λεξικά στοιχεία και στα προσφύματα ως τα 

πλέον λειτουργικά μορφήματα τοποθετούνται τα δεσμευμένα θέματα και οι αρχαίες 

προθέσεις ως στοιχεία που υπόκεινται σε μια εν εξελίξει διαδικασία 

γραμματικοποίησης, δηλαδή αλλαγής της γραμματικής τους κατηγορίας από θέμα σε 

πρόσφυμα (ό.π.: 60). 

Στο πλαίσιο της διατριβής, ακολουθούμε τη γλωσσολογική θεώρηση της Ράλλη (2005· 

2007· Ralli, 2013a) για τη σύνθεση στην ελληνική, όπως έχει αποσαφηνιστεί στο παρόν 

κεφάλαιο. Η διαπίστωση, που αδρομερώς αναδείχθηκε στις προηγούμενες ενότητες, 

ότι δεν υπάρχει ομοφωνία σε σχέση έστω και με ελάχιστες βασικές πτυχές της 

συγκεκριμένης μορφολογικής διαδικασίας παραγωγής λέξεων συνιστά τροχοπέδη 

όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας, γεγονός που αντανακλάται μερικώς και στα 

σχολικά εγχειρίδια (βλ. ενότητα 4.4.).  
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3. Περί Γλωσσικής Κατάκτησης και 

Μορφολογικής Επίγνωσης  

 

‘Instead of treating the two as distinct constructs,  

[…] Morphological awareness can be seen  

as the more explicit representation and manipulation  

of implicitly acquired morphological rules.’ 

 (Kuo & Anderson, 2006: 163) 

 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στις έννοιες της γλωσσικής κατάκτησης και της 

μορφολογικής επίγνωσης. Προηγείται η θεωρητική προσπέλαση της γλωσσικής 

κατάκτησης γενικά (3.1.1.) και ειδικότερα όσον αφορά την κατάκτηση της διαδικασίας 

της σύνθεσης λέξεων (3.1.2.). Στη συνέχεια, προσδιορίζονται οι πτυχές της 

μεταγλωσσικής επίγνωσης ως υπερώνυμης έννοιας της ΜορφΕπ (3.2.1.) και 

επιχειρείται αναφορά στο αναπτυξιακό μοντέλο που εστιάζεται θεωρητικά στην 

εξέλιξη των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων (3.2.2.). Ακολούθως, ορίζεται η ΜορφΕπ 

(3.3.1.), περιγράφονται οι όψεις της (κλιτική, παραγωγική, της σύνθεσης) (3.3.2.), η 

εξελικτική πορεία αυτών (3.3.3.) και οι  παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή 

τους (3.3.4.). Η επόμενη ενότητα (3.4.) είναι αφιερωμένη στα οφέλη που προκύπτουν 

από την καλλιέργεια της ΜορφΕπ κάθε δείγματος σε επίπεδο γραμματισμού (3.4.1.) 

και ακαδημαϊκών επιδόσεων (3.4.2.). Στην τελευταία ενότητα (3.5.) επιχειρείται η 

διαφοροποίηση της ΜορφΕπ από τη μορφολογική ανάλυση (3.5.1.), από τη γνώση για 

τη μορφολογία της γλώσσας (3.5.2.) και από τη μορφολογική επεξεργασία (3.5.3.). Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με συνοπτική αναφορά στις βασικές γλωσσολογικές και 

ψυχογλωσσολογικές θεωρίες αντίστοιχα που συσχετίζουν την αναπαράσταση και την 

επεξεργασία των μορφολογικών πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο με τη 

γλωσσική κατάκτηση και την ανάπτυξη της ΜορφΕπ συγκεκριμένα των σύνθετων 

λέξεων (3.5.3.1. και 3.5.3.2.).  
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3.1. Γλωσσική κατάκτηση  

3.1.1. Γενικά περί γλωσσικής κατάκτησης  

Η γλωσσική κατάκτηση (language acquisition) είναι μια από τις όψεις της γλωσσικής 

ανάπτυξης (language development)36. Συνιστά μια δυναμική, έμφυτη, καθολική και 

διαγλωσσικά ομοιόμορφη ως προς τα εξελικτικά της στάδια διαδικασία μέσω της 

οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης γνώση και ο τέλειος χειρισμός του γραμματικού 

συστήματος της προφορικής διάστασης της μητρικής γλώσσας (native language, 

mother tongue) (βλ. αναλυτικά Crain, 1991· Crain & Lillo-Martin, 1999· Ingram, 1989· 

Slobin, 1992· Wexler & Culicover, 1980). Σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, δίχως 

γλωσσικές ή άλλες νοητικές διαταραχές, η γλωσσική κατάκτηση εκτείνεται χρονικά 

από τη γέννηση ως τα εφτά πρώτα χρόνια της ζωής τους κατά τη διάρκεια της 

λεγόμενης κρίσιμης περιόδου (critical period).37 Μετά το πέρας της κρίσιμης περιόδου 

δε θεωρείται εφικτή η κατάκτηση της γνώσης του συστήματος της μητρικής σε επίπεδο 

φυσικού ομιλητή (native speaker) όσον αφορά τη φωνολογία, τη μορφολογία, τη 

σύνταξη και τη σημασιολογία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για εκμάθηση 

δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα παροχής συστηματικής διδασκαλίας μιας γλώσσας ως 

δεύτερης ή ξένης πλέον (βλ. Ingram, 1989). 

Στην έρευνά μας συμμετέχουν παιδιά και προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Βάσει 

αυτού διερευνούμε τον βαθμό και τον τρόπο α) κατάκτησης της σύνθεσης από τα νήπια 

που βρίσκονται αναπτυξιακά ακόμα σε φάση κατάκτησης της γλώσσας και β) 

εκμάθησης της μορφολογικής διαδικασίας από τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού 

και της πρώτης γυμνασίου στο πλαίσιο της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Στόχος είναι 

τα πορίσματα από την έρευνά μας να αξιοποιηθούν στη γλωσσική διδασκαλία της 

σύνθεσης σε όλες τις τάξεις φοίτησης. Συνοψίζοντας, αν αντιπαραβάλλουμε τη 

                                                 
36 Στη γλωσσική ανάπτυξη, μια εξαιρετικά σύνθετη και ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβάνονται η 

διγλωσσία, η πολυγλωσσία, η εκμάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσσας και οι γλωσσικές διαταραχές (βλ. 

αναλυτικά Klein, 1986). 
37 Εισηγητής της υπόθεσης της κρίσιμης περιόδου (critical period hypothesis) είναι ο Lenneberg (1967) 

που υποστήριξε τον καθοριστικό ρόλο βιολογικών παραγόντων και νευρολογικών μεταβολών στις 

διαδικασίες γλωσσικής, νοητικής και βιολογικής ωρίμασης των παιδιών. Ο Lenneberg ανέδειξε τον ρόλο 

που διαδραματίζουν για την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την επταετία α) η πλευρίωσή του 

(lateralization) με την εξειδίκευση του αριστερού ημισφαιρίου ως υπεύθυνου για τη γλωσσική 

λειτουργία στους ενήλικες, και β) η πλαστικότητά του (plasticity), η οποία μειώνεται δραστικά μετά την 

εφηβεία περιορίζοντας, παράλληλα, την αποτελεσματικότητα και τον ρυθμό της γλωσσικής κατάκτησης 

(βλ. επίσης Goodluck, 1991· Jackendoff, 1993). 
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γλωσσική κατάκτηση προς τη γλωσσική εκμάθηση καταλήγουμε στα εξής. Η 

γλωσσική κατάκτηση α) συνιστά μια φυσική, αυτοματοποιημένη, μη συνειδητή 

μαθησιακή διαδικασία και, αντίστοιχα, γνώση (unconscious/ tacit knowledge)· β) 

πραγματώνεται χωρίς συστηματική και σχεδιασμένη διδασκαλία· γ) ολοκληρώνεται 

χρονικά μέσα στο πλαίσιο της κρίσιμης περιόδου· δ) δεν ταυτίζεται με τη μιμητική 

αναπαραγωγή γλωσσικών δεδομένων ούτε εξαρτάται από αυτή, αν και προϋποθέτει 

την έκθεση σε εξωτερικά γλωσσικά ερεθίσματα (input/ conscious knowledge) (βλ. 

Jackendoff, 1993: 23-29). Συνεπώς, κατά τη γλωσσική κατάκτηση ενεργοποιούνται 

καθολικοί μηχανισμοί ενώ κατά τη γλωσσική εκμάθηση αξιοποιούνται διδακτικές 

στρατηγικές. 

 

3.1.2. Γλωσσική κατάκτηση της σύνθεσης 

Οι μελέτες με άξονα τη γλωσσική κατάκτηση των μορφολογικών διαδικασιών 

σχηματισμού λέξεων εδράζονται, κυρίως,  σε ερευνητικές μετρήσεις και κριτήρια 

αξιολόγησης. Αντίθετα, εκείνες που βασίζονται σε μακροχρόνιες καταγραφές 

αυθόρμητου παιδικού λόγου και, συνεπώς, στη συλλογή πιο αντιπροσωπευτικών 

γλωσσικών δεδομένων, είναι συγκριτικά σπάνιες (βλ. σχετικά Dressler, Ketrez, Kilani-

Schoch, & Stephany, 2017: 5· Rosenberg & Mellenius, 2018: 230). Ειδικότερα, όσον 

αφορά τη σύνθεση, και παρά την ποσοτική αύξηση μελετών της πρώτης κατηγορίας τα 

τελευταία τριάντα χρόνια (βλ. για βιβλιογραφικές παραπομπές Mellenius, 1997) τα 

δεδομένα προέρχονται, κυρίως, από την αγγλική και την εβραϊκή, και λιγότερο από τα 

σουηδικά, τα γερμανικά και τα ολλανδικά (γλώσσες αλφαβητικές) και από τη μη 

αλφαβητική κινεζική38, εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητας της σύνθεσης στις 

συγκεκριμένες γλώσσες (βλ. αναλυτικά Berman, 2009· Stephany & Thomadaki, 2016). 

Ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας όσον αφορά τη διερεύνηση της κατάκτησης της 

σύνθεσης των λέξεων σχετίζεται με τον χαρακτήρα της διαδικασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση ανώτερου επιπέδου γνωστικών και γλωσσικών 

ικανοτήτων (γνώσεις φωνολογίας, μορφολογίας και σημασιολογίας) από κοινού 

συνιστά προϋπόθεση για την κατάκτηση σε σχέση και α) με τη σημασιολογική 

                                                 
38 Βλ. ενδεικτικά McBride (2016) για τον χαρακτήρα της γλώσσας. 
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αποκωδικοποίηση των σύνθετων λέξεων που λειτουργούν ως γλωσσικά εισαγόμενα 

στον καθημερινό λόγο και β) με την παραγωγή νέων δομών στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας (βλ. Berman, 2009· Clark, 2009· Rosenberg & Mellenius, 2018).  

Οι Dressler, Kilani-Schoch, & Klampfer (2003) και οι Dressler et al. (2017: 6-9) 

διακρίνουν τις εξής τρεις διαδοχικές αναπτυξιακές φάσεις από τις οποίες διέρχονται τα 

παιδιά σε σχέση με την κατάκτηση της σύνθεσης (σχήμα 3.1.).  

 

Σχήμα 3.1. Κατάκτηση της σύνθεσης, αναπτυξιακό μοντέλο του Dressler και των συνεργατών του (2003· 

2017) 

Σύμφωνα με τον Dressler και τους συνεργάτες του (2003· 2017), στην αρχική 

προμορφολογική φάση (premorphology) τα παιδιά αναπαράγουν από συνήθεια ή λόγω 

επαναλαμβανόμενης έκθεσης έναν «περιορισμένο αριθμό απομονωμένων σύνθετων 

λέξεων» (isolated […] rote-learned compounds). Δεν έχουν επίγνωση των διαδικασιών 

α) της αποσύνθεσης (decomposition) των πολυμορφηματικών δομών στα συστατικά 

τους ή β) του σχηματισμού (composition) βάσει των λεξικών τους μορφημάτων. Αυτό 

αποδίδεται στο γεγονός ότι στο νοητικό λεξικό είναι αποθηκευμένες οι σύνθετες λέξεις 

ως μη αναλύσιμο σύνολο και όχι τα επιμέρους συνθετικά τους ως αυτόνομες οντότητες 

ή θέματα σχηματισμού οικογενειών ομόρριζων (βλ. ενότητα 3.5.3.2.). Στη φάση αυτή 

οι παρατηρούμενες ενδοατομικές διαφορές οφείλονται στην ενεργοποίηση της 

μορφολογίας ως απόρροιας της προσωπικής έκφρασης και των γλωσσικών 

εισαγομένων (extragrammatical morphology).  

Στη δεύτερη φάση, εκείνη της πρωτομορφολογίας (protomorphology), τα παιδιά 

ξεκινούν τις γενικεύσεις και την ανίχνευση των σχέσεων ανάμεσα στη μορφή και στη 

σημασία όπως εντοπίζονται στο εσωτερικό των λέξεων. Παράλληλα, επιδίδονται στην 

παραγωγική χρήση της μορφολογίας σχηματίζοντας είτε υπαρκτές είτε νεολογικές 

φάση πυρηνικής μορφολογίας

φάση πρωτομορφολογίας

προμορφολογική φάση 
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αναλογικές δομές. Κατά την τρίτη φάση, αυτήν της πυρηνικής μορφολογίας (core 

morphology, morphology proper or modularised morphology), αρχίζουν να κατακτούν 

τη μορφολογία των ενηλίκων (adult-like morphology) σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή 

κατανοούν και παράγουν σύνθετες λέξεις βάσει των θεμελιωδών αρχών, των βασικών 

μοτίβων και των αντιληπτικών δεικτών της σύνθεσης (Dressler et al., 2003· 2017).  

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οι Stephany & Thomadaki (2017: 139-140) βάσει των 

πορισμάτων από πρόσφατη διερεύνησή τους υιοθετούν το αναπτυξιακό μοντέλο της 

Berman (2009: 314-317), όπως διατυπώθηκε από την τελευταία για τα εβραϊκά (σχήμα 

3.2.). Στο συγκεκριμένο μοντέλο οι αναπτυξιακές φάσεις είναι πέντε και εκτείνονται 

από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση. 

 

Σχήμα 3.2. Κατάκτηση της σύνθεσης, αναπτυξιακό μοντέλο της Berman (2009) 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη αναπτυξιακή φάση (ηλικίες από 1 ως 2 έτη) τα παιδιά 

εκλαμβάνουν τα σύνθετα ως λεξικοποιημένες δομές, ως «μη αναλύσιμες λεξικές 

οντότητες» (unanalyzed lexical items) (ό.π.: 314) όπως συμβαίνει με τις 

μονομορφηματικές καταχωρίσεις (βλ. και Dressler, Lettner, & Korecky-Kröll, 2010).  

Στη δεύτερη φάση (ηλικίες από 2 ως 3 έτη) περιορισμένες είναι οι παραγωγές δομών 

που διατάσσουν διαδοχικά τα επιμέρους συνθετικά τους (juxtaposition). Πρόκειται για 

σχηματισμούς του τύπου α) [ουσιαστικό + ουσιαστικό] που, συχνά, δηλώνουν σε θέση 

προσδιοριστή τον κτήτορα της κεφαλής, και του τύπου β) [επίρρημα + ρήμα]. Οι 

πέμπτη αναπτυξιακή φάση 

productive compounding, syntactic compounding (from adolescence)

τέταρτη αναπτυξιακή φάση 

morphosyntax of compounding constructions (age 7 to 12 years)

τρίτη αναπτυξιακή φάση 

initial, partially marked NN combinations (age 3 to 5 years)

δεύτερη αναπτυξιακή φάση 

NN justaposition (age 2 to 3 years)

πρώτη αναπτυξιακή φάση 

unanalysed lexical items (age 1 to 2 years)
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Dressler et al. (2010) βάσει των δεδομένων τους από γερμανόφωνα παιδιά αυτής της 

ηλικίας διευκρινίζουν ότι οι δομές αυτές είναι ενδοκεντρικά, υποτακτικά σύνθετα, 

σχηματισμένα από τον συνδυασμό δυο ουσιαστικών και δίχως την παρεμβολή 

συνδετικών στοιχείων – φωνηέντων. 

 Η σταδιακή ανάδυση των μοτίβων και των αρχών σχηματισμού, τουλάχιστον, των 

διαφανών σύνθετων λέξεων ξεκινά από την τρίτη φάση (ηλικίες από 3 ως 5 έτη) και 

συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της τέταρτης (ηλικίες από 7 ως 12 έτη) (Stephany & 

Thomadaki, 2017: 139). Την περίοδο αυτή κατακτώνται από τα παιδιά τα δομικά 

σχήματα της σύνθεσης. Αυτό αναδεικνύεται από το πλήθος των μορφοφωνολογικών 

μεταβολών στις οποίες χρειάζεται να προβούν προκειμένου να παράγουν αποδεκτές 

μαρκαρισμένες, πλέον, δομές μεταξύ των συστατικών των οποίων υφίσταται μια 

σαφέστερη σημασιολογική σχέση.  

Στην πέμπτη και τελευταία φάση, και παρά την απουσία σχετικών ερευνητικών 

δεδομένων, οι Stephany & Thomadaki (2017: 139) εξακολουθούν να υιοθετούν την 

εισήγηση της Berman (2009: 314-317). Σύμφωνα με αυτή, η παραγωγική χρήση της 

σύνθεσης ως διαδικασίας σχηματισμού λέξεων και αποτύπωσης νοημάτων 

επιτυγχάνεται σταδιακά από το γυμνάσιο και εξής όχι μόνο σε επίπεδο καθημερινής 

επικοινωνίας αλλά και σε πιο απαιτητικές συνθήκες στο πλαίσιο του σχολικού 

γραμματισμού (ανάγνωση, ορθογραφία, λεξιλόγιο) και της ακαδημαϊκής επιτυχίας (βλ. 

σχετικά και Gilbert, Goodwin, Donald, Compton, & Kearns, 2013).  

Ερευνητικά δεδομένα για την ελληνική προέρχονται από έρευνες της Stephany (1980· 

1997) που ανέδειξαν ότι ελληνόφωνα νήπια ήδη από την ηλικία των δυο ετών και οκτώ 

μηνών δύνανται να αποκωδικοποιούν σημασιολογικά και να διακρίνουν τα δυο 

συστατικά ονοματικών ενδοκεντρικών σύνθετων λέξεων με σχέσεις υπόταξης ευθέως 

ανάλογα προς τον βαθμό της σημασιολογικής διαφάνειας των πολυμορφηματικών 

δομών. Έτερες στοχευμένες στη σύνθεση έρευνες των Γαβριηλίδου & Ευθυμίου (2001) 

και των Τζακώστα & Μανωλά (2012) επαλήθευσαν ότι σε μορφολογικό επίπεδο τα 

δείγματα των νηπίων είχαν ενσωματώσει τους κανόνες σχετικά με τον τονισμό και τον 

δείκτη σύνθεσης. Επίσης, ότι τα ίδια παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες α) στην επιλογή 

του κατάλληλου παραγωγικού επιθήματος κατά τον σχηματισμό σύνθετων λέξεων και, 

κυρίως, β) στην παραγωγή και κατανόηση των εξωκεντρικών δομών, γεγονός που όλες 

οι προαναφερθείσες ερευνήτριες συσχετίζουν με την απουσία κεφαλής. 
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Πολυπλοκότητα χαρακτηρίζει τη σχέση της κατανόησης και της παραγωγής των 

σύνθετων λέξεων κατά τη γλωσσική κατάκτηση (βλ. αναλυτικά Berman, 2009· 

Nicoladis, 2003· 2007a· 2007b). Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά 

τη ρητή χρονική προτεραιότητα της ερμηνείας έναντι του σχηματισμού αυτών, αν και 

δεδομένα από έρευνες για τα εβραϊκά και τα γαλλικά συνηγορούν σε αυτό. Σε αυτές 

τις γλώσσες α) τα παιδιά αναλύουν μορφολογικά τις ήδη γνωστές λέξεις από την ηλικία 

των τριών και δύνανται να κατανοούν άγνωστες και μη οικείες λέξεις μετά από την 

αντιστοίχιση μορφής και σημασίας (Clark & Berman, 1987) και β) παράγουν 

νεολογικές δομές γύρω στα τέσσερα με πέντε (Berman & Clark, 1989). Αντίθετα, 

αγγλόφωνα νήπια παράγουν και ερμηνεύουν σύνθετες λέξεις από τα δυο τους χρόνια 

(Clark, 1993). Σε σχέση με τα παραπάνω έχει υποστηριχθεί ότι πρώτα οι ομιλητές 

έχουν κατασταλάξει στο νοηματικό περιεχόμενο του όρου και, στη συνέχεια, 

πραγματώνουν τον τύπο που (θεωρούν ότι) το αποδίδει κατάλληλα (βλ. Clark & 

Berman, 1987: 550· Clark & Barron, 1988: 13-16). Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή 

σύνθετων λέξεων αντιμετωπίζεται ως μια βασική ένδειξη ότι τα παιδιά έχουν κάποιον 

βαθμό επίγνωσης της ανάλυσης της δομής σε [προσδιοριστή + κεφαλή], γεγονός που 

συμβάλλει στην επιτυχή εννοιολογική απόδοση και σχηματισμών με πολυπλοκότερες 

σημασιολογικές σχέσεις (βλ. Dressler et al., 2010· Nicoladis, 2007b).  

Όσον αφορά το είδος των σύνθετων λέξεων χρονική προτεραιότητα αποδίδεται στην 

πλήρη κατάκτηση των απλούστερων σύνθετων λέξεων, δηλαδή των ονοματικών 

(nominal/ root compounds), σε σύγκριση με τα συνθετότερα ρηματικά σύνθετα (verbal/ 

synthetic compounds) (Clark, 2009: 256). Αυτό σχετίζεται με την ευκολία των παιδιών 

να εντοπίζουν την κεφαλή στις ονοματικές δομές είτε κατά τον σχηματισμό είτε κατά 

την ερμηνεία τους (βλ. Clark, Gelman, & Lane, 1985) σε σύγκριση με τα σύνθετα με 

ρηματικά παράγωγα (βλ. αναλυτικά Clark & Barron, 1988· Gamache & Schmitt, 2014). 

Στη χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και στη μορφολογική πολυπλοκότητα της δομής 

των σύνθετων λέξεων με ρηματικό παράγωγο ως πρώτο ή ως δεύτερο συνθετικό 

αποδίδεται η δυσκολία συνειδητού χειρισμού τους από τα παιδιά ειδικά στις μικρότερες 

ηλικίες (Murphy & Nicoladis, 2006: 679-680) σε σύγκριση με τα δομικά απλούστερα 

ονοματικά σύνθετα που απαρτίζονται από δυο ουσιαστικά (βλ. σχετικά και Brisard, 

Laarman, & Nicoladis, 2008). Συνοψίζοντας, η προτεραιότητα της κατανόησης έναντι 

της παραγωγής σύνθετων λέξεων σε γλώσσες όπως η εβραϊκή σε σύγκριση με την 

αγγλική και τη σουηδική αποδίδεται στους δυο προαναφερθέντες παράγοντες που 
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αντανακλούν τον βαθμό συνθετότητας της μορφολογίας κάθε γλώσσας (Nicoladis, 

2003: 41, 48).  

Όσον αφορά τη σημασία των σύνθετων λέξεων αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν εκτός 

από τα κυριολεκτικά σύνθετα (literal compounds) και τα μεταφορικά (metaphoric 

compounds) (βλ., ενδεικτικά, Downing, 1977· Gottfried, 1997a· 1997b). Ως 

μεταφορικά σύνθετα ορίζονται οι δομές του τύπου [ουσιαστικό + ουσιαστικό] στις 

οποίες το πρώτο συνθετικό έχει μια σχέση ομοιότητας με το δεύτερο, ενδεικτικά, ως 

προς το σχήμα ή ως προς το χρώμα ή άλλη ιδιότητα (βλ. Gottfried 1997a: 163· 1997b: 

589-590). Από διερεύνηση της ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας (τρίχρονων 

και πεντάχρονων) να αποκωδικοποιούν σημασιολογικά και να παράγουν μεταφορικά 

σύνθετα διαπιστώθηκαν τα εξής. Τα νήπια του δείγματος απέδωσαν καλύτερα στην 

ερμηνεία δομών με σχέση ομοιότητας ως προς το σχήμα (catfish) σε σύγκριση με 

σχηματισμούς  με σχέση ομοιότητας ως προς το χρώμα (grass button), γεγονός που 

αποδίδεται στην αδιαφάνεια των μεταφορικών σύνθετων λέξεων (βλ. Gottfried, 1997a: 

176, 181-182). Η ικανότητα παραγωγής αυτής της κατηγορίας σύνθετων καταγράφηκε 

ερευνητικά ήδη από την ηλικία των τριών ετών υπό την προϋπόθεση ότι το στοιχείο 

της ομοιότητας ως προς το χρώμα ή το σχήμα ήταν σαφές και διακριτό, με το δεύτερο 

να γίνεται ευκολότερα αντιληπτό και διαχειρίσιμο από το δείγμα (Gottfried 1997b: 586, 

589-590). 

Συνοψίζοντας, από ερευνητικά δεδομένα προκύπτουν οι τρεις βασικές αρχές της 

κατάκτησης των σύνθετων λέξεων. Συγκεκριμένα, κυριαρχεί η τάση των παιδιών α) να 

προβαίνουν στις λιγότερες δυνατές αλλαγές των συστατικών του νέου σχηματισμού, 

β) να εντοπίζουν τον μηχανισμό που συμβατικά δύναται να αποτυπώσει τη σημασία 

της νέας λέξης, και γ) να προτιμούν την πιο συχνόχρηστη δομή που, βάσει των 

εισερχόμενων δεδομένων από το περιβάλλον τους, κρίνεται κατάλληλη να εκφράσει 

το επιθυμητό περιεχόμενο (βλ. Clark, Hecht, & Mulford, 1986: 9-11). Αναλυτικότερα, 

πρόκειται για την αρχή της απλότητας της μορφής (the formal simplicity principle), την 

αρχή της σημασιολογικής διαφάνειας (the semantic transparency principle) και τις 

αρχές της παραγωγικότητας (the productivity principle) και της σύμβασης με τη 

γλώσσα της κοινότητας (the conventionality principle) αντίστοιχα (Clark & Berman, 

1984: 547-549). 
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3.2. Μεταγλωσσική Επίγνωση  

3.2.1. Διαστάσεις Μεταγλωσσικής Επίγνωσης  

Συχνά ως αφετηρία για την εννοιολογική προσπέλαση της ΜορφΕπ λειτουργεί ο 

προσδιορισμός της ως μιας επιμέρους μεταγλωσσικής δεξιότητας και, κατά συνέπεια, 

μιας ανώτερης γλωσσικής και γνωστικής λειτουργίας (Kuo & Anderson, 2006). Η 

μεταγλωσσική επίγνωση (metalinguistic awareness) συνιστά τη «δεξιότητα (ενν. κάθε 

ατόμου) να εκφράζεται συνειδητά για τη φύση και τις ιδιότητες της γλώσσας» (βλ. τον 

ορισμό της έννοιας από την Van Kleeck, 1982, όπως τον παραθέτουν οι Kamhi & 

Koenig, 1985: 199). Επιτρέπει σε κάθε ομιλητή να «συλλογίζεται και να χειρίζεται τα 

δομικά χαρακτηριστικά της προφορικής (μορφής) της γλώσσας» (Tunmer, Herriman, & 

Nesdale, 1988: 136) και του γραπτού λόγου (βλ. Berninger, Abbott, Nagy, & Carlisle, 

2010: 142· Nagy, 2007: 53) (σχήμα 3.3., Τζιβινίκου, 2015: 139). Υπό αυτό το πρίσμα, 

τα παιδιά «σκέφτονται τη γλώσσα ως αντικείμενο» (Smith & Tager-Flusberg, 1982: 449) 

και ως «εργαλείο» (artifact) (Myhill, 2011: 250). Συνεπώς, δομικό γνώρισμα της 

μεταγλωσσικής επίγνωση αποτελεί η σχέση της με την αυτοαναφορικότητα της 

γλώσσας (Gombert, 1992: 13).  

 

Σχήμα 3.3. Βασικά χαρακτηριστικά της μεταγλωσσικής επίγνωσης (Τζιβινίκου, 2015: 139). 

Μεταγλωσσική επίγνωση

η ικανότητα του ομιλητή να σκέφτεται,

να χειρίζεται τις δομές μιας ομιλούμενης γλώσσας

και να σκέφτεται αναφορικά με τη δομή της

(απομακρυνόμενος από το νόημα που μεταφέρεται από αυτή)
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Στην ταξινόμηση των Tunmer et al. (1988: 136) στον περιληπτικό όρο μεταγλωσσική 

επίγνωση υπάγονται τέσσερεις διευρυμένες κατηγορίες επίγνωσης και, συγκεκριμένα, 

η φωνολογική επίγνωση, η «επίγνωση των λέξεων»39, η συντακτική και η 

πραγματολογική (σχήμα 3.4.). 

 

Σχήμα 3.4. Όψεις μεταγλωσσικής επίγνωσης, σύμφωνα με τους Tunmer et al. (1988: 136). 

Στις βασικές πτυχές της μεταγλωσσικής επίγνωσης καταχωρίζονται η φωνολογική 

επίγνωση (phonological awareness), η ΜορφΕπ (morphological awareness), η 

συντακτική (syntactic awareness) και η ορθογραφική (orthographic awareness) (Kirk 

& Gillon, 2009: 341-342). Σε επίπεδο λέξης στη φωνολογική και στην ορθογραφική 

προστίθεται και η σημασιολογική επίγνωση (semantic awareness) ως θεμελιώδης 

διάσταση (Kuo & Anderson, 2006: 162). Εστιαζόμενη σε επίπεδο πρότασης η 

McBride-Chang (2004) ταξινομεί από κοινού και τη ΜορφΕπ και τη συντακτική 

επίγνωση στην επονομαζόμενη γραμματική επίγνωση (grammatical awareness)40 ως 

περιληπτική έννοια. Υπό αυτό το πρίσμα, η συντακτική επίγνωση αφορά τη 

μεταγλωσσική δεξιότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται αποτελεσματικά 

«τη γραμματική δομή της γλώσσας» (the grammatical structure of language) (Cain, 

2007: 679), τους γραμματικούς και τους συντακτικούς κανόνες δόμησης των 

προτάσεων με τρόπο αποδεκτό (Tong, Deacon, & Cain, 2014: 23).  

Ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας της φωνολογικής επίγνωσης ως μεταγλωσσικής 

δεξιότητας επιτρέπει στα άτομα α) να αναλύουν συνειδητά τις λέξεις στον προφορικό 

λόγο σε μικρότερες μονάδες ήχου, β) να στοχάζονται πάνω στις «ηχητικές δομές» μιας 

                                                 
39 Αν και δεν αναφέρονται ρητά στον όρο ΜορφΕπ, την υπονοούν βάσει του τρόπου που ορίζουν την 

επίγνωση των λέξεων, ουσιαστικά ως επίγνωση των μορφημάτων (βλ. Tunmer et al., 1988: 136). 
40 Ο όρος grammatical awareness χρησιμοποιείται ως περίπου συνώνυμος της συντακτικής επίγνωσης 

υπό την έννοια ότι αυτού του είδους η επίγνωση «εστιάζεται στη λειτουργία των λέξεων και των 

μορφημάτων προκειμένου να εκφράσουν έννοιες που συνδέονται μεταξύ τους» (βλ. Carlisle, 2003: 292).  
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γλώσσας σε επίπεδο φωνητικής και φωνολογίας (εννοώντας τις φωνολογικές μονάδες, 

δηλαδή τα φωνήματα, τις συλλαβές τις εμβάσεις και τις εκβάσεις), και γ) να τις 

χειρίζονται σκόπιμα (βλ. Gillon, 2018· Kirk & Gillon, 2009: 342).  

Η ορθογραφική επίγνωση συνίσταται «στη ασυνείδητη ή συνειδητή προσοχή στην 

ορθογραφική γνώση», στην πρόσβαση στις γραφηματικές αναπαραστάσεις στο νοητικό 

λεξικό και στη συνειδητοποίηση των ορθογραφικών μοτίβων της γλώσσας εκμάθησης 

(Apel, 2011: 594). Βάσει αυτών ως δεξιότητα επιτρέπει τη «μεταγραφή της προφορικής 

γλώσσας στη γραπτή μορφή της» με ακρίβεια συμπληρωματικά προς την  αναγνώριση 

της γραφής (Kirk & Gillon, 2009: 342).  

Η σημασιολογική επίγνωση ως διάσταση της μεταγλωσσικής επίγνωσης σχετίζεται με 

τη δεξιότητα του ατόμου α) να ορίζει εννοιολογικά τις λέξεις είτε κυριολεκτικά είτε 

μεταφορικά και σε επίπεδο λέξης και σε επίπεδο πρότασης, και β) να χρησιμοποιεί τον 

κατάλληλο τύπο τους σε ανάλογα περιβάλλοντα και σε συνδυασμό με άλλες (βλ. 

στερεότυπες εκφράσεις) (Levey, 2019: 152).  

Η πραγματολογική επίγνωση ως θεμελιώδες συστατικό της επικοινωνιακής ικανότητας 

αφορά στην εξακρίβωση της καταλληλότητας επιλογής των λέξεων ανάλογα με τον 

αποδέκτη, την περίσταση και το κοινωνικό πλαίσιο χρήσης τους (ό.π.).  

Συνοψίζοντας, οι πτυχές της μεταγλωσσικής επίγνωσης αντιστοιχούν στα ισάριθμα41 

επίπεδα δομής και γραμματικής ανάλυσης μιας γλώσσας (βλ. Duncan, Casalis, & Colé, 

2009) (πίνακας 3.1.).  

Πίνακας 3.1. Αντιστοιχία επιπέδων δομής της γλώσσας και πτυχών μεταγλωσσικής επίγνωσης 

επίπεδα δομής και ανάλυσης της γλώσσας πτυχές μεταγλωσσικής επίγνωσης 

φωνολογικό φωνολογική 

μορφολογικό μορφολογική 

συντακτικό συντακτική 

σημασιολογικό σημασιολογική  

πραγματολογικό πραγματολογική 

                                                 
41 Η συμπερίληψη της πραγματολογίας στα επίπεδα γραμματικής ανάλυσης κρίνεται αναγκαία σε σχέση 

με τη μεταγλωσσική επίγνωση, εφόσον η πρώτη συνδέεται αιτιακά και με εξωγλωσσικούς παράγοντες 

που επιδρούν καθοριστικά στη γλωσσική ανάπτυξη των ατόμων διά βίου και, ειδικότερα, όσον αφορά 

το λεξιλόγιό τους.   
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3.2.2. Θεωρητικό μοντέλο Μεταγλωσσικής Ανάπτυξης  

Η μεταγλωσσική επίγνωση εξετάζεται σε συνάρτηση με δυο γλωσσικές διεργασίες, α) 

την ανάλυση της γνώσης (analysis of knowledge) και β) τον έλεγχο της γλωσσικής 

επεξεργασίας (control of linguistic processing) (βλ. Bialystok & Ryan 1985). Η 

ανάλυση της γνώσης αφορά τη δεξιότητα του ατόμου να οικοδομεί σαφείς και 

συνειδητές αναπαραστάσεις της γλωσσικής γνώσης, η οποία από σιωπηρή και αδόμητη 

μετατρέπεται προοδευτικά σε ρητή και δομημένη (Bialystok, 2001). Αυτή η δεξιότητα 

«επιτρέπει στο παιδί να εξάγει δομικές κανονικότητες» (allowing the child to extract 

structural regularities) (Bialystok & Mitterer, 1987: 148). Συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια της αυθόρμητης καθημερινής συνομιλίας «η προσοχή συνήθως 

επικεντρώνεται στο νόημα» με αποτέλεσμα να επαρκούν για την επιτυχή επικοινωνία 

και «μη αναλυμένες αναπαραστάσεις της γλωσσικής δομής» (unanalyzed representations 

of language structure) (ό.π.). Η αυτοματοποιημένη φυσική συνδιάλεξη διαφοροποιείται 

από άλλες πολυπλοκότερες γλωσσικές χρήσεις, δηλαδή από την ανάγνωση, τη γραφή, 

την επίλυση μεταγλωσσικών προβλημάτων και τη διδασκαλία. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η προσοχή εστιάζεται και στον τύπο. Επ’ αυτού αναδεικνύεται ο έλεγχος 

της γλωσσικής επεξεργασίας ως η δεξιότητα του παιδιού να επιλέγει συγκεκριμένες 

από τις γλωσσικές πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να εφαρμόζει επιλεκτικά και 

σκόπιμα αυτού του είδους τη γνώση (βλ. Bialystok, 2001). Συνεπώς, η εστίαση στη 

μορφή ή στη δομή της γλώσσας λειτουργεί ως βασικό διαφοροποιητικό κριτήριο της 

μεταγλωσσσικής επίγνωσης από τη γλωσσική παραγωγή και κατανόηση (βλ. 

επισήμανση του Bowey, 1994, όπως την αναφέρουν οι Tong et al., 2014: 22). 

Υπό αυτό το πρίσμα, ανάμεσα στα επίπεδα γνωστικού ελέγχου που ασκεί το άτομο στις 

ατομικές του γλωσσικές γνώσεις υφίσταται μια «εξελικτική ιεραρχία» (developmental 

hierarchy) (βλ. Gombert, 2003). Στο αναπτυξιακό μοντέλο αναφορικά με την εξέλιξη 

της μεταγλωσσικής επίγνωσης προτείνονται δυο επίπεδα γνωστικού ελέγχου (βλ. 

Gombert, 1992). Το πρώτο επίπεδο αφορά τον επιγλωσσικό έλεγχο και το δεύτερο τον 

μεταγλωσσικό, με διαφοροποιητικό κριτήριο τον υποχρεωτικό και αυτόματο 

χαρακτήρα της γλωσσικής επεξεργασίας στο πρώτο σε αντίθεση με τη συνειδητή και 

εμπρόθετη εφαρμογή της  γνώσης για τη γλώσσα στο δεύτερο (Gombert, 2003: 3).  
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Πιο συγκεκριμένα, η μεταγλωσσική επίγνωση αναπτυξιακά διέρχεται τέσσερεις 

διαδοχικές φάσεις (Gombert, 1992: 187) (σχήμα 3.5.). Πρόκειται για α) την κατάκτηση 

των αρχικών γλωσσικών ικανοτήτων (acquisition of the first linguistic skills), β) την 

κατάκτηση του επιγλωσσικού ελέγχου (acquisition of epilinguistic control), γ) την 

κατάκτηση της μεταγλωσσικής επίγνωσης (acquisition of metalinguistic awareness) 

και δ) την αυτοματοποίηση των μεταγλωσσικών διαδικασιών (automation of the 

metaprocesses). Για αναπτυξιακές φάσεις και όχι εξελικτικά στάδια κάνουν λόγο και 

οι Duncan et al. (2009: 408) αναφερόμενοι στην αρχικά, τουλάχιστον, ανεξάρτητη 

πορεία ανάπτυξης της επίγνωσης για κάθε επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας συγκριτικά 

με τα υπόλοιπα. Αναφερόμενοι στο θεωρητικό μοντέλο του Gombert προσθετικά προς 

το φωνολογικό και το σημασιολογικό επισημαίνουν ρητά και το μορφολογικό επίπεδο 

γλωσσικής ανάλυσης. 

 

Σχήμα 3.5. Αναπτυξιακό μοντέλο μεταγλωσσικής επίγνωσης (Gombert, 1992), 

Αναλυτικά, η πρώτη φάση αφορά την κατάκτηση βασικών γλωσσικών ικανοτήτων και 

γνώσεων σε μη συνειδητό επίπεδο. Το γεγονός ότι τα παιδιά δύνανται να παράγουν και 

να κατανοήσουν τη γλώσσα ορθώς στο πλαίσιο της αυθόρμητης επικοινωνίας 

προσδίδει στη συμπεριφορά τους διαδικαστικό χαρακτήρα. Κατά τη δεύτερη φάση η 

ασυνείδητα κατακτημένη γλωσσική γνώση, σταθεροποιημένη «αναδιοργανώνεται σε 

μια πολυλειτουργική μορφή που δεν μπορεί να γίνει συνειδητά προσβάσιμη» (Gombert, 

αυτοματοποίηση των μεταγλωσσικών διαδικασιών

κατάκτηση της μεταγλωσσικής επίγνωσης 

κατάκτηση του επιγλωσσικού ελέγχου 

κατάκτηση των αρχικών γλωσσικών ικανοτήτων παραγωγής και 
κατανόησης λόγου 
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2003). Αυτό σημαίνει ότι μέσα από τη διάδραση παιδιών και ενηλίκων τα πρώτα και 

αποκτούν μια λειτουργική γνώση του συστήματος της γλώσσας και την αποτυπώνουν 

στη γλωσσική τους συμπεριφορά κατά την παραγωγή και κατανόηση πλαισιωμένου 

συνθετότερου λόγου χωρίς όμως να δύνανται να περιγράψουν και να αιτιολογήσουν 

τις επιλογές τους. Οι δυο πρώτες φάσεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα (βλ. αναλυτικά 

Gombert, 1992). 

Ο επιγλωσσικός έλεγχος συνιστά «απολύτως προαπαιτούμενο όρο» (absolute 

prerequisite) για την κατάκτηση της μεταγλωσσικής επίγνωσης, ώστε στο πλαίσιο της 

τρίτης φάσης να επιτευχθεί η μετάβαση από τη λειτουργική γνώση στον συνειδητό 

νοητικό έλεγχο και τον χειρισμό των τομέων ανάλυσης της γλώσσας (φωνολογικό, 

σημασιολογικό, πραγματολογικό, συντακτικό) (ό.π.: 190). Σε αυτήν τη διαδικασία 

ρυθμιστικά λειτουργούν και οι εξωτερικές γλωσσικές απαιτήσεις (“external demand”), 

στις οποίες ο Gombert ταξινομεί α) την εκπαίδευση που αποσκοπεί στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης και β) το είδος του ορθογραφικού συστήματος της εκάστοτε γλώσσας. Η 

τέταρτη και τελευταία φάση της μεταγλωσσικής ανάπτυξης αφορά την 

αυτοματοποίηση των μετα-διαδικασιών. Αυτοματοποιημένες, υπό την έννοια ότι δεν 

προϋποθέτουν την ενσυνείδητη διαχείριση πτυχών της γλώσσας, θεωρούνται και οι 

επιγλωσσικές διαδικασίες και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες με διαφοροποιητικό 

γνώρισμα των δυο τη δυνατότητα της δεύτερης κατηγορίας να λάβει μεταγλωσσικό 

χαρακτήρα στην περίπτωση που αυτό απαιτείται. 

H αναφορά στο θεωρητικό μοντέλο του Gombert (1992) σε σχέση με την ανάπτυξη 

των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων καθιστά σαφές ότι ανάμεσα στην κατάκτηση της 

ασυνείδητης γλωσσικής ικανότητας (linguistic competence) στο πλαίσιο της τυπικής 

γλωσσικής ανάπτυξης κάθε παιδιού και στην επίτευξη της πλήρους ανάπτυξης της 

μεταγλωσσικής του επίγνωσης σε ηλικία 6-7 ετών περίπου παρεμβάλλεται 

αναπτυξιακά μεταξύ των δυο ο επιγλωσσικός έλεγχος ως «ένα ενδιάμεσο επίπεδο 

στοιχειώδους επίγνωσης» των όψεων του γλωσσικού συστήματος (an intermediate 

level of elementary awareness) (ό.π.). Παρά την εστίαση του Gombert (1992) στη 

φωνολογική επίγνωση και την απουσία ρητής αναφοράς στο μοντέλο του στη ΜορφΕπ, 

η θεώρηση της τελευταίας ως έννοιας συντιθέμενης σε δυο επίπεδα, το επιγλωσσικό 

και το μεταγλωσσικό, υποστηρίζεται βιβλιογραφικά (βλ. Diamanti et al., 2017· 2018). 

Η αποδοχή ή η απόρριψη αυτής της θεώρησης επηρέασε την επιλογή του είδους των 
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δοκιμασιών (σχηματισμού ή εκτίμησης) που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 

επιπέδου ανάπτυξης της ΜορφΕπ της σύνθεσης κάθε δείγματος της έρευνας (βλ. 

ενότητα 6.1.).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια αμφίδρομη αλλά όχι ισόρροπη επίδραση 

χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα στην τυπική γλωσσική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη 

της μεταγλωσσικής επίγνωσης, επιβεβαιώνοντας ως έναν βαθμό την υπόθεση της 

αλληλεπίδρασης (interaction hypothesis) μεταξύ των δυο (Smith & Tager-Flusberg, 

1982: 451). Η μη συνειδητή γλωσσική ικανότητα συνιστά αναγκαία συνθήκη για την 

ανάπτυξη των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων χωρίς να ισχύει υποχρεωτικά και το 

αντίστροφο (Diamanti et al., 2018: 547). Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος υπάρχει 

πιθανότητα ένα παιδί να έχει αναπτύξει σε διαφορετικό βαθμό συνειδητότητας (μη 

συνειδητό ή συνειδητό) τις γνώσεις του για ένα επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας σε 

σχέση προς τα υπόλοιπα (βλ. Duncan et al., 2009: 408). Γι’ αυτό και η κατάκτηση της 

μεταγλωσσικής επίγνωσης χαρακτηρίζεται ως «μια προοδευτικά εξελισσόμενη 

ανάπτυξη δεξιοτήτων» (Diamanti et al., 2018: 547).  

 

3.3. Μορφολογική Επίγνωση 

3.3.1. Ορισμοί Μορφολογικής Επίγνωσης  

Βιβλιογραφικά επισημαίνεται (βλ. Apel, 2014· Kuo & Anderson, 2006) ότι ο 

πολύπτυχος χαρακτήρας της ΜορφΕπ συνιστά τροχοπέδη για τον πλήρη εννοιολογικό 

προσδιορισμό της «υποκείμενης φύσης» της (underlying nature) (Tighe & 

Schatschneider, 2015: 293). Σύμφωνα με τον συνηθέστερα παραπεμπόμενο ορισμό, η 

ΜορφΕπ αναφέρεται στη «συνειδητή γνώση της μορφολογικής δομής των λέξεων και 

στη δεξιότητα του εκάστοτε ομιλητή να επεξεργάζεται νοητικά και να χειρίζεται 

εμπρόθετα αυτήν τη δομή» (Carlisle, 1995: 194). Ως θεμελιώδεις συνιστώσες της 

έννοιας προσδιορίζονται α) η επίγνωση της εσωτερικής δομής των λέξεων, β) η 

επίγνωση της σημασίας των μορφημάτων από τα οποία απαρτίζονται και γ) η 

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (McBride-Chang, Wagner, Muse, Chow, & Shu 

2005: 417). Η ΜορφΕπ ως η δεξιότητα των ομιλητών να αναγνωρίζουν τα δομικά 

συστατικά των λέξεων (λεξικά και λειτουργικά μορφήματα) και να επιδίδονται στον 
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συνειδητό χειρισμό τους, επιτρέπει σε αυτούς να κατανοούν και να παράγουν 

μορφολογικά και σημασιολογικά αποδεκτά λεξήματα (Casalis & Luis-Alexandre, 

2000). Συνοψίζοντας, πρόκειται για δεξιότητα α) συλλογισμού περί των μορφημάτων, 

β) συνειδητής διαχείρισης αυτών και γ) συνδυασμού τους σύμφωνα με τους κανόνες 

σχηματισμού των λέξεων της γλώσσας που ομιλείται (Kuo & Anderson, 2006: 161). 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα τα δομικά συστατικά της ΜορφΕπ συνίστανται στα 

εξής (βλ. ενδεικτικά Apel, 2014· Apel, Diehm, & Apel, 2013· Kirk & Gillon, 2009· 

Koda, 2000· Kuo & Anderson, 2006· Zhang H., 2016). Συγκεκριμένα, α) στη 

συνειδητοποίηση της δυνατότητας κατάτμησης των λέξεων στα μορφήματα ως τα 

ελάχιστα δομικά στοιχεία τους· β) στη γνώση της προφορικής και της γραπτής μορφής 

των μορφημάτων και της μεταξύ τους αντιστοιχίας· γ) στη συνειδητοποίηση των 

κανόνων που διέπουν τον συνδυασμό τους στη συγκεκριμένη γλώσσα και δ) στην 

επίγνωση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ θεματικών μορφημάτων, 

παράγωγων λέξεων και σύνθετων λέξεων που εντάσσονται σε οικογένειες42 

ετυμολογικά συγγενών σχηματισμών. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΜορφΕπ ορίζεται διττά 

ως η «ευαισθησία κατά την ορθή εξαγωγή των υπο-λεξικών μορφολογικών μονάδων από 

μια λέξη και η δεξιότητα σχηματισμού μιας λέξης βάσει της κατανόησης των δομικών 

σχέσεων μεταξύ διαφορετικών μορφημάτων» (Zhang, H., 2016: 104). 

 

3.3.2. Όψεις Μορφολογικής Επίγνωσης  

Με κριτήριο την ενεργοποίηση της εκάστοτε μορφολογικής διαδικασίας σχηματισμού 

λέξεων η ΜορφΕπ επιμερίζεται σε τρία είδη, και, συγκεκριμένα, α) στην κλιτική 

ΜορφΕπ (inflectional morphological awareness), β) στην παραγωγική ΜορφΕπ 

(derivational morphological awareness) και γ) στη ΜορφΕπ της σύνθεσης (lexical 

compound/ lexical compounding awareness) (βλ. ενδεικτικά Kuo & Anderson, 2006· 

Rispens, McBride-Chang, & Reitsma, 2008· Wolter & Gibson, 2015). Αναλυτικότερα, 

                                                 
42 Χρησιμοποιούμε εναλλακτικά ως νοηματικά ισοδύναμους τους όρους οικογένειες ετυμολογικά 

συγγενών σχηματισμών ή ομόρριζων λέξεων. Στις οικογένειες περιλαμβάνουμε μόνο σύνθετες λέξεις με 

κοινά τα επιμέρους λεξικά μορφήματά τους (είτε θέματα είτε λέξεις) ως δομικά συστατικά στη θέση του 

πρώτου ή του δεύτερου συνθετικού (βλ. αναλυτικά Krott & Nicoladis, 2005· Nicoladis & Krott, 2007). 

Με το σκεπτικό αυτό, οι προαναφερθέντες κάνουν λόγο για οικογένειες με βάση τα συστατικά 

(constituent families) και οικογένειες με βάση το πρώτο συνθετικό ως προσδιοριστή του δεύτερου 

(modifier families).  
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η ΜορφΕπ της κλίσης συνίσταται στην ενσυνείδητη χρήση των λεξικών μορφημάτων 

και των κλιτικών επιθημάτων από τον συνδυασμό των οποίων μεταξύ τους προκύπτουν 

οι κλιτοί τύποι των λέξεων. Η ΜορφΕπ της παραγωγής, αντίστοιχα, αναφέρεται στη 

συνειδητή αξιοποίηση των λεξικών μορφημάτων και των παραγωγικών προσφυμάτων 

(προθημάτων ή/και επιθημάτων) ως δομικών στοιχείων των παράγωγων λέξεων.  

Η ΜορφΕπ της σύνθεσης, στην οποία εστιάζεται η παρούσα διατριβή, ορίζεται «ως η 

συνειδητοποίηση της σημασίας και της δομής των σύνθετων λέξεων» (Chen, Hao, Geva, 

Zhu, & Shu, 2009: 618). Χάρη σε αυτήν τη «δεξιότητα πλήρους χειρισμού των λεξικών 

μορφημάτων» είναι εφικτός ο σχηματισμός και η κατανόηση νεολογικών σύνθετων 

λέξεων (McBride-Chang et al., 2008: 441-442).  

Με κριτήριο τη μη έκθεση των παιδιών σε ερεθίσματα γραπτού λόγου αναδεικνύονται 

δυο πτυχές της ΜορφΕπ οι οποίες αφορούν και τις σύνθετες λέξεις (βλ. McBride-

Chang, Wagner, et al., 2005: 420-421). Πρόκειται, καταρχάς, για την επίγνωση των 

ομόηχων λέξεων (homophone awareness) (Chen et al., 2009: 618). Αυτή σχετίζεται με 

την εξακρίβωση της ταυτότητας του μορφήματος (morpheme identification) και αφορά 

την ικανότητα των ομιλητών να διακρίνουν σημασιολογικά τις ομόηχες και παρώνυμες 

λέξεις μεταξύ τους παρά την όμοια ή παρεμφερή ηχητική τους απόδοση (McBride-

Chang, Wagner, et al., 2005: 420-421). Αν και η πτυχή αυτή σχετίζεται, κατά κύριο 

λόγο, με την κινεζική γλώσσα λόγω του χαρακτήρα και του ορθογραφικού της 

συστήματος, έρευνες έχουν αποδείξει ότι αφορά και αλφαβητικές γλώσσες, όπως η 

ελληνική. Ενδεικτικό παράδειγμα ομώνυμων (ομόηχων) λέξεων: η λύπη (ουσιαστικό, 

θηλυκό, ενικός), τα λίπη (ουσιαστικό, ουδέτερο, πληθυντικός) και το ρήμα λείπει. 

Σαφώς, οι λέξεις διαφοροποιούνται στη χρήση τους στην προφορική επικοινωνία αλλά 

η αδυναμία απόλυτης διάκρισής τους από ορισμένους ομιλητές είναι εμφανής είτε στην 

ορθογραφία είτε, κυρίως, στην ταξινόμηση ομόρριζων λέξεων στην ίδια οικογένεια, 

στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του λεξιλογίου.43  

                                                 
43 Μια ακόμα πτυχή επίγνωσης που αφορμάται από την κινεζική γλώσσα και σχετίζεται με την έκθεση 

των παιδιών σε ερεθίσματα γραπτού λόγου είναι αυτή της ομογραφίας (homograph awareness) (βλ. Li, 

Shu, McBride-Chang, Liu, & Peng, 2012· Zhou, McBride-Chang, Fong, Wong, & Cheung, 2012) η οποία 

δεν ισχύει για την ελληνική, εφόσον προϋποθέτει ότι ένας γραπτός χαρακτήρας κινεζικής γραφής 

δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μορφήματα (Ruan, Georgiou, Song, Li, & Shu, 2017: 

181). 
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Η δεύτερη πτυχή της προαναφερθείσας ταξινόμησης των McBride-Chang, Wagner, et 

al. (2005: 421) εστιάζεται στην επίγνωση της μορφολογικής δομής (morphological 

structure awareness), η ανάπτυξη της οποίας συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τον 

σχηματισμό νεολογισμών αξιοποιώντας οικεία μορφήματα. Η επίγνωση της 

μορφολογικής δομής των λέξεων (και ειδικά των σύνθετων λέξεων) νοείται ως «η 

επίγνωση των μορφημάτων και η πρόσβαση σε αυτά, η οποία αντικατοπτρίζεται στη 

δεξιότητα (του ατόμου) να εφαρμόζει τη γνώση περί μορφημάτων προκειμένου να 

αναγνωρίσει και να δημιουργήσει νέους τύπους λέξεων που είναι μορφολογικά 

πολύπλοκες και συνάδουν με τη δομή της συγκεκριμένης γλώσσας» (McBride-Chang, 

Cho, et al., 2005: 141).44 

 

3.3.3. Αναπτυξιακός χαρακτήρας Μορφολογικής 

Επίγνωσης  

Σε σχέση με την καλλιέργεια της ΜορφΕπ στην πάροδο του χρόνου από πλήθος 

ερευνητικών δεδομένων έχουν προκύψει τα εξής· α) η ΜορφΕπ έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα, β) τα τρία είδη της εξελίσσονται με διαφορετικό ρυθμό, γ) ενδοηλικιακά 

παρατηρούνται συχνά έντονες ατομικές διαφορές όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης 

κάθε όψης της ΜορφΕπ, δ) οι διαφορές οφείλονται σε πλήθος παραγόντων, ε) η 

ανάπτυξη της ΜορφΕπ με άλλες διαστάσεις μεταγλωσσικής επίγνωσης είναι 

αλληλένδετη (βλ. ενδεικτικά Casalis & Luis-Alexandre, 2000· Kuo & Anderson, 2006).  

Αναλυτικότερα, η ΜορφΕπ αναπτύσσεται σταδιακά από την προσχολική ηλικία έως 

και την ενηλικίωση, όπως επιβεβαιώνουν πορίσματα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

σε μαθητές α) προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, β) των τελευταίων τάξεων 

του δημοτικού, γ) του γυμνασίου, δ) του λυκείου και ε) σε φοιτητές (βλ. συνολικά τις 

βιβλιογραφικές επισκοπήσεις των Bowers et al., 2010· Goodwin & Ahn, 2013· Reed, 

2008· και, ειδικότερα, έρευνες των Berninger et al., 2010· Carlisle, 2000· 2003· Guo, 

Roehrig, & Williams, 2011· Kirby et al., 2012· Mahony, 1994· McBride-Chang et al., 

                                                 
44 Βλ. Ruan et al., (2017) για τις τρεις πτυχές της μορφολογικής επίγνωσης της κινεζικής (homograph 

awareness, homophone awareness, morphemic structure awareness), οι δυο τελευταίες από τις οποίες 

είναι κοινές και για τα ελληνικά. 
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2008· Nagy & Scott, 2000· Nippold & Sun, 2008· Rispens et al., 2008· Tighe & Binder, 

2015· Wilson-Fowler & Apel, 2015). 

Ερευνητικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών πιστοποιούν τις απαρχές της 

ΜορφΕπ στην προσπάθεια των νηπίων να σχηματίσουν προφορικά νέες υπαρκτές και 

μη λέξεις, σύνθετες ή προσφυματοποιημένες (βλ. Berko, 1958· Clark, 1982). Το 

γεγονός ότι σε αυτήν τη φάση δεν έχει επιτευχθεί το πέρασμα από το επιγλωσσικό 

επίπεδο στο επόμενο, το μεταγλωσσικό, υποδεικνύεται και από τις σαφώς 

περιορισμένες ικανότητες εμπρόθετου χειρισμού των μορφημάτων και από τις 

αξιοσημείωτες ατομικές διαφορές μεταξύ παιδιών της ίδιας ηλικίας (βλ. Carlisle, 

1995). 

Η Berko (1958) επιχείρησε μέσα από 28 προφορικές δοκιμασίες να εκτιμήσει το 

επίπεδο ανάπτυξης και των τριών όψεων της ΜορφΕπ αγγλόφωνων παιδιών ηλικίας 4-

7 ετών. Βάσει των απαντήσεων του δείγματος αναδείχθηκε ότι το δείγμα είχε επίγνωση 

της κλίσης και παρά τη χρήση ψευδολέξεων (‘nonsense materials’, ό.π.: 150) παρείχε 

ορθές απαντήσεις στις δοκιμασίες που αφορούσαν τον σχηματισμό του πληθυντικού 

αριθμού σε ποσοστό που άγγιξε ακόμα και το 91% σε σχετικά παραδείγματα. Αισθητά 

λιγότερες ορθές απαντήσεις ή τη χρήση μιας νοηματικά ισοδύναμης υπαρκτής λέξης ή 

καμίας απάντησης επέλεξαν τα παιδιά για τις ασκήσεις που απαιτούσαν τη χρήση 

παραγωγικών επιθημάτων. Παρά τα όποια μειονεκτήματα της έρευνας της Berko 

(1958) τα βασικά της πορίσματα την καθιστούν πρωτοποριακή για την εποχή. 

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε ότι τα παιδιά κατά τη 

διάρκεια της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας διαθέτουν περισσότερο 

αναπτυγμένη τη ΜορφΕπ της κλίσης συγκριτικά με εκείνη της παραγωγής και της 

σύνθεσης, όπως έχουν επιβεβαιώσει και μεταγενέστερες έρευνες (βλ. ενδεικτικά 

Carlisle, 1995). 

Αναλυτικότερα, από έρευνες σε αλφαβητικές και μη αλφαβητικές γλώσσες χρονική 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι των υπόλοιπων όψεων έχει η ΜορφΕπ της 

κλίσης. Αν και σε μεγάλο βαθμό κατακτάται στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, 

εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στη συγκεκριμένη βαθμίδα (βλ. Apel, 

Diehm, et al., 2013· Carlisle, 2003· Kuo & Anderson, 2006), ειδικά στην περίπτωση 

γλωσσών με εκτενές κλιτικό σύστημα όπως η ελληνική (βλ. ενδεικτικά Αϊδίνης, 2001· 

Διακογιώργη, Μπαρής, & Βαλμάς, 2005· Rothou & Panteliadu, 2015). Με δεδομένα 
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από τη μορφολογία της αγγλικής η χρονική προτεραιότητα της ΜορφΕπ της κλίσης 

έναντι των άλλων όψεων αποδίδεται στο γεγονός ότι τα κλιτικά επιθήματα, όπως και 

στην ελληνική, είναι α) μακράν λιγότερα αριθμητικά από τα παραγωγικά, β) πολύ 

συχνότερα σε χρήση από εκείνα, γ) μικρότερης έκτασης σε γράμματα (βλ. Apel, 2014). 

Επιπρόσθετα, είναι περιφερειακά τοποθετημένα στο θέμα της λέξης (βλ. Ράλλη, 2005), 

στοιχεία που διευκολύνουν και την κατάκτησή τους και τον χειρισμό τους.  

Η ΜορφΕπ πολυπλοκότερων δομών, όπως οι παράγωγες λέξεις, ακολουθεί μια 

εκτενέστερη χρονικά αναπτυξιακή πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι την ενηλικίωση στην οποία κορυφώνεται η άσκηση 

εμπρόθετου ελέγχου στη χρήση των παραγωγικών προσφυμάτων (βλ. Berninger et al., 

2010· Casalis & Luis-Alexandre, 2000· Colé & Fayol, 2000· Kuo & Anderson, 2006). 

Στην πρώτη δημοτικού θεμελιώνεται η ΜορφΕπ περιορισμένων κατηγοριών 

παράγωγων δομών οι οποίες διακρίνονται από διαφάνεια και κοινόχρηστα μοτίβα 

(Carlisle, 2003: 301). Καθοριστική θεωρείται η φοίτηση στην τρίτη τάξη του 

δημοτικού, καθώς από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και έπειτα οι μαθητές 

διευρύνουν τις μέχρι τότε στοιχειώδεις γνώσεις τους περί παραγωγής (βλ. Anglin, 

Miller, & Wakefield, 1993). Παράλληλα, σε αυτήν την ηλικία αντιλαμβάνονται 

περισσότερο συνειδητά και πληρέστερα τα χαρακτηριστικά, αρχικά, των παραγωγικών 

προθημάτων και, έπειτα, των αντίστοιχων επιθημάτων, και τους κανόνες σχηματισμού 

των σύνθετων λέξεων (βλ. για τα ελληνικά Γρηγοράκης, 2015· Παντελιάδου & Ρόθου, 

2011· Τζακώστα & Μανωλά, 2012). Η χρονική προτεραιότητα της επίγνωσης των 

προθημάτων έναντι των επιθημάτων δικαιολογείται βάσει των ποικίλων αλλαγών που 

προκαλούν τα δεύτερα (μορφοφωνολογικών, ορθογραφικών, σημασιολογικών, 

γραμματικής κατηγορίας) στη βάση με την οποία συνδυάζονται σε αντίθεση με τα 

πρώτα που επιφέρουν μόνο σημασιολογική μεταβολή (βλ. Carlisle, 2003· Mitchell & 

Brady, 2014· Nippold & Sun, 2008). 

Η ΜορφΕπ της σύνθεσης, στην οποία εστιαζόμαστε στο πλαίσιο της διατριβής, δεν 

έχει μελετηθεί στον ίδιο βαθμό με τις υπόλοιπες όψεις.45 Αυτό οφείλεται στη 

                                                 
45 Η σύνθεση αποτελεί συχνά αντικείμενο μελέτης και έρευνας σε μη αλφαβητικές γλώσσες, όπως η 

κινεζική και η κορεατική (βλ. ενδεικτικά Chen et al., 2009· Kim, Guo, Liu, Peng, & Yang, 2019· Liu & 

McBride-Chang, 2010a· 2010b). Ειδικότερα, οι Chen et al. (2009: 616) την ταυτίζουν με την πιο 

παραγωγική διαδικασία σχηματισμού λέξεων στην κινεζική σε σύγκριση με την παραγωγή και την κλίση 

αναφέροντας ότι περισσότερο από το 75-80% των λέξεων της συγκεκριμένης γλώσσας προκύπτουν από 

τον συνδυασμό δυο λεξικών στοιχείων (ελεύθερων ή δεσμευμένων μορφημάτων ή αυτόνομων λέξεων) 

σε ποσοστό 65% ή τριών σε ποσοστό 10%.  
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μορφολογία των γλωσσών που έχουν αποτελέσει το αντικείμενο των περισσότερων 

ερευνών. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγική μορφολογία των δυο πιο μελετημένων 

αλφαβητικών γλωσσών, της αγγλικής και της γαλλικής, είναι συνθετότερη σε σχέση 

με την κλίση τους. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη σχέση της παραγωγής με τη 

σύνθεση, καθώς ως δομικά συστατικά των πολυμορφηματικών σύνθετων λέξεων 

αξιοποιούνται κυρίως ελεύθερα λεξικά μορφήματα. Ο συνδυασμός αυτών παράγει 

σχετικά διαφανείς δομές σε επίπεδο μορφολογίας και σημασιολογίας καθώς συχνά οι 

νέοι σχηματισμοί δεν εμφανίζουν  δυσδιάκριτες μεταβολές σε σχέση με τις επιμέρους 

μορφηματικές μονάδες τους και η σημασία τους συνήθως προκύπτει αθροιστικά ή με 

σχετική ευκολία για τους φυσικούς ομιλητές (βλ. για τα ολλανδικά Rispens et al., 2008· 

για τα γαλλικά όσον αφορά το μονόγλωσσο δείγμα Reder, Daigle, & Demont, 2013). 

Τα δεδομένα αυτά καθιστούν ευκολότερη την κατάκτηση από τους φυσικούς ομιλητές 

της μορφολογίας της κλίσης και της σύνθεσης. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι 

σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τη γενίκευση των πορισμάτων 

των εν λόγω ερευνών διαγλωσσικά, αφού η ανάπτυξη των όψεων της ΜορφΕπ 

εξειδικεύεται ανά γλώσσα (language-specific)46 (Kuo & Anderson, 2006: 178).  

Αντίθετα, η σύνθεση στην ελληνική συνιστά όχι μόνο μια εξαιρετικά παραγωγική 

διαδικασία αλλά και έναν πολύπλοκο μηχανισμό σχηματισμού λέξεων τον οποίο 

διέπουν σχέσεις αλληλεπίδρασης τόσο με την κλίση όσο και με την παραγωγή (Ράλλη, 

2007). Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη μορφολογική διαδικασία συνδέεται με 

α) τη συχνότατη χρήση θεματικών μορφημάτων αντί λέξεων ως συνθετικών, β) την 

παρουσία του δείκτη σύνθεσης ως ισχυρής αντιληπτικής ένδειξης, γ) τις 

μορφοφωνολογικές και σημασιολογικές μεταβολές η συνειδητοποίηση και ο έλεγχος 

των οποίων προϋποθέτει την ενεργοποίηση ανώτερων γνωστικών και γλωσσικών 

ικανοτήτων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία της σύνθεσης δυο ήταν τα είδη των κριτηρίων αξιολόγησης 

της ΜορφΕπ της διαδικασίας στην έρευνα της Berko (1958) και προέβλεπαν, 

αντίστοιχα, τον σχηματισμό σύνθετων λέξεων (δοκιμασία 6η) και την απόδοση της 

σημασίας άλλων βάσει των συστατικών τους στοιχείων (δοκιμασία 28η). Βασική 

                                                 
46 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και έρευνες που αφορούσαν στην εκμάθηση και της δεύτερης 

γλώσσας αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη τα γνωρίσματα και των δυο 

γλωσσών (βλ. Reder et al., 2013: 490 και ειδικά σε σχέση με την ελληνική Κίτσου, 2009· Ρουσουλιώτη, 

2010· Tzakosta, 2009· Τζακώστα, 2017· Tzakosta & Koufou, 2017). 
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διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ασκήσεις ήταν η μη επίδειξη εικόνων. Προέκυψαν 

τα εξής ερευνητικά δεδομένα. Στην πρώτη δραστηριότητα τα παιδιά αντιστρόφως 

ανάλογα προς την ηλικία τους απέφυγαν να σχηματίζουν παράγωγες δομές και 

προτίμησαν αρκετά συχνά αποδεκτές σύνθετες λέξεις. Στη δεύτερη δραστηριότητα ο 

ετυμολογικός χαρακτήρας των σύνθετων λέξεων αποδόθηκε από μαθητές μεγαλύτερης 

ηλικίας μόνο σε ποσοστό 13% επί του συνόλου των απαντήσεων. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε α) ότι μόνο στο 2% των ερμηνειών για τη λέξη birthday το δεύτερο 

συνθετικό day θεωρήθηκε ως κεφαλή ώστε να είναι και οι δυο λέξεις αντιληπτές ως 

ημέρες και β) ότι λίγοι διατύπωσαν την αθροιστική σημασία της σύνθετης λέξης ως 

‘day of birth’. Ενδέχεται η εκτίμηση της Berko για τα επίπεδα ανάπτυξης της ΜορφΕπ 

της σύνθεσης του δείγματος να είναι επισφαλής και χαμηλότερη από το κανονικό 

εξαιτίας της επιλογής σύνθετων λέξεων και έντονα λεξικοποιημένων και 

αποτελούμενων από συνθετικά χαμηλής συχνότητας εμφάνισης στην αγγλική γλώσσα 

(βλ. τη σχετική επιχειρηματολογία των Kuo & Anderson, 2006: 168). 

Η ΜορφΕπ της σύνθεσης συγκριτικά με εκείνη της κλίσης, ομοίως, αναπτύσσεται ήδη 

πριν τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Τεκμήρια για τον ισχυρισμό αυτό παρείχαν 

πορίσματα ερευνών σε γλώσσες που η σύνθεση συνιστά μια πολύ παραγωγική 

μορφολογική διαδικασία σχηματισμού λέξεων, όπως είναι η εβραϊκή και η νορβηγική. 

Σε έρευνα των Clark & Berman (1987) παιδιά ηλικίας από τριών ως εννέα ετών, 

μονόγλωσσοι φυσικοί ομιλητές της εβραϊκής, επιδόθηκαν στον σχηματισμό και στην 

ερμηνεία νεολογικών σύνθετων λέξεων της μητρικής τους γλώσσας. Όσον αφορά στην 

πρώτη δοκιμασία παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών σχημάτισαν αποδεκτές με 

μορφολογικά και σημασιολογικά κριτήρια δομές ακόμα και σε ποσοστό 100%. Η 

πορεία των επιδόσεών τους υπήρξε φθίνουσα με κριτήριο το είδος της μορφολογικής 

ή φωνολογικής αλλαγής (στην κατάληξη ή στο θέμα) που απαιτούνταν να λάβει χώρα 

στην κεφαλή για τον σχηματισμό των λέξεων. Συγκριτικά καλύτερες (87%) ήταν οι 

επιδόσεις των τετράχρονων στη δεύτερη δοκιμασία που προέβλεπε τον εντοπισμό και 

την αναγνώριση της κεφαλής των σύνθετων ουσιαστικών. Από την ηλικία των πέντε 

και έπειτα τα παιδιά που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας δεν αντιμετώπισαν 

ιδιαίτερη δυσκολία στις δοκιμασίες. 

Η Lyster (2002) πραγματοποίησε μετρήσεις σε δείγμα από νήπια και μαθητές πρώτης 

δημοτικού με μητρική γλώσσα τη νορβηγική και με σκοπό την αξιολόγηση της 
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ΜορφΕπ της σύνθεσης. Στην παρούσα φάση εστιαζόμαστε στον προέλεγχο της 

συγκεκριμένης έρευνας. Μέσα από δυο δοκιμασίες αξιολογήθηκαν οι ικανότητες των 

παιδιών α) να παράγουν αποδεκτές σύνθετες λέξεις από δεδομένα συστατικά και να 

αναγνωρίζουν τη σημασία τους επιλέγοντας την κατάλληλη απεικόνιση της σύνθετης 

δομής (δοκιμασία 9η) και β) να αναλύουν τη σύνθετη λέξη σε δυο συνθετικά 

εντοπίζοντας εκείνο που απομένει μετά την απάλειψη του άλλου (δοκιμασία 10η) 

(Lyster, 2002: 270). Με κριτήριο τις επιδόσεις του δείγματος διαπιστώθηκαν ήδη από 

τη νηπιακή ηλικία δεξιότητες συνειδητού ελέγχου των σύνθετων λέξεων τουλάχιστον 

σε επιγλωσσικό επίπεδο.  

Σε δοκιμασία σχηματισμού 15 μονολεκτικών μη υπαρκτών σύνθετων ουσιαστικών 

επιδόθηκαν, μεταξύ άλλων μετρήσεων, 104 μαθητές πρώτης δημοτικού, μονόγλωσσοι 

φυσικοί ομιλητές της ολλανδικής, που αποτέλεσαν το δείγμα για το πρώτο πείραμα των 

Rispens et al. (2008, study 1). Το κριτήριο στηριζόταν στην αναλογία. Αρχικά μια 

πρόταση όριζε ένα υπαρκτό σύνθετο αθροιστικά βάσει των επιμέρους συστατικών του. 

Στη συνέχεια, δόθηκε ένας ορισμός με μορφή ερώτησης ώστε με την ίδια συλλογιστική 

πορεία και με έμφαση στη ορθή θέση της κεφαλής να σχηματιστούν νεολογικά 

σύνθετα. Η δεύτερη μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας (ό.π., study 2) αφορούσε 112 

παιδιά έκτης δημοτικού που, ομοίως, παρήγαγαν νεολογικά σύνθετα ουσιαστικά βάσει 

αθροιστικών ορισμών αλλά δίχως τη βοήθεια της αναλογίας. Βάσει των πορισμάτων, 

επαληθεύθηκε α) ότι το επίπεδο της ΜορφΕπ της σύνθεσης για τα παιδιά βελτιώνεται 

με την πάροδο της ηλικίας και τη φοίτηση σε μεγαλύτερη τάξη μέχρι τη λήξη της 

φοίτησης στο δημοτικό και β) ότι με κριτήριο τις δυσκολίες των μαθητών σε αντίστοιχη 

δοκιμασία αξιολόγησης της παραγωγικής ΜορφΕπ τους, η τελευταία συνεχίζει να 

αναπτύσσεται και μετά το δεδομένο χρονικό σημείο.   

Ομοίως, αγγλόφωνοι μαθητές πρώτης και τρίτης τάξης βελτιώθηκαν με την πάροδο 

του χρόνου στις δοκιμασίες μορφολογικής ανάλυσης, ορισμού και σχηματισμού 

προτάσεων με κυριολεκτικά σύνθετα (βλ. Carlisle & Fleming, 2003).  

Συνοψίζοντας, η ΜορφΕπ της σύνθεσης συγκριτικά με εκείνη της παραγωγής, ομοίως, 

εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο γυμνάσιο αλλά και 

στο λύκειο, αν και η πλήρης αφομοίωσή της ολοκληρώνεται νωρίτερα από την 

τελευταία (βλ. Gabig & Zaretsky, 2013). Προηγείται μέχρι και την τρίτη τάξη η 

κατάκτηση των σύνθετων δομών για τον σχηματισμό των οποίων απαιτούνται οι 
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λιγότερες δυνατές μορφοφωνολογικές, ορθογραφικές και σημασιολογικές μεταβολές 

σε σχέση με τα επιμέρους συνθετικά και, κυρίως, με την κεφαλή στα ενδοκεντρικά. Η 

αναπτυξιακή πορεία της ΜορφΕπ της σύνθεσης συνεχίζεται παράλληλα με την έκθεση 

σε πολυπλοκότερους μορφολογικά και σημασιολογικά σχηματισμούς και τη 

διευρυμένη γνώση για τα πιο απαιτητικά δεσμευμένα μορφήματα (προσφύματα και 

δεσμευμένα θέματα).47 

 

3.3.4. Παράγοντες σχετικοί με την ανάπτυξη της 

Μορφολογικής Επίγνωσης  

Η μακρά εξελικτική πορεία της ΜορφΕπ από την προσχολική ηλικία μέχρι και την 

ενηλικίωση συσχετίζεται βιβλιογραφικά με ποικίλους παράγοντες, ενδογενείς, 

εξωγενείς και γλωσσικούς.  

Καταρχάς, οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ παιδιών ως προς επίπεδο της ΜορφΕπ 

τους συνδέονται, κυρίως, με την ηλικία και την τάξη φοίτησης (Apel & Werfel, 2014: 

252). Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεταγλωσσικής δεξιότητας αποδίδεται στη σχέση 

εξάρτησης μεταξύ αυτής και της ανάπτυξης ανώτερου επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων 

(βλ. για περισσότερα Levey, 2019: 153 κ.ε.). Οι τελευταίες επιτρέπουν σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας την προσπέλαση πιο σύνθετων εννοιών, τη διατύπωση συλλογισμών 

και τον εντοπισμό αναλογιών, λειτουργίες που προϋποθέτουν και τα υπόλοιπα είδη 

γνώσεων (των φωνολογικών, σημασιολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών των 

μορφημάτων) για τη γλώσσα (Carlisle & Nomanbhoy, 1993: 191). Με το πέρασμα του 

χρόνου και ήδη πριν την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα παιδιά εκτίθενται 

συνεχώς σε ερεθίσματα προφορικού και γραπτού λόγου τα οποία καλούνται να 

επεξεργαστούν (βλ. Casalis & Colé, 2009· Kirby et al., 2012).  

Στους ενδογενείς παράγοντες υπάγονται α) άλλες μορφές επίγνωσης, στις οποίες 

                                                 
47 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε συνοπτικά στην ανάπτυξη των όψεων της ΜορφΕπ σε 

μια μη αλφαβητική γλώσσα, την κινεζική. Η κατάκτηση της μορφολογίας της σύνθεσης της κινεζικής 

προηγείται χρονικά από την αντίστοιχη της παραγωγικής μορφολογίας όσον αφορά τους φυσικούς 

ομιλητές, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας των Ku & Anderson (2003) στην οποία διαπίστωσαν ότι 

η ΜορφΕπ της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι πιο αναπτυγμένη στο δείγμα τους σε όλες τις τάξεις 

φοίτησης συγκριτικά προς τη ΜορφΕπ της παραγωγής (βλ. επίσης Chen et al., 2009· McBride-Chang, 

Tardif, et al., 2008).  
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έχουμε ήδη αναφερθεί, β) το λεξιλόγιο και γ) η νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, το 

λεξιλόγιο ανεξάρτητα αν πρόκειται για προσληπτικό / παθητικό (receptive vocabulary) 

ή παραγωγικό / ενεργητικό (expressive vocabulary) αναπτύσσει μια αμφίδρομη σχέση 

με τη ΜορφΕπ, καθώς και συμβάλλει στην καλλιέργειά της αλλά και βελτιώνεται μέσω 

αυτής (βλ. για περισσότερα Anglin et al., 1993· Berninger et al., 2010· Kieffer & 

Lesaux, 2012b· Ku & Anderson, 2003· McBride-Chang, Wagner, et al., 2005· Ramirez 

et al., 2014· Spencer et al., 2015)·. Η νοημοσύνη διακρίνεται σε γενική – μη λεκτική 

(non verbal intelligence) και λεκτική βραχύχρονη μνήμη (verbal short-term memory) 

και, ανεξάρτητα από τη διάσταση, σχετίζεται με την εξέλιξη της ΜορφΕπ (βλ. 

αναλυτικά Arnbak & Elbro, 2000· Deacon & Kirby, 2004· Kuo & Anderson, 2006). 

Δυο, κυρίως, περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετίζονται βιβλιογραφικά με την ανάπτυξη 

της ΜορφΕπ των παιδιών ως εξωγενείς μεταβλητές. Πρόκειται για α) το κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο της οικογένειας (socioeconomic status homes) και β) την τυπική 

εκπαίδευση και διδασκαλία (formal education or schooling). Τρεις είναι οι κύριες όψεις 

που ερευνητικά ορίζουν την πρώτη μεταβλητή, το εισόδημα, το επάγγελμα και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων (βλ. Bradley & Corwyn, 2002). Πολλές έρευνες 

αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα ειδικών μορφολογικών παρεμβάσεων με 

κριτήριο τη βελτίωση του βαθμού επίγνωσης των διαδικασιών σχηματισμού λέξεων σε 

παιδιά (νήπια, μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού) χαμηλού οικονομικού 

επιπέδου (low SES homes) (βλ. Apel, Brimo, Diehm & Apel, 2013· Apel & Diehm, 

2014). Ομοίως, η Lyster (2002) έχει συμπεριλάβει στην έρευνά της ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή υπό διερεύνηση και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας που, εκ του 

αποτελέσματος, συνιστά στατιστικά σημαντικό διαφοροποιητικό παράγοντα για το 

επίπεδο της ΜορφΕπ των νηπίων. Αντίστοιχη έρευνα στα ελληνικά, και μάλιστα 

εστιασμένη και στη ΜορφΕπ της σύνθεσης μαθητών πρώτης και δευτέρας δημοτικού, 

έχει εκπονήσει ο Γρηγοράκης (2011) στην οποία συσχετίζει ευθέως ανάλογα το 

επίπεδο ΜορφΕπ των παιδιών με το επάγγελμα των γονέων.  

Πολλές άλλες έρευνες επικεντρώνονται στην εξέταση των σχέσεων ανάμεσα στο 

λεξιλόγιο ή στην αναγνωστική δεξιότητα και στην οικονομική και κοινωνική θέση της 

οικογένειας. Αυτές αναδεικνύουν με έμμεσο τρόπο την επίδραση του συγκεκριμένου 

παράγοντα στη ΜορφΕπ των παιδιών εξαιτίας α) της πρόσβασης των τελευταίων σε 

περιορισμένα ερεθίσματα προφορικού και γραπτού λόγου μέσω του οικογενειακού 



73 

 

περιβάλλοντος και β) της παροχής λιγότερων εκπαιδευτικών ευκαιριών (βλ. αναλυτικά 

Bradley & Corwyn, 2002· Colé et al., 2018· Kieffer, 2010· 2012· Schiff & Lotem, 

2011).  

Ταυτόχρονα, η παρεχόμενη διδασκαλία μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων 

σχεδιασμένων να ενισχύσουν την επίγνωση των μαθητών για τη μορφολογία της 

γλώσσας συνιστά τεκμηριωμένα μια σημαντική παράμετρο που ευνοεί βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα τη βελτίωση της ΜορφΕπ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από α) τη 

μακροχρόνια και συστηματική έκθεση στη γλώσσα του σχολείου (school-based 

language) και την εκπαίδευση σχετικά με την ανάγνωση (βλ. Duncan et al., 2009: 412), 

στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται η μελέτη πλούσιου και αυθεντικού γλωσσικού 

υλικού κατάλληλου για την εκάστοτε ηλικία και τάξη. 48 Επίσης, μέσα από β) τη συνεχή 

εξάσκηση σε εξειδικευμένες δραστηριότητες μορφολογικού χαρακτήρα και γ) τη 

συσχέτιση της ΜορφΕπ με τα πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο γραμματισμού ώστε οι 

μαθητές να διαθέτουν ένα ισχυρό και διαρκές κίνητρο μάθησης και συμμετοχής (βλ. 

Bowers & Kirby, 2010· Bowers et al., 2010· Carlisle, 2010· McCutchen, Stull, Herrera, 

Lotas, & Evans, 2014).  

Όπως προκύπτει από έρευνες των τελευταίων ετών (βλ. ενδεικτικά Carlisle, 2003· 

Clark, 2009· Ku & Anderson, 2003· Kuo & Anderson, 2006· Wolter, 2014), στους 

γλωσσικούς παράγοντες που επιδρούν στην καλλιέργεια των επιμέρους όψεων της 

ΜορφΕπ μαθητών τυπικής (και μη τυπικής) ανάπτυξης, συνοπτικά, συγκαταλέγονται 

οι εξής. Καταρχάς, τίθεται το κριτήριο της υψηλής παραγωγικότητας (productivity) της 

εκάστοτε μορφολογικής διαδικασίας και, ειδικά όσον αφορά τη σύνθεση, της χρήσης 

των λεξικών μορφημάτων (θεμάτων ή λέξεων) ως πρώτων ή δεύτερων συνθετικών για 

τον σχηματισμό πολυάριθμων ετυμολογικώς συγγενών όρων. Ειδικά στην ελληνική η 

σύνθεση συνιστά μια εξαιρετικά παραγωγική διαδικασία, υπεύθυνη για τη δόμηση 

νεολογισμών για τις ανάγκες και της καθημερινής επικοινωνίας και της εξειδικευμένης 

επιστημονικής ορολογίας (Ράλλη, 2007). Παραπέμπουμε για περισσότερες 

λεπτομέρειες στο Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελληνικής του 

Μπαμπινιώτη (2016: 687-723), όπου λημματολογούνται στο ευρετήριο 4.300 λεξικά 

συνθετικά, που σχηματίζουν ισάριθμες οικογένειες λέξεων. 

                                                 
48 Η Clark (2009: 267-268) αναφερόμενη στα «παραδείγματα» (paradigms) στα οποία εκτίθενται τα 

παιδιά εμπερικλείει συνολικά τα γλωσσικά εισαγόμενα και από τον λόγο των ενηλίκων του άμεσου 

περιβάλλοντος των παιδιών και από το σχολείο. 
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Εξίσου σημαντικό είναι το κριτήριο της διαβαθμισμένης διαφάνειας (transparency) των 

πολυμορφηματικών δομών (βλ. Wolter, 2014). Όσον αφορά στη σύνθεση το κριτήριο 

εφαρμόζεται και σε ολόκληρους τους σχηματισμούς και στα επιμέρους συστατικά 

τους. Η διαφάνεια ή αδιαφάνεια των σύνθετων λέξεων (transparency ή opacity 

αντίστοιχα) διακρίνεται σε δυο υποκατηγορίες, α) τη μορφολογική (morphological) και 

β) τη σημασιολογική (semantic). Η πρώτη σχετίζεται με τις φωνολογικές, 

ορθογραφικές ή μορφολογικές μεταβολές που υφίστανται τα μορφήματα ή οι λέξεις ως 

συνθετικά του νέου σχηματισμού, δεδομένο που συχνά συνιστά τροχοπέδη για την 

αναγνώρισή τους κατά τη μορφολογική ανάλυση από άτομα μη εξοικειωμένα με το 

σύνθετο είτε ως ξεχωριστή ενιαία καταχώριση είτε ως μεμονωμένα συστατικά. Η 

σημασιολογική διαφάνεια ή αδιαφάνεια συνδέεται με την αντίληψη των λέξεων και 

την απόδοση της σημασίας τους βάσει της κατανόησης των σχέσεων μεταξύ των 

συνθετικών (βλ. συνολικά Tsesmeli, 2017).49  

Συγκεκριμένα, τα σύνθετα της ελληνικής με δομή [θέμα + λέξη] είναι περισσότερο 

διαφανή μορφολογικά από εκείνα της δομής [θέμα + θέμα] βάσει της κανονικότητας, 

δηλαδή της ομαλότητας κατά το σχηματισμό τους σε σχέση με τα γνωρίσματα των 

συστατικών από τα οποία απαρτίζονται. Αυτή, ακριβώς, η τάση για ελάχιστες αλλαγές 

κατά την παραγωγή των σύνθετων δομών (simplicity of form) συνιστά διαγλωσσικά 

θεμελιώδη αρχή για την κατάκτηση των μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού 

λέξεων (βλ. Clark, 2009: 264-266). Σημασιολογικά θεωρούνται ως σχετικά αδιαφανείς 

σχηματισμοί α) οι δομές με σχέση εξάρτησης σε σύγκριση με τα διαφανή παρατακτικά 

σύνθετα, το περιεχόμενο των οποίων αποδίδεται αθροιστικά, και β) τα ενδοκεντρικά 

σύνθετα έναντι των εξωκεντρικών με κριτήριο την παρουσία ή την απουσία της 

κεφαλής ως του στοιχείου που προσδίδει τα βασικά χαρακτηριστικά της τελικής λέξης 

(βλ. Ralli, 2013a). Ερευνητικά προκύπτει ότι στην αγγλική (Carlisle & Stone, 2005) 

και στην ελληνική (Tsesmeli, 2017) η μορφολογική διαφάνεια συχνών σύνθετων 

λέξεων διευκολύνει την αναγνώριση και την ενσυνείδητη διαχείριση αυτών ακόμα και 

από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας συγκριτικά προς εξίσου συχνές 

αλλά αδιαφανείς σε κάποιον βαθμό δομές. 

Η υψηλή συχνότητα (frequency) εμφάνισης και των σύνθετων λέξεων ως τελικών 

σχηματισμών και των πρώτων ή δεύτερων συνθετικών τους ως ανεξάρτητων λέξεων 

                                                 
49 Βλ. Carlisle (2003)· Ku & Anderson (2003) για διευκρινίσεις που αφορούν παράγωγες λέξεις. 
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συσχετίζεται με τη διατήρηση των υπαρκτών δομών στη μνήμη των παιδιών ήδη από 

την προσχολική ηλικία, την ταχύτερη ανάκλησή τους και την επιτυχή σημασιολογική 

αποκωδικοποίηση ομόρριζων νεολογισμών (βλ. ενδεικτικά Carlisle, 2003· Carlisle & 

Stone, 2005· Nippold & Sun, 2008· Wolter, 2014). Λιγότερο καθοριστικοί παράγοντες 

με τους ίδιους στόχους θεωρούνται το μέγεθος της οικογένειας λέξεων (family size) 

και η συχνότητα εμφάνισής της (family frequency) (βλ. αναλυτικά Krott & Nicoladis, 

2005: 142-143· Nicoladis & Krott, 2007: 203-206). Ανεξάρτητα αν αναφερόμαστε σε 

διαφορετικές όψεις της συχνότητας, και, συγκεκριμένα, α) στην απόλυτη συχνότητα 

εμφανίσεων (token frequency) ή β) στη συχνότητα εμφάνισης των τύπων (type 

frequency) (βλ. σχετικά Bybee, 1995) με την έννοια των διαφορετικών λέξεων που 

παράγονται με κοινό λεξικό μόρφημα, η συστηματική έκθεση σε αυτά τα γλωσσικά 

ερεθίσματα αποτελεί βασική προϋπόθεση εμπέδωσης της μορφολογίας της γλώσσας 

και εκμάθησης του λεξιλογίου της.50  

Στους γλωσσικούς παράγοντες που διευκολύνουν την κατάκτηση των σύνθετων 

λέξεων ήδη από τη νηπιακή ηλικία εντάσσεται η σχετικά αυξημένη συχνότητα των 

τύπων που σχηματίζονται με κοινό μόρφημα είτε στη θέση του προσδιοριστή είτε της 

κεφαλής. Τα σύνθετα που σχηματίζονται είναι πιο διαφανή μορφολογικά και 

σημασιολογικά, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητά τους και επιτρέπει την 

ανάδυση των ισχυρών δομικών μοτίβων της σύνθεσης στη γλώσσα (βλ. την έρευνα των 

Stephany & Thomadaki, 2017: 129, 139). Σχετική έρευνα των Krott & Nicoladis (2005) 

σε αγγλόφωνα νήπια ανέδειξε ότι κάθε συχνόχρηστο και υψηλά παραγωγικό πρώτο 

συνθετικό συμβάλλει στην αντίληψη οικείων ομόρριζων σύνθετων λέξεων. Η 

ερευνητική επιβεβαίωση αυτής της πρότασης για τα ελληνικά προήλθε από σχετική 

μελέτη των Kehayia et al. (1999) για ομοίως δεξιόστροφα ενδοκεντρικά διαφανή 

σύνθετα της δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] σύμφωνα με τα πορίσματα της οποίας 

το προσδιορίζον πρώτο συνθετικό και όχι η δεύτερη κεφαλή διευκολύνουν την 

αναγνώριση των συγκεκριμένων πολυμορφηματικών σχηματισμών. 

                                                 
50 Σε σχέση με τα προηγούμενα παραθέτουμε από την Tsesmeli (2017) το αριθμητικό δεδομένο ότι στα 

ελληνικά σχολικά εγχειρίδια της πρώτης και δευτέρας τάξης του δημοτικού επαναλαμβάνονται περίπου 

500 και 800 σύνθετες λέξεις αντίστοιχα, αριθμός που μεγαλώνει σε ανώτερες τάξεις και βαθμίδες. 

Συμπληρωματικά, παραπέμπουμε στους αντίστοιχους, έστω και ενδεικτικούς, πίνακες με στατιστικές 

παρατηρήσεις από το Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελληνικής του Μπαμπινιώτη 

(2016: Π243-257). 
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Έτερος γλωσσικός παράγοντας συνυπεύθυνος για την ανάπτυξη της ΜορφΕπ είναι 

εκείνος της νοητικής απεικόνισης κάθε λέξης (imageability) (βλ. Nilsen & Bourassa, 

2008· Wolter, 2014). Ειδικότερα, λέξεις με συγκεκριμένο και «απτό περιεχόμενο» 

(tangible concept) αναπαριστώνται ευκολότερα νοητικά και, κατά συνέπεια, 

αποθηκεύονται στη μνήμη και είναι εύκολα προσβάσιμες σε αντίθεση με εκείνες με 

πιο αφηρημένο περιεχόμενο (abstract concept) και λιγότερο εύληπτη νοητική 

αναπαράσταση (βλ. περισσότερα Wolter, 2014: 231 κ.ε.). Η σχέση του παράγοντα 

αυτού με το ατομικό επίπεδο της ΜορφΕπ χρειάζεται να μελετηθεί ενδελεχώς με 

δεδομένο ότι με το πέρασμα της ηλικίας στα γλωσσικά ερεθίσματα στα οποία 

εκτίθενται συστηματικά τα παιδιά είτε στο πλαίσιο του σχολείου είτε στην καθημερινή 

επικοινωνία συμπεριλαμβάνονται πλήθος σημασιολογικά αφηρημένων εννοιών. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις παραμέτρους που ισχύουν διαγλωσσικά όσον 

αφορά την εξέλιξη της ΜορφΕπ και με δεδομένη την εξειδικευμένη ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης μεταγλωσσικής δεξιότητας ανά γλώσσα (Kuo & Anderson, 2006), 

εστιαζόμαστε συνοπτικά στον χαρακτήρα της ελληνικής ως παράγοντα ρυθμιστικού 

για τη διαμόρφωση των μορφολογικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 

υλοποιούνται σε επίπεδο σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, η υψηλή παραγωγικότητα και 

των τριών μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων (της κλίσης, της 

παραγωγής και της σύνθεσης) πιστοποιεί την πλούσια μορφολογία της γλώσσας. Η 

1,33:1 αντιστοιχία στην απόδοση των φωνημάτων προς τα γραφήματα (Caravolas, 

2004) καθιστά το αλφαβητικό σύστημα γραφής της γλώσσας ρηχό (shallow), δηλαδή 

διαφανές (transparent), και, συνεπώς, προβλέψιμο κατά την ανάγνωση σε ποσοστό 

95% και κατά την ορθογραφία σε ποσοστό 80%, ασυμμετρία που αποδίδεται στις 

εναλλακτικές αποδόσεις των φωνηέντων (βλ. Protopapas & Vlahou, 2009).  

Πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας διαδραματίζει η 

φωνολογική επίγνωση και επικουρικό ρόλο η ΜορφΕπ ειδικά όσον αφορά τα θέματα 

που δεν εμφανίζουν κανονικότητα μετά την επενέργεια μορφολογικών διαδικασιών 

(βλ. Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas, & Mouzaki, 2013: 620). Η 

εκμάθηση των μορφολογικών κανόνων στην τάξη ήδη από τα πρώτα χρόνια φοίτησης 

στο δημοτικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ορθή γραφή των θεμάτων και των 

κλιτικών επιθημάτων (Chliounaki & Bryant, 2003: 41-42). Σύμφωνα με την υπόθεση 

του ορθογραφικού βάθους (orthographic depth hypothesis) των Katz & Frost (1992: 
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81-83), η εκμάθηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας 

πραγματώνεται σε συνάρτηση με τον βαθμό διαφάνειας του ορθογραφικού 

συστήματος της γλώσσας και, επομένως, είναι αναγκαίο να συνεξετάζονται οι σχέσεις 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη φωνολογία, στη μορφολογία και στην ορθογραφία 

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει τις υφιστάμενες σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ της 

ΜορφΕπ και των υπολοίπων διαστάσεων μεταγλωσσικής επίγνωσης (βλ. ενδεικτικά 

Apel et al., 2012· Berninger et al., 2010· Deacon & Kirby, 2004· Fowler & Liberman, 

1995· Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan, & Vermeulen, 2003· Roman, Kirby, Parrila, 

Wade-Woolley, & Deacon, 2009). 

Συνοψίζοντας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΜορφΕπ διαδραματίζουν 

συνδυαστικά η ηλικία, η νοημοσύνη και η γνωστική ωρίμαση των παιδιών, το 

οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον τους, οι αυξανόμενες και πιο απαιτητικές 

γλωσσικές εμπειρίες όπως ο ακαδημαϊκός λόγος, άλλες μορφές επίγνωσης και ποικίλοι 

γλωσσικοί παράγοντες (γενικοί και ειδικοί ανά γλώσσα). Οι προαναφερθέντες 

ελήφθησαν υπόψη στο σύνολό τους κατά τον σχεδιασμό και την οριστικοποίηση της 

παρέμβασης και των κριτηρίων αξιολόγησης της ΜορφΕπ κάθε δείγματος στην 

έρευνα.  

 

3.4. Οφέλη από την καλλιέργεια της Μορφολογικής 

Επίγνωσης  

3.4.1. Μορφολογική Επίγνωση και Γραμματισμός  

 

‘Some of the most important correspondences between spoken 

and written language are at the level of the morpheme. [...]  

The system of morphemes, therefore, is a powerful resource  

for those learning literacy.’ 

 (Nunes & Bryant, 2006: 157) 
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Οι Kuo & Anderson (2006) επιχειρηματολογούν υπέρ της μερικής επικάλυψης 

ορισμένων υπώνυμων πτυχών της φωνολογικής, της ορθογραφικής και της 

σημασιολογικής επίγνωσης με τη ΜορφΕπ (σχήμα 3.6.). Ειδικότερα, εστιάζονται στη 

γραφοφωνολογική επίγνωση (grapho-phonological awareness), στη 

γραφοσημασιολογική επίγνωση (grapho-semantic awareness) και στη 

γραφομορφολογική επίγνωση (grapho-morphological awareness) ως 

αλληλεπικαλυπτόμενες διαστάσεις της μεταγλωσσικής επίγνωσης και εισηγούνται τη 

συνεξέτασή τους σε έναν περιληπτικό σχηματισμό «ομπρέλα» μιας διευρυμένης 

εννοιολογικά ΜορφΕπ. Ορίζουν, αντίστοιχα, τις προαναφερθείσες ως τη συνειδητή 

γνώση και τον εμπρόθετο χειρισμό α) των αμφίδρομων κανόνων μετατροπής των 

γραφημάτων σε φωνήματα (γραφοφωνολογική επίγνωση), β) των σημασιολογικών 

πληροφοριών σε συνάρτηση με την ορθογραφημένη αναπαράστασή τους 

(γραφοσημασιολογική επίγνωση) και γ) των ορθογραφικών, φωνολογικών και 

σημασιολογικών πληροφοριών κατά την ανάγνωση (γραφομορφολογική επίγνωση), 

προκειμένου να αναδείξουν τον  διευκολυντικό ρόλο αυτών των μεταγλωσσικών 

δεξιοτήτων συνολικά στη μορφολογική επεξεργασία και στη σημασιολογική 

προσπέλαση πολυμορφηματικών δομών στον γραπτό λόγο.  

 

Σχήμα 3.6. Πτυχές της μεταγλωσσικής επίγνωσης (Kuo & Anderson, 2006: 162)  
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Με το σκεπτικό αυτό, η ΜορφΕπ ευθύνεται για τη συνειδητοποίηση και τη διαχείριση 

των ιδιοτήτων των μορφημάτων σε επίπεδο φωνολογίας, σημασιολογίας, ορθογραφίας 

και σύνταξης (βλ. Carlisle, 2003: 296) (σχήμα 3.7.).  

 

Σχήμα 3.7. Γνωρίσματα των μορφημάτων (Carlisle, 2003: 296)  

Υπό αυτήν την έννοια, η επίγνωση των τριών μορφών κάθε λέξης (triple word-form 

awareness), δηλαδή του φωνολογικού τύπου της, του μορφολογικού τύπου της και του 

ορθογραφικού τύπου της, αναπτύσσονται αλληλένδετα (Berninger et al., 2006: 168). Η 

μορφολογία αναδεικνύεται ως ο «συνοχικός παράγοντας» (binding agent) μεταξύ 

φωνολογίας, σημασίας και ορθογραφίας (σχήμα 3.8.) που διευκολύνει και ενδυναμώνει 

τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων της μεταγλωσσικής επίγνωσης σε 

επίπεδο λέξης και σε επίπεδο πρότασης (βλ. Kirby & Bowers, 2017: 439· 2018: 218).51 

Με τη συλλογιστική αυτή η ΜορφΕπ θεωρείται ως η πιο κατάλληλη διάσταση να 

παρέχει περισσότερα στοιχεία για το εύρος των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων στο 

σύνολό τους (Kuo & Anderson, 2006: 162).  

                                                 
51 Βλ. την ενότητα 3.5.3.2 για τη σύνδεση μεταξύ των τομέων της ανάλυσης της γλώσσας και της 

υπόθεσης της ποιότητας των λεξικών αναπαραστάσεων (lexical quality hypothesis) στο πλαίσιο της 

μορφολογικής επεξεργασίας.  
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Σχήμα 3.8. Αλληλεπίδραση μορφολογίας και άλλων επιπέδων δομής της γλώσσας (Kirby & Bowers, 2018: 

218) για τον συνοχικό ρόλο της  

Η αναφορά στα προηγούμενα αναδεικνύει ότι η ΜορφΕπ συνεισφέρει δυναμικά στην 

εκμάθηση των δεξιοτήτων γραμματισμού (a powerful contributor to literacy skills) 

(Apel, Wilson-Fowler, Brimo, & Perrin, 2012: 1300), άποψη τεκμηριωμένη 

βιβλιογραφικά (βλ. ενδεικτικά Berninger et al., 2010· Bowers et al., 2010· Carlisle, 

2010· Kirk & Gillon, 2009· Nagy, Berninger, & Abbott, 2006· Manolitsis, Grigorakis 

& Georgiou, 2017· McCutchen, Green, & Abbott, 2008· Wolter et al., 2009). Να 

διευκρινίσουμε ότι εστιαζόμαστε στον «συμβατικό» γραμματισμό, τη «δυνατότητα του 

παιδιού να μπορεί πλέον να διαβάζει και να γράφει με έναν τυπικό τρόπο, όπως 

διαβάζουν και γράφουν οι ενήλικες» (Manolitsis, 2016: 7). 

Συγκεκριμένα, διεθνή και εγχώρια ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν τα οφέλη από 

την επίδραση της εκπαίδευσης με μορφολογική στόχευση στη βελτίωση δεξιοτήτων 

μαθητών και τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης52 όσον αφορά α) την αναγνώριση 

λέξεων ή, αλλιώς, την ανάγνωση σε επίπεδο λέξης (word recognition or word-level 

reading), β) την ορθογραφημένη γραφή (spelling), γ) το λεξιλόγιο (vocabulary) και δ) 

την αναγνωστική κατανόηση (reading comprehension)53 (σχήμα 3.9.).  

                                                 
52 Βλ. τη βιβλιογραφική επισκόπηση των Goodwin & Ahn (2010) για έρευνες που τεκμηριώνουν τα 

οφέλη των μορφολογικών παρεμβάσεων όσον αφορά δεξιότητες γραμματισμού σε μαθητικούς 

πληθυσμούς με μαθησιακές δυσκολίες, και, ειδικότερα, ενδεικτικά τις μελέτες των Casalis, Colé, & Sopo 

(2004), Deacon, Parrila, & Kirby (2008) και Elbro & Arnbak (1996) που εστιάζονται στη δυσλεξία. 
53 Βλ. ενδεικτικά Anglin et al. (1993)· Apel & Lawrence (2011)· Apel et al. (2012)· Arnbak & Elbro 

(2000)· Bourassa, Treiman, & Kessler (2006)· Bowers & Kirby (2010)· Carlisle (2000)· Casalis, Pacton, 

Lefevre, & Fayol (2018)· Deacon, Kieffer, & Laroche (2014)· Deacon, Kirby, & Casselman-Bell (2009)· 

Kieffer & Lesaux (2007)· Levesque, Kieffer, & Deacon (2019)· McBride-Chang et al. (2008)· Pacton & 
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Σχήμα 3.9. Οφέλη από μορφολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Green & Wolter, 2011) 

Η βελτίωση των δεξιοτήτων αποδίδεται σε μια διαδικασία «μεταφοράς της γνώσης» 

κάθε ατόμου περί μορφημάτων (transfer of learning, Wysocki & Jenkins, 1987) (βλ. 

περισσότερα στην ενότητα 7.1.1.) από το υπολεξικό επίπεδο (sublexical level) είτε στο 

λεξικό επίπεδο (lexical level) στις περιπτώσεις της αναγνώρισης λέξεων, της 

ορθογραφημένης γραφής και του λεξιλογίου είτε στο υπερλεξικό επίπεδο (supralexical 

level) όσον αφορά την κατανόηση κειμένου (βλ. Bowers et al., 2010: 145). Βάσει των 

προαναφερθέντων, έχει πολλαπλασιαστεί το ενδιαφέρον για τη συστηματική 

διδασκαλία των μορφημάτων, των αρχών και των κανόνων που διέπουν τις 

μορφολογικές διαδικασίες κάθε γλώσσας και των στρατηγικών που συμβάλλουν στη 

βελτίωση όλων αυτών των δεξιοτήτων και μακροπρόθεσμα στην ακαδημαϊκή επιτυχία 

των παιδιών (βλ. σχετικά και Kirby & Bowers, 2018).  

                                                 
Deacon (2008)· Shu, McBride-Chang, Wu, & Liu (2006)· Tong, Deacon, Kirby, Cain, & Parrila (2011)· 

Verhoeven & Carlisle (2006).  

Βλ. ενδεικτικά για τα ελληνικά Αϊδίνης (2010α· 2010β· 2012)· Αϊδίνης & Δαλακλή (2004)·  Chliounaki 

& Bryant (2003· 2007)· Grigorakis & Manolitsis (2016)· Diamanti et al. (2017)· Δουκλιάς & 

Κωνσταντινίδου (2010)· Harris & Giannouli (1999)· Μανωλίτσης (2006)· Manolitsis et al. (2017)· Pittas 

& Nunes (2014).  

Δε διακρίναμε τις έρευνες ανά πτυχή γραμματισμού ή βάσει των χαρακτηριστικών του δείγματος διότι 

σχεδόν όλες συνεξετάζουν περισσότερες από μια μεταβλητές. Εφόσον στη διατριβή δε συνεξετάζουμε 

την επίδραση της παρέμβασης σε κάποια από πτυχή συμβατικού γραμματισμού, οι σχετικές παραπομπές 

είναι ενδεικτικές. Η αλφαβητική τους παράθεση σε υποσελίδια υποσημείωση αποσκοπεί στη 

βιβλιογραφική τεκμηρίωση των ωφελειών που απορρέουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 

καλλιέργεια, γενικότερα, των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και, ειδικότερα, της ΜορφΕπ 

τους, προκειμένου να διαμορφωθούν ανάλογα οι σχολικές δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι πρόκειται για 

έρευνες που βάσει του σχεδιασμού και των πορισμάτων τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν, έστω και 

ως σώμα αναφοράς, στο παρόν κεφάλαιο.  

Σε επίπεδο λέξης

γνώση γραφής 
μορφήματος

ταχεία αναγνώριση

επαρκής κατανόηση

Σε επίπεδο πρότασης / 
αναγνωστικής κατανόησης

γνώση για τα 
μορφήματα

κατανόηση λεξιλογίου

κατανόηση κειμένου
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Σε αυτό το σημείο, εγείρεται το ερώτημα για την (θεωρούμενη ως) πλέον κατάλληλη 

ηλικία των παιδιών ως αποδεκτών του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου η 

επιζητούμενη βελτίωση της ΜορφΕπ τους και η καλλιέργεια των επιμέρους δεξιοτήτων 

γραμματισμού θα έχει τα μέγιστα και διαρκέστερα οφέλη.54 Προτείνεται η λειτουργία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, και ειδικά της ΜορφΕπ τους, σε όλα τα επίπεδα της γλωσσικής τους 

ανάπτυξης (βλ. Apel et al., 2012: 1301· Berninger & Fayol, 2008). Η πρόταση έρχεται, 

μερικώς τουλάχιστον, σε αντιπαράθεση με την ισχύουσα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα διαγλωσσικά (βλ. τις επισκοπήσεις της Reed, 2008, και των Wolter et 

al., 2009)55. Η διδακτική πρακτική μέχρι πρόσφατα εστιαζόταν, κυρίως, στους 

φοιτούντες στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (βλ. Baumann et al., 2002· Baumann 

et al., 2003· Nagy, Diakidoy, & Anderson, 1993· Wysocki & Jenkins, 1987).  

Πολλές σύγχρονες έρευνες διεξάγονται με δείγμα μαθητές που φοιτούν σε 

νηπιαγωγεία, ή στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού αντίστοιχα (βλ. Apel & Diehm, 

2014· Apel & Lawrence, 2011· Casalis & Colé, 2009· Lyster, 2002· Lyster, Lerväg, & 

Hulme, 2016· Ramirez, Walton, & Roberts, 2014· Wolter et al., 2009). Ως διδακτικό 

μέσο με αυξημένη αποτελεσματικότητα στις συγκεκριμένες ηλικίες προτείνεται η 

χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων (multi-sensory methods) έναντι αφηρημένων 

κανόνων (βλ. Tsesmeli, 2017). Στόχος σε έρευνες με δείγμα μαθητές προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας είναι να περιοριστεί το ενδεχόμενο ορισμένοι από αυτούς 

λόγω μιας αποτυχίας στις γλωσσικές δραστηριότητες να αποκτήσουν αρνητική 

προδιάθεση και να μην ωφεληθούν μακροπρόθεσμα από μορφολογικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα (Kirby & Bowers, 2018: 225). Πάντως, στη διεύρυνση του ηλικιακού 

βεληνεκούς του δείγματος πρόσφατων ερευνών συνέβαλαν τα πορίσματα μελετών με 

συμμετέχοντες και μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου (βλ. ενδεικτικά Carlisle & 

Stone, 2005· Goodwin et al., 2017· Nagy et al., 2006). Βάσει αυτών τεκμηριώθηκαν 

τόσο η μακρόχρονη αναπτυξιακή πορεία της ΜορφΕπ των εμπλεκομένων μέχρι και 

                                                 
54 Η συνεισφορά της ΜορφΕπ στη βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματισμού είναι άμεση (direct effect) 

ή έμμεση (indirect contribution) με τη διαμεσολάβηση του λεξιλογίου ή της αναγνώρισης της γραπτής 

λέξης ή της ακουστικής κατανόησης. Βλ. περισσότερα Kieffer & Lesaux (2012a)· Kim et al. (2019). 
55 Οι Wolter et al. (2009: 287) αποδίδουν στις «θεωρίες σταδίων» (stage theories) όσον αφορά την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής την έλλειψη έμφασης στη μορφολογία στην 

πρώτη σχολική ηλικία. Όμως, στη συνέχεια ανασκευάζουν το αιτιολογικό τους ότι η ΜορφΕπ δε συνιστά 

καθοριστικό παράγοντα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του (ενν. αναδυόμενου λόγω ηλικίας) 

γραμματισμού.   
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την ενηλικίωση όσο και τα μαθησιακά οφέλη μορφολογικών παρεμβάσεων στην 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.  

 

3.4.2. Μορφολογική Επίγνωση και Ακαδημαϊκή Επιτυχία  

 

‘To meet the needs of their students, teachers 

[…] must give them the thinking tools  

they need to be active language learners. […] and 

prepare them to read to learn rigorous content  

in high school and beyond’  

(Kieffer & Lesaux, 2010: 55).  

 

Η ενσωμάτωση στη σχολική πρακτική μορφολογικών εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

οφείλεται στην κοινή πεποίθηση ότι μέσω της γνώσης της μορφολογίας επιτυγχάνεται, 

καταρχάς, η εκμάθηση νέων λέξεων ως νοηματικά κατάλληλων εκφράσεων για 

περιστάσεις προφορικής επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής. Παράλληλα, 

προωθείται η εργαλειακή λογική για τη γλώσσα (words as tools). Σύμφωνα με αυτή, η 

πρόσκτηση νέων εργαλείων (ακαδημαϊκού λόγου και στρατηγικών) καθιστά εφικτή 

την αποτύπωση συνθετότερων περιεχόμενων και την εξυπηρέτηση επιστημονικών 

σκοπών (Nagy & Townsend, 2012: 92-93, 105) κατά την παραγωγή και την κατανόηση 

γραπτού και προφορικού λόγου με το πέρασμα της ηλικίας και της τάξης ή της 

βαθμίδας φοίτησης (βλ. ενδεικτικά Goodwin, 2016· McKeown, Crosson, Moore, & 

Beck, 2018· Lesaux et al., 2010· Townsend, 2015). Για τον λόγο αυτό και με δεδομένο 

ότι στο δείγμα μας συμπεριλαμβάνονται και μαθητές γυμνασίου επιχειρούμε μια 

αδρομερή αναφορά στη σχέση ανάμεσα στη ΜορφΕπ και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

(academic achievement) σε μεγαλύτερες τάξεις.   

Βασική αρχή της ακαδημαϊκής επιτυχίας στο γυμνάσιο και εξής θεωρείται «η γνώση 

των λέξεων και η γνώση περί των λέξεων» (knowledge of and about words) και 

ειδικότερα εκείνων που συνιστούν τον ακαδημαϊκό λόγο  (Kelley, Lesaux, Kieffer, & 

Faller, 2010: 13). Ο τελευταίος ως μια εξειδικευμένη μορφή προφορικής ή γραπτής 

γλώσσας νοηματικά πυκνής και αφηρημένης «διευκολύνει την ακαδημαϊκή σκέψη» 
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(facilitates academic thinking) (Nagy & Townsend, 2012: 92), ανεξάρτητα αν το 

γνωστικό αντικείμενο είναι τα μαθηματικά, η ιστορία ή οι καλές τέχνες (βλ. για 

ορισμούς Kieffer & Lesaux, 2010: 48· Nagy & Townsend, 2012: 92· Townsend, Bear, 

Templeton, & Burton, 2016: 1120-1123). Στον ακαδημαϊκό λόγο ως υπερώνυμη έννοια 

υπάγονται το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (academic vocabulary) και η σύνταξη (syntax) που 

εφαρμόζεται στα ακαδημαϊκά κείμενα (Nagy & Townsend, 2012: 103) ως συνδυαστικά 

στοιχειώδεις παράγοντες για την κατανόηση κειμένων αντίστοιχης θεματικής και 

ύφους.  Στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο εντάσσονται α) οι ευρύτερης χρήσης ακαδημαϊκές 

λέξεις (general academic words), όπως ρηματικές ή ονοματικές φράσεις, και β) η 

στενότερη και εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία ανά πεδίο σπουδών (discipline-

specific academic words) (βλ. διεξοδικά Kieffer & Lesaux, 2010: 48-49· Nagy & 

Townsend, 2012: 91).  

Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο συνίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία από πολυσύλλαβες 

(τουλάχιστον δισύλλαβες) και πολυμορφηματικές δομές, με κάποιον βαθμό 

σημασιολογικής ή και μορφολογικής αδιαφάνειας. Πρόκειται, συνηθέστερα, για 

χαμηλής συχνότητας όρους, πολλές φορές σε αντίθεση με τα υψηλής παραγωγικότητας 

συνθετικά τους, που, συχνότατα, ταυτίζονται με δεσμευμένα θέματα αρχαιοελληνικής 

και λατινικής προέλευσης. Το περιεχόμενό τους είναι εξειδικευμένο, συνήθως 

επιστημονικό και, συνεπώς, πιο πυκνό (dense) με την έννοια, παράλληλα, και του πιο 

δυσνόητου και του πιο σύνθετου, και πιο αφηρημένο (abstract) (βλ. συνολικά Nagy & 

Townsend, 2012: 93-95· Townsend et al., 2016: 1125-1126· Zoski, Nellenbach, & 

Erickson, 2018: 58).  

Οι δομές με αυτά τα χαρακτηριστικά, απόρροια των μορφολογικών διαδικασιών της 

προθηματοποίησης, της επιθηματοποίησης και της σύνθεσης, εντοπίζονται στα 

αγγλικά σχολικά εγχειρίδια ήδη στην τετάρτη δημοτικού με αυξανόμενη παρουσία που 

σε επόμενες τάξεις υπερκερνά το ποσοστό του 60%. Σε μια απόπειρα καταμέτρησης 

υπολογίζονται σε περίπου 180.000 ετυμολογικά συγγενείς δομές ενταγμένες σε 

περισσότερες από 88.000 αυστηρά οριοθετημένες οικογένειες λέξεων (βλ. αναλυτικά 

Nagy & Anderson, 1984). Κάθε χρόνο οι μαθητές από την τρίτη δημοτικού ως την 

τρίτη γυμνασίου μέσω της ανάγνωσης έρχονται σε επαφή με πολυμορφηματικά 

ομόρριζα διαβαθμισμένης διαφάνειας από τουλάχιστον 5.000 διακριτές οικογένειες 

λέξεων (ό.π.: 322). Ο αριθμός ενδέχεται να προσεγγίζει τις 10.000 νέες λέξεις και 
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οικογένειες για πιο ικανούς μαθητές με αναγνωστικά ενδιαφέροντα (Zoski et al., 2018: 

58). Ανεξάρτητα, όμως, από το εύρος του αριθμητικού δεδομένου, κοινή διαπίστωση 

των ερευνητών είναι η έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών με τις ετυμολογικά συγγενείς 

λέξεις.56  

Αυτές τις λέξεις οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν συνειδητά στη σχολική 

καθημερινότητα ως προς τη σημασία, την ορθογραφημένη απόδοση και την 

ενσωμάτωση σε κείμενο. Οι συγκεκριμένες επιδιώξεις υλοποιούνται κυρίως από τα 

συμφραζόμενα, από την ενεργοποίηση μνημονικών στρατηγικών ή από τη ρητή 

διδασκαλία και εκμάθηση μόνο ενός πυρηνικού λεξιλογίου σε ετήσια βάση. Γι’ αυτό 

και ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή και 

στην κατανόηση λόγου (βλ. Lesaux et al., 2010· Townsend, Filippini, Collins, & 

Biancarosa, 2012). Προς επίλυση αυτών των δυσκολιών επιστρατεύονται 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που επαληθεύουν την αναγκαιότητα της συστηματικής 

διδασκαλίας μορφολογικών στρατηγικών και κανόνων με στόχο την καλλιέργεια και 

ενδυνάμωση της ΜορφΕπ των παιδιών και απώτερο σκοπό την ακαδημαϊκή επιτυχία 

τους ειδικά στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.57 

 

                                                 
56 Ο Biemiller (2005) ανέδειξε τις έντονες ατομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν μαθητές που 

ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στη δευτέρα δημοτικού ως προς την κατάκτηση της σημασίας των 

θεματικών μορφημάτων αναφέροντας ως μέση τιμή τις 6.000 λεξικές σημασίες και ακραίες τιμές τις 

4.000 και τις 8.000 αντίστοιχα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ίδιου, κατακτώνται περίπου 1.000 νέες 

λεξικές σημασίες τον χρόνο από την τάξη αυτή και μετά. Συνεπώς, με αυτό το δεδομένο, η λεξιλογική 

γνώση παιδιών με μέσες επιδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη μαθητών χαμηλότερης επίδοσης 

διαφοροποιείται ποσοτικά περίπου σε γνώση που αντιστοιχεί σε δυο περίπου σχολικά έτη.  
57 Βλ. ενδεικτικά α) για παρεμβάσεις εστιασμένες στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο Lesaux et al. (2010)· 

Lesaux, Kieffer, Kelley, & Harris (2014)· McKeown et al. (2018)· Townsend et al. (2012)· β) για 

πειραματικούς χειρισμούς με δεσμευμένα θέματα λατινικής προέλευσης Crosson & McKeown (2016)· 

Crosson, McKeown, Moore, & Ye (2019)· Crosson & Moore (2017)· γ) για πρακτικές οδηγίες για τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου βάσει θεματικών μορφημάτων - ριζών στη σχολική τάξη ανά βαθμίδα Padak, 

Newton, Rasinski, & Newton (2008)· Rasinski, Padak, & Newton (2017)· Rasinski, Padak, Newton, & 

Newton (2011)· δ) για συνδυαστική διδασκαλία της μορφολογικής ανάλυσης και της ανάλυσης του 

περικειμένου Baumann et al. (2002· 2003). 
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3.5. Διάκριση Μορφολογικής Επίγνωσης από άλλες 

έννοιες  

3.5.1. Μορφολογική Ανάλυση και Μορφολογική Επίγνωση  

Κατά την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να 

διακρίνεται η ΜορφΕπ από τη μορφολογική ανάλυση (morphological analysis). 

Μάλιστα, με δεδομένη τη συμβολή των μορφολογικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

στη βελτίωση ορισμένων δεξιοτήτων γραμματισμού των παιδιών και των ακαδημαϊκών 

τους επιδόσεων (βλ. ενότητα 3.4.), στη διαφοροποίηση αυτήν προσδίδεται 

εκπαιδευτική χροιά (distinction […] educationally important) (Levesque, Kieffer, & 

Deacon, 2019: 65).  

Η μορφολογική ανάλυση προϋποθέτει «την ικανότητα των παιδιών να ορίζουν τη 

σημασία των μορφηματικών μονάδων», προκειμένου να προσπελάσουν σημασιολογικά 

μη οικείες λέξεις ή νεολογισμούς στον προφορικό και στον γραπτό λόγο (Sénéchal & 

Kernan, 2007: 314, 300-302). Συνιστά μια online διαδικασία (Levesque, Kieffer, & 

Deacon, 2017: 4) και συνδέεται με την ταχεία μνημονική ανάκληση 

πολυμορφηματικών δομών και με την ανάγνωση των λέξεων (Nagy et al., 2014: 5). Η 

συμβολή της εκτενούς χρήσης της μορφολογικής ανάλυσης των λέξεων ως 

στρατηγικής στην κατάκτηση της μορφολογίας της γλώσσας, στην εκμάθηση του 

λεξιλογίου και στην επιτυχή κατανόηση ευρύτερου κειμένου τεκμηριώνεται 

βιβλιογραφικά (βλ. Baumann et al., 2002: 153-154· Goodwin, Petscher, Carlisle, & 

Mitchell, 2017· Pacheco & Goodwin, 2013), με το σκεπτικό ότι αναδεικνύει την 

εσωτερική δομή των λέξεων και «προωθεί μια αναλυτική προσέγγιση όσον αφορά την 

κατανόηση και τη χρήση τους» (Goodwin et al., 2017: 93). Τέλος, η έννοια 

διαφοροποιείται από τη ΜορφΕπ, καθώς η τελευταία αποτελεί «πηγή των 

μεταγλωσσικών γνώσεων» (source of metalinguistic knowledge) (Levesque, Kieffer, & 

Deacon, 2017: 17) που τα παιδιά χειρίζονται εμπρόθετα «υπό μια ευρύτερη έννοια» 

(Levesque et al., 2019: 64).  
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3.5.2. Μορφολογική Γνώση και Μορφολογική Επίγνωση  

Έτερη δυσδιάκριτη για την εμπειρική έρευνα διαφοροποίηση είναι εκείνη της 

μορφολογικής γνώσης από τη ΜορφΕπ (βλ. Bowers et al., 2010· Kuo & Anderson, 

2006· Nagy, Carlisle, & Goodwin, 2014).58   

Η μορφολογική γνώση (morphological knowledge) αντιστοιχεί στην ασυνείδητη και 

αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάκτησης της μορφολογίας μιας συγκεκριμένης 

γλώσσας και αναδεικνύεται μέσα από την «ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και 

παραγωγής μορφολογικά πολύπλοκων λέξεων» (Kuo & Anderson, 2006: 163) στο 

πλαίσιο της αυθόρμητης φυσικής γλωσσικής δραστηριότητας. Συνιστά μια υπόρρητη 

(ή λανθάνουσα ή διαισθητική) (implicit) διεργασία κατά την οποία η γνώση των 

κανόνων α) είναι αφηρημένη και β) κατακτάται ανεξάρτητα από τις συνειδητά 

υιοθετούμενες στρατηγικές του ατόμου (Reber, 1989: 219). Συνεπώς, διακρίνεται από 

τη ρητή μάθηση (explicit learning) κατά την οποία το άτομο εφαρμόζει συνειδητά την 

εσωτερικευμένη γνώση.  

Οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας εξαιτίας της άρρητης γνώσης τους για τους 

μορφολογικούς κανόνες, τις δομές και τις ρυθμιστικές αρχές λειτουργίας αυτής είναι 

σε θέση να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις χωρίς να συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα 

επικοινωνίας στον καθημερινό λόγο. Αντίθετα, οι ίδιοι ομιλητές εμφανίζουν 

ετερογένεια ως προς το επίπεδο της ικανότητάς τους να αποδώσουν το σημασιολογικό 

περιεχόμενο πολυμορφηματικών λέξεων, να τις αναλύσουν ή να αναγνωρίσουν τα 

ομόρριζα αυτών σε κείμενα αυξημένης δυσκολίας και στα σχολικά εγχειρίδια. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι το παθητικό λεξιλόγιο, κυρίως, των παιδιών είναι 

περιορισμένο και, εξ αυτού, συχνά δε δύνανται να γνωρίζουν και να κατανοούν κάποια 

πολυμορφηματική λέξη και, επιπλέον, να την ανακαλέσουν και να την αξιοποιήσουν 

σε άλλα κατάλληλα συμφραζόμενα (βλ. Ευθυμίου, 2013).   

Τα είδη των γνώσεων για τη μορφολογία μιας γλώσσας που διευκολύνουν την 

παραγωγή και την κατανόηση των πολυμορφηματικών σχηματισμών διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες (βλ. αναλυτικά Tyler & Nagy, 1989). Η συσχετιστική ή, αλλιώς, 

σχεσιακή γνώση (relational knowledge) συνδέεται με την ικανότητα αναγνώρισης και 

                                                 
58 Ο Apel (2014: 198) διαπιστώνει μια «σύγχυση» μεταξύ των μελετητών όσον αφορά τη μορφολογική 

επίγνωση και τη μορφολογική γνώση και αποκαλεί τη δεύτερη «μορφολογική παραγωγή».  
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υπαγωγής παράγωγων και σύνθετων λέξεων και κλιτών τύπων σε διευρυμένα δίκτυα 

ομόρριζων δομών με δεδομένο ότι φέρουν ένα κοινό λεξικό μόρφημα και, κατά 

συνέπεια, παρόμοια σημασία. Συνεπώς, οι λέξεις γράμμα, σύγγραμμα, γραφέας, 

δακτυλογράφηση και αρθρογράφος είναι ετυμολογικά συγγενείς. Η συντακτική γνώση 

(syntactic knowledge) αφορά την κατανόηση των αλλαγών που επιφέρουν οι 

διαδικασίες προθηματοποίησης ή επιθηματοποίησης στη γραμματική κατηγορία ή και 

στο σημασιολογικό περιεχόμενο των σχηματισμών. Άρα, το κλιτικό επίθημα –ών στη 

λέξη φυτών είναι δηλωτικό της γενικής πληθυντικού όπως το παραγωγικό επίθημα -

έας στη λέξη μεταφορέας εκφράζει το πρόσωπο που ενεργεί. Η διανεμητική γνώση 

(distributional knowledge) σχετίζεται με τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που 

διέπουν τη συνδυαστικότητα των λεξικών και των λειτουργικών μορφημάτων για την 

παραγωγή αποδεκτών δομών. Ενδεικτικά, το υποκοριστικό επίθημα –άκι (παιδάκι) 

συνδυάζεται με ονοματικές βάσεις (ουσιαστικά ή επίθετα) αλλά όχι με ρηματικές. Η 

εξελικτική πορεία κατάκτησης των γνώσεων έχει ως εξής. Πρώτη κατακτάται η 

συσχετιστική γνώση, έπεται η συντακτική και, τέλος, η διανεμητική όσον αφορά την 

κατανομή επιθημάτων που ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο 

γυμνάσιο.  

Σε σχέση με όλα τα παραπάνω αναδεικνύεται η δυσκολία αλλά, ταυτόχρονα, και η 

αναγκαιότητα της διάκρισης της μορφολογικής γνώσης από τη ΜορφΕπ, όπως 

προτείνεται βιβλιογραφικά με διαφοροποιητικά κριτήρια α) τη συνειδητότητα και την 

προθετικότητα στον έλεγχο της χρήσης των μορφολογικών κανόνων και β) την 

ανυπαρξία επικοινωνιακού πλαισίου όσον αφορά τη ΜορφΕπ (βλ. Kuo & Anderson, 

2006: 163). Η απουσία μιας ξεκάθαρης δυικής διάκρισης μεταξύ των δυο 

εννοιολογικών κατασκευών αποδίδεται στην έλλειψη επαρκών ερευνών με τον στόχο 

αυτό (βλ. Diamanti et al., 2018: 546-547). Με διαφοροποιητικό γνώρισμα τον βαθμό 

συνειδητότητας η μορφολογική γνώση και η ΜορφΕπ χαρακτηρίζονται ως έννοιες 

«εγγενώς συναφείς» (intrinsically related) και εντάσσονται σε ένα «Συνεχές» 

(continuum) με δυο πόλους (την πλέον ασυνείδητη και την πολύ συνειδητή επίγνωση 

της μορφολογίας) και ενδιάμεσες ασαφείς και διφορούμενες περιπτώσεις επίγνωσης ή 

σκόπιμου ελέγχου των γνώσεων για τα μορφήματα (βλ. Gabig & Zaretsky, 2013: 9· 

Kirby & Bowers, 2017: 438· 2018).  Με το σκεπτικό αυτό θεωρείται «εύλογη η υπαγωγή 

της ΜορφΕπ στο διευρυμένο πεδίο της μορφολογικής κατάκτησης» (Kuo & Anderson, 

2006: 163). 



89 

 

Προτείνεται η αντιμετώπιση της μορφολογικής γνώσης ως έννοιας υπερώνυμης 

(superordinate) με υπώνυμες έννοιες εκείνες α) της ΜορφΕπ των νέων λέξεων59 και β) 

της μορφολογικής επεξεργασίας των γνωστών λέξεων (morphological processing)60 

(βλ. Bowers et al., 2010: 145· Nagy, Carlisle, & Goodwin, 2014: 4) (βλ. πίνακας 3.2.). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφολογική γνώση προσδιορίζεται εννοιολογικά «ως ένας όρος 

ομπρέλα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι λανθάνουσες και συνειδητές γνώσεις για τα 

προφορικά και γραπτά μορφολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων, γνωρίσματα που 

δύνανται να επηρεάσουν την επεξεργασία των λεξικών μονάδων κατά τη διάρκεια 

δραστηριοτήτων βασισμένων στη γλώσσα» (Kirby & Bowers, 2018: 218-219).    

Πίνακας 3.2. Γνωρίσματα ΜορφΕπ και μορφολογικής επεξεργασίας (Nagy et al., 2014: 4). 

  

 

 

                                                 
59 Ως νέες λέξεις ορίζονται και οι νεολογισμοί και όσες είναι πλήρως άγνωστες ή σε περιορισμένο βαθμό 

οικείες στους ομιλητές οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν αδρομερώς ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους 

χωρίς όμως να δύνανται να τις χρησιμοποιήσουν ορθά, πλαισιωμένα ή αποπλαισιωμένα. 
60 Η μορφολογική επεξεργασία εξετάζεται στην αμέσως επόμενη ενότητα 3.5.3. στην οποία και 

διαφοροποιείται από τη ΜορφΕπ. Επαναλαμβάνουμε εδώ τον ορισμό της ως του συνόλου των 

δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο και επιτρέπουν την επιτυχή αναγνώριση, 

κατανόηση και παραγωγή λέξεων, προτάσεων και κειμένου σε προφορικό ή γραπτό λόγο (βλ. Libben, 

2014). 
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3.5.3. Μορφολογική Επίγνωση και Μορφολογική 

Επεξεργασία  

Η αποσαφήνιση του όρου νοητικό λεξικό και της σχέσης του με τη μορφολογική 

επεξεργασία και τη ΜορφΕπ προηγείται πριν από οποιαδήποτε αναφορά στις βασικές 

θεωρίες της γλωσσολογίας και της ψυχογλωσσολογίας που εστιάζονται στην 

αναπαράσταση των μορφολογικών πληροφοριών στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στον 

τρόπο που η πρόσβαση στις τελευταίες συμβάλλει στην επεξεργασία των σύνθετων 

λέξεων ως πολυμορφηματικών σχηματισμών. 

Το νοητικό λεξικό (mental lexicon) ορίζεται ως «το γνωστικό σύστημα που συγκροτεί 

την ικανότητα για συνειδητή και μη συνειδητή λεξική δραστηριότητα» (Jarema & Libben, 

2007: 2). Ουσιαστικά, πρόκειται για την καταχωρισμένη στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

και, συνεπώς, εσωτερικευμένη λεξική γνώση των φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας. Οι  

διαστάσεις αυτής της γνώσης είναι πέντε και έχουν σχέση με την ικανότητα 

αναγνώρισης και παραγωγής τόσο της προφοράς όσο και της γραπτής μορφής των 

λέξεων, με την ικανότητα της σημασιολογικής κατανόησης και της ορθής χρήσης τους 

στα κατάλληλα συμφραζόμενα, και με την ικανότητα της κατανόησης των 

χαρακτηριστικών των διάφορων μορφολογικών τύπων και των συντακτικών τους 

συμπεριφορών ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση (βλ. Singleton, 2000: 161). 

 

3.5.3.1. Γλωσσολογική οπτική 

Στο συχνά προσδιοριζόμενο ως σταθερό λεξικό κάθε ομιλητή είναι καταχωρισμένα με 

τη μορφή δεσμών χαρακτηριστικών τα μονομορφηματικά δομικά στοιχεία, σύμφωνα 

με τη θεωρία της λεξικής μορφολογίας (βλ. Ralli, 1988). Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής 

και σύμφωνα με την υπόθεση του ισχυρού λεξικαλισμού (strong lexicalist hypothesis), 

πρόκειται για μη αναλύσιμα μορφολογικά συστατικά, και, συγκεκριμένα για α) τα 

προσφύματα (παραγωγικά προθήματα, παραγωγικά επιθήματα και κλιτικά επιθήματα), 

β) τα λεξικά μορφήματα και τα αλλόμορφά τους και γ) τους πλεοναστικούς κανόνες οι 

οποίοι αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τύπων ενός μορφήματος ή συγγενών τους (δηλαδή 

τους μορφολεξικούς και τους μεταπλαστικούς κανόνες) (πίνακας 3.3.) (βλ. αναλυτικά 

Ράλλη, 2005: 75-87, 205 κ.ε.). 
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Πίνακας 3.3. Στοιχεία καταχωρισμένα στο σταθερό νοητικό λεξικό κάθε ομιλητή (Ράλλη, 2005: 87) 

 

Σύμφωνα με παλαιότερες θεωρήσεις (βλ. Kiparsky, 1982· Lieber, 1980· Selkirk, 1982), 

στο λεξικό πλην του σταθερού υπαγόταν και το δυναμικό λεξικό (αλλιώς λεξική δομή) 

όπου εντάσσονταν οι μορφολογικοί μηχανισμοί (της κλίσης, της παραγωγής και της 

σύνθεσης) που ευθύνονται για τον σχηματισμό των λέξεων. Πλέον, οι τρεις 

μορφολογικές διαδικασίες ανήκουν στον ανεξάρτητο τομέα της μορφολογίας ο οποίος 

αντλεί τις πρωτογενείς μονάδες δόμησης λέξεων από το λεξικό και τις συνδυάζει βάσει 

κανόνων και αρχών. Στη συνέχεια, οι υπαρκτές ή νεολογικές δομές πραγματώνονται 

(spell-out) φωνολογικά και σημασιολογικά στους ομώνυμους τομείς της γραμματικής 

αντίστοιχα (σχήμα 3.10.) (βλ. Ράλλη, 2005· 2008). 

 

• μορφήματα

• μονομορφηματικές λέξεις

• λεξικοποιημένες φραστικές δομές

• πλεοναστικοί κανόνες

Λεξικό
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Σχήμα 3.10. Διαδικασία σχηματισμού και πραγμάτωσης των λέξεων Ράλλη (2008: 13) 

Στο πλαίσιο του προτύπου της λεξικής μορφολογικής θεωρίας των επιπέδων (βλ. 

Kiparsky, 1982· Mohanan, 1986), η Ralli (1988) προτείνει τη λειτουργία τριών 

επιπέδων μορφολογικής διαστρωμάτωσης στην ελληνική γλώσσα. Στο τρίτο από αυτά 

κατατάσσει την κλίση ως την πιο προβλέψιμη διαδικασία από τις τρεις. Με κριτήριο 

την παραγωγικότητα και τη συγκριτικά πιο περιορισμένη ομαλότητα κατά τον 

σχηματισμό καταχωρίζει τη σύνθεση στο δεύτερο επίπεδο, κυρίως, και την παραγωγή, 

κυρίως, στο πρώτο με περιπτώσεις συνύπαρξης στο ίδιο επίπεδο61 και άλλων δομών, 

όπως απεικονίζεται στον πίνακα (3.4.) (βλ. αναλυτικά Ράλλη 2005: 217-224).  

Πίνακας 3.4. Τρία επίπεδα λεξικής δομής (Ράλλη, 2005: 220) 

 

 

3.5.3.2. Ψυχογλωσσολογική οπτική 

Επανερχόμενοι στην έννοια της γλωσσικής εκμάθησης επαναλαμβάνουμε ότι μέσω της 

διαρκούς και συστηματικής έκθεσης των παιδιών σε πλούσια και ποικίλα γλωσσικά 

ερεθίσματα σε γραπτό και προφορικό λόγο, παρεχόμενα κυρίως και από το σχολικό 

και το οικογενειακό περιβάλλον, ενισχύονται από κοινού α) οι γνώσεις για τη 

μορφολογία και τις σημασίες των οικείων λέξεων, β) η δεξιότητα εμπρόθετης 

διαχείρισής τους και γ) η επιθυμία των μαθητών για εκμάθηση νέων σχηματισμών. Με 

αυτά τα δεδομένα επέρχεται βελτίωση της ποιότητας των λεξικών αναπαραστάσεων 

(quality of the lexical representations) στο νοητικό λεξικό κάθε ατόμου, σύμφωνα με 

την ομώνυμη υπόθεση (lexical quality hypothesis) (βλ. Perfetti, 2007· Perfetti & Hart, 

2002).  

                                                 
61 Για τη μη γραμμική διαδοχή παραγωγής και σύνθεσης βλ. Ralli (2010). 

Λεξική
Δομή

Επίπεδο 1ο λιγότερο ομαλή παραγωγή

Επίπεδο 2ο περισσότερο ομαλή παραγωγή 
(υποκορισμός, μετοχές σε -μενος) και σύνθεση

Επίπεδο 3ο κλίση και πολύ ομαλή σύνθεση (δομές του 
τύπου Λέξη + Λέξη)
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Πιο συγκεκριμένα, η λεξική ποιότητα των αναπαραστάσεων ισχυροποιείται υπό τις 

εξής δυο προϋποθέσεις (βλ. εκτενώς και Reichle & Perfetti, 2003). Καταρχάς, 

απαιτείται τα φωνολογικά, μορφολογικά, σημασιολογικά, ορθογραφικά και 

πραγματολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων και των μορφημάτων τους στο νοητικό 

λεξικό να καταχωρίζονται πλήρη, ακριβή (precise) και επαρκώς ευέλικτα (flexible). 

Με την προϋπόθεση αυτή γίνεται κατανοητή η ποικιλότητα (variation), ενδεικτικά, 

στην προφορά των ομόηχων ή στη σημασία σε περιπτώσεις ομόγραφων λέξεων, 

πολύσημων όρων ή με κριτήριο πραγματολογικούς παράγοντες. Δεύτερη προϋπόθεση 

αποτελεί  το να είναι όσο πιο συνεκτικοί οι δεσμοί ανάμεσα στα μορφήματα και στις 

οικογένειες λέξεων (connected networks of associations to a word and across similar 

words) (πίνακας 3.5.). 

Πίνακας 3.5. Ιδιότητες των καταχωρισμένων στο νοητικό λεξικό αναπαραστάσεων (Perfetti, 2007: 360) 

 

Η παράμετρος της λεξικής ποιότητας είναι σημαντική, καθώς από αυτή εξαρτάται 

ευθέως ανάλογα και σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία της μορφολογικής επεξεργασίας 

των λέξεων (βλ. Perfetti & Hart, 2001). Ως μορφολογική επεξεργασία (morphological 

processing) νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στον εγκέφαλο 

κατά την παραγωγή και την κατανόηση λόγου οι οποίες επιτρέπουν την επιτυχή 
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αναγνώριση και κατανόηση λέξεων και, κατ’ επέκταση, προτάσεων και ευρύτερου 

κειμένου σε επίπεδο και ομιλίας/ ακρόασης και ανάγνωσης/ γραφής (Libben, 2014: 11) 

με ακρίβεια και ταχύτητα (Goodwin et al., 2017). Ο Perfetti (2007: 359), αν και 

διακρίνει ρητά την ταχύτητα από την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την ανάκληση 

της ταυτότητας της λέξης (efficiency is not the same as speed), εκλαμβάνει την ταχεία 

μνημονική ανάκληση ως μια βασική προϋπόθεση της επιτυχούς κατανόησης 

(efficiency: the rapid, low-resource retrieval of a word identity) (βλ. και Perfetti & Hart, 

2002: 190).  

Βάσει όσων αναφέρθηκαν, η εξοικείωση (familiarity) με ορισμένα μορφήματα και η 

προσβασιμότητα (availability) στα καταχωρισμένα στο νοητικό λεξικό προωθεί την 

εκμάθηση νέων πολυμορφηματικών δομών που σχηματίστηκαν με κοινά συστατικά 

και μοτίβα (βλ. Reichle & Perfetti, 2003: 222-223). Αυτό συμβαίνει διότι 

διευκολύνεται η αποθήκευση και η οργάνωση λέξεων και μορφημάτων στο νοητικό 

λεξικό με τρόπο ικανοποιητικό και μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ενηλικίωση, 

εφόσον οι λεξικές αναπαραστάσεις εξελίσσονται με το πέρασμα της ηλικίας (βλ. 

Goodwin et al., 2017· Kirby & Bowers, 2017· Liu & McBride-Chang, 2014· Nagy et 

al., 2014).  

Εδώ, ουσιαστικά, έγκειται και το δυσδιάκριτο μεταξύ μορφολογικής επεξεργασίας και 

ΜορφΕπ ειδικά σε διαδικασίες αξιολόγησης του επιπέδου τους. Αν, δηλαδή, οι έντονες 

προσωπικές διαφορές που, συχνά, παρατηρούνται σε άτομα της ίδιας ηλικίας 

συνδέονται αιτιακά με την ικανοποιητική επεξεργασία των λεξικών νοητικών 

αναπαραστάσεων τους ή με τον βαθμό επίγνωσης και την άσκηση εμπρόθετου ελέγχου 

στις λέξεις. Συνεπώς, αναδεικνύεται ότι η συστηματική διδασκαλία με στόχο την 

κατάκτηση και την εκμάθηση της μορφολογίας της μητρικής γλώσσας είναι αναγκαία 

σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, εφόσον μέσω της μορφολογικής γνώσης 

επιτυγχάνεται η βελτίωση των λεξικών νοητικών αναπαραστάσεων. Οι τελευταίες με 

τη σειρά τους συνεισφέρουν στην ακριβή και ταχεία αναγνώριση και κατανόηση σε 

επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου. 

Όσον αφορά την αναπαράσταση των σύνθετων λέξεων62 στο νοητικό λεξικό και την 

                                                 
62 Θα περιοριστούμε σε αυτήν την κατηγορία σχηματισμών, κυρίως, εξαιτίας ορισμένων διαφορών όσον 

αφορά την αναπαράσταση των κλιτών και των παράγωγων λέξεων, αν και τα ψυχογλωσσολογικά 

μοντέλα επεξεργασίας τους είναι κοινά. Παράλληλα λόγω της εστίασης της διατριβής στη συγκεκριμένη 
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πρόσβαση στις καταχωρίσεις τους έχει προταθεί πλήθος θεωριών (υποθέσεων, 

μοντέλων), οι  βασικότερες από τις οποίες είναι τρεις (βλ. συνολικά Fiorentino & 

Poeppel, 2007· Kuperman, Bertram, & Baayen, 2008). Οι δυο πρώτες λειτουργούν 

ανταγωνιστικά ως ακραίες τοποθετήσεις ενώ η τρίτη συνιστά μια απόπειρα 

συγκερασμού τους. Ειδοποιός διαφορά τους είναι η μονάδα καταχώρισης των 

αναπαραστάσεων και, κατ’ επέκταση, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτές κατά την 

επεξεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα, στα μοντέλα ολικής επεξεργασίας (full-listing hypothesis models) 

(βλ. Butterworth, 1983· Bybee, 1995) η μονάδα και της λεξικής αποθήκευσης και της 

λεξικής πρόσβασης ταυτίζεται με κάθε σύνθετη λέξη. Αυτή καταχωρίζεται ολόκληρη 

στο νοητικό λεξικό ως διακριτή οντότητα (whole word unit), όπως συμβαίνει και με τις 

μονομορφηματικές απλές λέξεις. Συνεπώς, δεν αποδομείται στα συστατικά της και η 

πρόσβαση σε αυτή είναι άμεση (direct access). Άρα, η λέξη βιβλιοθήκη αποθηκεύεται 

ως έχει, όπως και οι λέξεις βιβλίο και θήκη, χωρίς εκείνες να συνδέονται μαζί της ως 

τα επιμέρους συνθετικά της. Σε αυτήν την προσέγγιση προέχει η μεγιστοποίηση της 

υπολογιστικής αποδοτικότητας (maximize computational efficiency) μέσω της 

αύξησης της χωρητικότητας αποθήκευσης των αναπαραστάσεων, στοιχείο που 

καθιστά ταχύτερη την επεξεργασία τους (βλ. Libben, 2006· 2014). Ως μειονέκτημα 

αυτών των θεωριών εκλαμβάνεται η αδυναμία τους να εξηγήσουν την κατανόηση της 

σημασίας νεολογικών σχηματισμών οι οποίοι, αν και δομούνται από οικεία 

μορφήματα, δεν ανακτώνται ως ενιαίες καταχωρίσεις (ό.π.).   

Στα μοντέλα μορφολογικής αποδόμησης (morphological decomposition models) (βλ. 

συνολικά Taft & Forster, 1975 και ειδικά για τα σύνθετα de Almeida & Libben, 2002· 

Libben, 1994· Taft & Forster, 1976) καταχωρίζονται στο λεξικό μεμονωμένα και 

ανεξάρτητα μόνο τα μορφήματα που συμπίπτουν με τα δομικά στοιχεία (individual 

constituent morphemes) κάθε σύνθετης λέξης και όχι η ίδια ολόκληρη. Σε προλεξικό 

επίπεδο ενεργοποιείται ένας μηχανισμός (prelexical activation) που απομονώνει τις 

μονάδες από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει σε λεξικό επίπεδο αθροιστικά η 

σημασία τους. Προηγείται, επομένως, η πρόσβαση στα μορφηματικά στοιχεία και, στη 

συνέχεια, ενεργοποιείται η αναπαράσταση κάθε σύνθετης λέξης. Με το σκεπτικό αυτό, 

                                                 
μορφολογική διαδικασία που προϋποθέτει συνδυασμό λεξικών μορφημάτων μεταξύ τους και όχι με 

προσφύματα.   
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η λέξη βιβλιοθήκη δεν αποθηκεύεται ως έχει, σε αντίθεση με τα συστατικά της (βιβλίο 

και θήκη) που αποτελούν διακριτές λεξικές καταχωρίσεις. Σε αντίθεση με την 

προηγούμενη προσέγγιση, εδώ επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της 

αποθήκευσης (maximize storage efficiency) μέσω της ελαχιστοποίησης της 

χωρητικότητας αποθήκευσης, δεδομένο, όμως, που καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα 

(time-consuming) (βλ. Libben, 2006· 2014). Τροχοπέδη των θεωριών αυτής της 

κατηγορίας συνιστά η αδυναμία ερμηνείας του τρόπου επεξεργασίας σύνθετων λέξεων 

που χαρακτηρίζονται από έναν βαθμό σημασιολογικής αδιαφάνειας (ambiguous novel 

compounds) (βλ. και Libben, Derwing & de Almeida, 1999), εφόσον το περιεχόμενό 

τους δεν προκύπτει αθροιστικά από τα συνθετικά τους αλλά είναι ιδιοσυγκρασιακό και 

διφορούμενο. 

Μια απόπειρα συνδυασμού των προηγούμενων μοντέλων συνιστούν τα προτεινόμενα 

αλληλεπιδραστικά μοντέλα (interactive models) (βλ. Caramazza, Laudana & Romani, 

1988· Taft, 1994).63 Τα τελευταία ως υβριδικές θεωρίες (hybrid theories) συγκλίνουν 

στην προοπτική μιας διττής αναπαράστασης (dual representation) των 

πολυμορφηματικών λέξεων στο νοητικό λεξικό, και α) ως αποδομημένων συστατικών 

(morpheme units) και β) ως ενιαίων οντοτήτων (word units). Στους παράγοντες που 

καθορίζουν την παράλληλη ενεργοποίηση ή τη χρονική προτεραιότητα της ολιστικής 

επεξεργασίας έναντι της ανάλυσης στα συστατικά ή αντίστροφα υπάγονται κυρίως α) 

η συχνότητα της πολυμορφηματικής λέξης (whole word frequency), β) η συχνότητα 

των συστατικών της (constituent frequency), γ) η κατηγοριοποίηση των δομών στις 

υπαρκτές ή στους νεολογισμούς (word or nonword)64 και δ) ο βαθμός σημασιολογικής 

διαφάνειας (semantic transparency) (βλ. Libben, 1994· 1998). Με το σκεπτικό αυτό, 

για τη λέξη βιβλιοθήκη υφίστανται τρεις αναπαραστάσεις (βιβλιοθήκη, βιβλίο, θήκη) 

οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Κριτήρια για την ενεργοποίηση των 

αναπαραστάσεων ολικής μορφής των σύνθετων λέξεων συνιστούν η εξοικείωση με τη 

λέξη, η υψηλή συχνότητα εμφάνισής της και η σημασιολογική της αδιαφάνεια.65  

                                                 
63 Βλ. σχετικά και για το μοντέλο του Libben (1994· 1998) με την επωνυμία APPLE (Automatic 

Progressive Parsing and Lexical Excitation model) στο οποίο ο ερευνητής εισηγείται την ύπαρξη τριών 

επιπέδων αναπαράστασης των σύνθετων λέξεων ανεξάρτητα και από την κατηγοριοποίησή τους στα 

υπαρκτά ή στα νεολογικά σύνθετα και από τον βαθμό σημασιολογικής τους διαφάνειας ή αδιαφάνειας. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται α) στο επίπεδο των ερεθισμάτων (stimulus level), β) στο λεξικό επίπεδο 

(lexical level) και γ) στο εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level) (Libben, 1994: 382 κ.ε.· 1998: 35 κ.ε.). 
64 Βλ. Gagné, Spalding, Nisbet, & Armstrong (2018) ειδικά για ψευδοσύνθετα (pseudo-compounds). 
65 Για να μην πλατειάσουμε, δε θα αναφερθούμε διεξοδικά στις δυο διευρυμένες υποκατηγορίες των 

αλληλεπιδραστικών μοντέλων, εκείνων της παράλληλης ενεργοποίησης των δυο εναλλακτικών 
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Ο Libben (2006) θεωρεί ότι το νοητικό σύστημα δεν εστιάζεται ούτε στη 

μεγιστοποίηση της υπολογιστικής αποδοτικότητας ούτε στη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας της αποθήκευσης. Ο ίδιος προτείνει την έννοια της μεγιστοποίησης 

των ευκαιριών (maximization of opportunity) για επιτυχή επεξεργασία. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι ευκαιρίες για ενεργοποίηση σε όλα τα επίπεδα μορφής και σημασίας 

πολλαπλασιάζονται υπό τον όρο των παράλληλων καταχωρίσεων στο λεξικό και 

ολόκληρων των σύνθετων λέξεων, ειδικά των λεξικοποιημένων, και των συνθετικών 

τους (και ως ανεξάρτητα λήμματα και σε συνδυασμό), ώστε να είναι εφικτή η 

μορφολογική αποδόμηση εξίσου σε προλεξικό και μεταλεξικό επίπεδο (ό.π.). 

Το ερώτημα που εγείρεται σε σχέση με όλα τα παραπάνω αφορά στον ρόλο της 

μορφολογίας στη νοητική επεξεργασία των σύνθετων λέξεων. Όσον αφορά τα μοντέλα 

ολικής επεξεργασίας η επίδραση της μορφολογίας είναι μηδαμινή σε σύγκριση και 

αντίθεση με τα μοντέλα μορφολογικής αποδόμησης όπου παίζει κάποιον ρόλο 

(Sénéchal & Kernan. 2007: 303). Η συμβολή της μορφολογίας στην αναπαράσταση 

και στην επεξεργασία των πολυμορφηματικών σύνθετων δομών αποτυπώνεται στην 

υπόθεση της υπεροχής της μορφολογίας (hypothesis of  morphological transcendence) 

(βλ. Libben, 2010). Σύμφωνα με αυτή, ως απόρροια της συχνής παραγωγής και 

κατανόησής τους οι σύνθετες λέξεις καταχωρίζονται α) ως ανεξάρτητες ολόκληρες 

οντότητες και β) ως μερικώς γραμματικοποιημένα στη σημασία και δεσμευμένα ως 

προς τη θέση τους στο δομικό σχήμα συστατικά (partially grammaticized and 

positionally bound compound constituents) και γ) ως μέλη διευρυμένων ετυμολογικά 

συγγενών λέξεων με κριτήριο είτε το θεματικό μόρφημα στα αριστερά του 

σχηματισμού ή στα δεξιά του (σχήμα 3.11.). Η αναπαράσταση αυτού του είδους 

αναδεικνύει τη δυναμική φύση των σύνθετων λέξεων και καθιστά δυνατή τη σύνδεση 

μεταξύ μονομορφηματικών λέξεων και θεματικών μορφημάτων με ρόλο προσδιοριστή 

ή κεφαλής που ανήκουν στην ίδια οικογένεια (βλ. περισσότερα Libben, 2010· 2014). 

Συνεπώς, παράγοντες όπως α) τα σχήματα δόμησης των σύνθετων με τον συνδυασμό 

θεμάτων ή λέξεων, β) η παρουσία και η θέση της κεφαλής, γ) οι γραμματικές 

κατηγορίες των επιμέρους συστατικών, δ) οι σχέσεις παράταξης ή εξάρτησης που 

αναπτύσσονται ανάμεσά τους και ε) η ένταξή τους σε οικογένειες ομόρριζων 

                                                 
επεξεργασίας (parallel dual route models – early decomposition, βλ. Baayen & Schreuder, 1999) και 

αυτών της ύστερης αποδόμησης (late decomposition models – decomposition second, βλ. Giraudo & 

Grainger, 2000). 
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συνιστούν μεταβλητές που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του 

επιπέδου της ΜορφΕπ κάθε δείγματος έρευνας.66   

 

 

Σχήμα 3.11. Το μοντέλο του Libben (2014: 14) για την καταχώριση των σύνθετων λέξεων στο νοητικό 

λεξικό 

  

                                                 
66 Βλ. Tsiamas, Jarema, Kehayia, & Chilingaryan (2015) για τις τονικές ιδιότητες των σύνθετων λέξεων 

της ελληνικής υπό το πρίσμα της ψυχογλωσσολογίας. 
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4. Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών 

Πριν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που διεξήχθησαν ως τώρα και 

εστιάζονται στη ΜορφΕπ, παρατίθενται συνοπτικά ορισμένες απαραίτητες 

διευκρινίσεις για αυτές (4.1.), όπως αναδείχθηκαν από τη σχετική αναζήτηση. Η 

επισκόπηση επιχειρείται στις δυο επόμενες ενότητες ξεχωριστά και σε συνάρτηση με 

τη διττή ομαδοποίηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

διατριβής (βλ. αναλυτικά το πέμπτο κεφάλαιο). Συγκεκριμένα, αρχικά συνοψίζονται 

έρευνες που εξετάζουν την ενδεχόμενη επίδραση μιας εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης στην καλλιέργεια της μορφολογικής ικανότητας του δείγματος όσον 

αφορά τη σύνθεση (4.2.). Στη συνέχεια, αναφέρονται έρευνες με διαγνωστικό 

χαρακτήρα που επιχειρούν να συσχετίσουν την αποδεκτότητα των παραγόμενων 

σύνθετων νεολογισμών με ορισμένα εγγενή χαρακτηριστικά των τελευταίων (4.3.). 

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την αναγκαιότητα διεξαγωγής της έρευνας και 

τεκμηριώνουν ότι η μελέτη θα εμπλουτίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου (4.4.) επιβεβαιώνει με συγκεκριμένες αναφορές 

από τα σχολικά εγχειρίδια (εγχειρίδια γραμματικής, βιβλία μαθητή) της πέμπτης 

δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη θεώρηση 

της προθηματοποίησης ως διαδικασίας παραγωγής ή σύνθεσης λέξεων. Η ενσωμάτωση 

της ενότητας στο σημείο αυτό αποσκοπεί στο να αναδείξει την ανάγκη να τηρείται από 

τους διδάσκοντες μια κοινή στάση όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας. Αυτό 

επιχειρήθηκε πριν από οποιονδήποτε πειραματικό χειρισμό στο πλαίσιο της παρούσας 

διατριβής ειδικότερα αλλά και γενικότερα συστήνεται πριν από τη διδασκαλία της 

μορφολογίας της γλώσσας σε οποιαδήποτε ηλικία και τάξη φοίτησης, προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι μαθητές στην εκμάθηση της σύνθεσης μετά την ηλικία των επτά 

ετών. 

 

4.1. Διευκρινίσεις σε σχέση με την επισκόπηση ερευνών  

Καταρχάς, πάρα πολλές μελέτες έχουν αποκλειστικά ή κυρίως διαγνωστικό χαρακτήρα 

και, συνήθως, αξιολογούν τα επίπεδα ΜορφΕπ των επιμέρους όψεων (κλίσης, 
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παραγωγής, σύνθεσης) σε σχέση με το δείγμα τους σε μια μέτρηση, ανεξάρτητα από 

το πλήθος των επιμέρους δοκιμασιών – κριτηρίων. Άλλες έρευνες είναι μακροχρόνιες 

και προϋποθέτουν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με σκοπό την ανάδειξη της 

αναπτυξιακής πορείας της συγκεκριμένης μεταγλωσσικής ικανότητας. Πλέον, οι 

περισσότερες μελέτες αφορούν νήπια και μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας με 

δεδομένο ότι η ΜορφΕπ αυτών «είναι περιορισμένη αλλά αναδυόμενη» (Manolitsis, 

2017: 153). Παράλληλα, στην πλειοψηφία τους οι διερευνήσεις εστιάζονται σε 

πληθυσμούς μη τυπικής ανάπτυξης προκειμένου να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες 

δειγμάτων με αναδυόμενες ή ήδη διαγνωσμένες δυσκολίες. Συγχρόνως, έμφαση δίνεται 

στη μελέτη πληθυσμών δίγλωσσων ή ετερόγλωσσων λόγω του πολυπολιτισμικού 

χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών. Κυρίως, οι έρευνες εστιάζονται, καταρχάς, 

στην παραγωγή και, έπειτα, στην κλίση ως διαδικασιών σχηματισμού λέξεων και 

αισθητά λιγότερο στη σύνθεση και πάντα σε συνάρτηση με τον χαρακτήρα των πιο 

συχνά διερευνούμενων γλωσσών (αγγλική, γαλλική). Τέλος, δίνεται προτεραιότητα 

στη συσχέτιση της ΜορφΕπ με άλλες διαστάσεις της μεταγλωσσικής επίγνωσης ή με 

επιμέρους πτυχές του συμβατικού γραμματισμού.  

 

4.2. Επισκόπηση ερευνών με εκπαιδευτική παρέμβαση 

Στην παρούσα φάση και σε συνάρτηση με τον σκοπό και τους στόχους μας, επιχειρούμε 

αναφορά σε έρευνες που πληρούν τα εξής κριτήρια· α) εξετάζουν δείγμα με τυπική 

ανάπτυξη, β) έχουν τριμερή δομή (αρχική αξιολόγηση, παρέμβαση, τελική 

αξιολόγηση), γ) στο κυρίως εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα διδάσκουν συστηματικά τη 

μορφολογία της γλώσσας με έμφαση ή αποκλειστική εστίαση στη διαδικασία της 

σύνθεσης και δ) αξιολογούν την ικανότητα του δείγματος να παράγει αποδεκτές δομές 

ανεξάρτητα αν θα τις αποδώσει ορθογραφημένα. Με τις δεσμεύσεις αυτές περιορίζεται 

αρκετά το αριθμητικό σύνολο των ερευνών στις οποίες παραπέμπουμε.  

Ειδικότερα, στις έρευνες που διακρίνονται από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά τα 

δείγματα απαρτίζονται μόνο από νήπια. Μελέτες με μαθητές πέμπτης δημοτικού και 

πρώτης γυμνασίου διερευνούν το γενικό ή ακαδημαϊκό λεξιλόγιο αυτών ή πτυχές του 

συμβατικού γραμματισμού τους (βλ. ενδεικτικά Bowers & Kirby, 2010· Henry, 1989· 

Kelley et al., 2010· Nunes, Bryant, & Olsson, 2003) και, συνεπώς, δε 
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συμπεριλαμβάνονται. Σε αυτές αξιοποιούνται διδακτικά μορφολογικές αρχές, 

στρατηγικές μορφολογικής και σημασιολογικής επεξεργασίας και σύνθετες λέξεις ως 

επιμέρους εκπαιδευτικό υλικό, στοιχεία που στο σύνολό τους λάβαμε υπόψη στον δικό 

μας ερευνητικό σχεδιασμό.  

Η Lyster (2002) υλοποίησε εκπαιδευτική παρέμβαση σε νήπια (και μαθητές πρώτης 

δημοτικού) για 17 εβδομάδες με συνεδρίες συνολικής διάρκειας 30-40 λεπτών την 

εβδομάδα και έμφαση στην καλλιέργεια της ΜορφΕπ (βλ. αναλυτικά ό.π.: 290-291 για 

τις δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης). Όσον αφορά τη μορφολογική διαδικασία της 

σύνθεσης αξιολόγησε στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο με δυο δοκιμασίες τις 

ικανότητες των παιδιών να παράγουν και να αναλύουν σύνθετες λέξεις. Συγκρίνοντας 

τις επιδόσεις της μορφολογικής πειραματικής ομάδας με εκείνες της ομάδας ελέγχου 

και της φωνολογικής πειραματικής ομάδας η ερευνήτρια ανέδειξε τα οφέλη της 

συστηματικής διδασκαλίας της μορφολογίας (και της φωνολογίας) στην ενίσχυση της 

ΜορφΕπ των νηπίων με προεκτάσεις και στην αναγνωστική δεξιότητα του δείγματος. 

Η Γαβριηλίδου (2004) και οι Γαβριηλίδου & Ευθυμίου (2001) διεξήγαγαν μελέτες σε 

ελληνόφωνα μονόγλωσσα νήπια τριών ως πέντε ετών προκειμένου α) να διαγνώσουν 

τα επίπεδα ικανότητας των τελευταίων στην παραγωγή και στην κατανόηση 

κυριολεκτικών και μεταφορικών σύνθετων λέξεων, αρχικά, και, β) στη συνέχεια, να 

ελέγξουν την επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας σύνθετων λέξεων στην 

ενίσχυση της ΜορφΕπ της ομώνυμης διαδικασίας βάσει των επιδόσεων των παιδιών 

και στις δυο δοκιμασίες. Βάσει των ερευνητικών τους πορισμάτων, οι Γαβριηλίδου & 

Ευθυμίου (2001: 27) κατέληξαν ότι η ικανότητα του δείγματος καλλιεργήθηκε μέσα 

από τη συστηματική διδασκαλία της μορφολογίας. Ομοίως, η Γαβριηλίδου (2004: 117-

120) ελέγχοντας επιδόσεις σε τέσσερεις δοκιμασίες παραγωγής, κατάδειξης και 

κατανόησης (κυριολεκτικών και μεταφορικών) σύνθετων λέξεων επεσήμανε τη 

στατιστικά σημαντική διαφορά και υπεροχή της πειραματικής ομάδας σε όλες τις 

δοκιμασίες, και στον σχηματισμό που μας αφορά εν προκειμένω, και α) σε σχέση με 

τις επιδόσεις της ίδιας πριν την παρέμβαση και β) έναντι των επιδόσεων της ομάδας 

ελέγχου, επιβεβαιώνοντας τη θετικότατη επίδραση του εξειδικευμένου προγράμματος 

διδασκαλίας που εφαρμόστηκε.      

Οι Ramirez et al. (2014) μελέτησαν την επίδραση μιας μορφολογικής πειραματικής 

παρέμβασης στις επιδόσεις σχηματισμού σύνθετων λέξεων και στο επίπεδο του 
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λεξιλογίου αγγλόφωνων νηπίων από τον Καναδά προερχόμενων από χαμηλά 

κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Το εκπαιδευτικό υλικό συνιστούσαν αποκλειστικά 

σύνθετες λέξεις μορφολογικά και σημασιολογικά διαφανείς. Μετά από την 

ολοκλήρωση ενός τρίμηνου προγράμματος διδασκαλίας (24 συνεδρίες διάρκειας 30 

λεπτών περίπου εκάστη) πιστοποιήθηκαν τα οφέλη που αποκόμισε συνολικά το δείγμα 

και στις δυο εξεταζόμενες πτυχές (ΜορφΕπ της σύνθεσης, λεξιλόγιο). Παράλληλα, 

αναδείχθηκε η μεγάλη βελτίωση που σημείωσαν όσα νήπια βάσει των επιδόσεών τους 

στον αρχικό διαγνωστικό έλεγχο καταχωρίστηκαν στο χαμηλό και στο μέτριο επίπεδο 

ικανότητας. Στη μελέτη αυτή δεν επιχειρήθηκε σύγκριση με άλλη ομάδα, πειραματική 

ή ελέγχου, οπότε δεν υπήρξε η δυνατότητα συνεξέτασης με δείγμα που 

παρακολουθούσε ένα άλλου τύπου πρόγραμμα. 

Η τελευταία έρευνα με δείγμα νήπια τυπικής ανάπτυξης και παρέμβαση που 

επικεντρώνεται και στις τρεις διαδικασίες σχηματισμού λέξεων στην ελληνική είναι 

εκείνη του Manolitsis (2017). Μετά από πρόγραμμα πέντε εβδομάδων (15 συνεδρίες 

διάρκειας 40-45 λεπτών εκάστη) όσον αφορά τη σύνθεση επιβεβαιώθηκαν τα 

αποτελέσματα των Ramirez et al. (2014). Άρα, στην πρώτη διερεύνηση (study 1) τα 

ελληνόφωνα νήπια βελτιώθηκαν σημαντικά ως προς τη ΜορφΕπ της σύνθεσης σε 

επίπεδο τάξης εξαιτίας της επίδρασης της συστηματικής διδασκαλίας μόνο με 

μορφολογική εστίαση (βλ. αναλυτικά Manolitsis, 2017: 160-162). Και στη δεύτερη 

διερεύνηση (study 2) τα οφέλη σε σχέση με τις ικανότητες παραγωγής και ανάλυσης 

σύνθετων λέξεων ήταν στατιστικά σημαντικά και για τις δυο πειραματικές ομάδες είτε 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούσαν αφορούσε αποκλειστικά τη 

μορφολογία είτε συνδύαζε και τη φωνολογία της γλώσσας (ό.π.: 166-169). 

 

4.3. Επισκόπηση ερευνών διαγνωστικής φύσης  

Έρευνες που εξετάζουν τον ρόλο της εσωτερικής δομής των σύνθετων λέξεων στον 

αποδεκτό σχηματισμό τους έχουμε εντοπίσει μόνο σε σχέση με μη αλφαβητικές 

γλώσσες, παρά τη συστηματική αναζήτηση. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν στην 

κινεζική67 ή την κορεατική γλώσσα ως μητρική γλώσσα είτε σε σχέση με την αγγλική 

                                                 
67 Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε συνοπτικά στα βασικά χαρακτηριστικά των σύνθετων 

λέξεων της κινεζικής που αποτελούν περίπου το 80% των λέξεων της γλώσσας. Τα συστατικά τους 
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ως ξένη γλώσσα (βλ. ενδεικτικά Cheng et al., 2017· Cui et al., 2018· Jong & Jung, 2015· 

Liu & McBride-Chang, 2010a· Zhang et al., 2010). Συμπληρωματικά, παραπέμπουμε 

βιβλιογραφικά σε ελάχιστες έρευνες για την κινεζική (βλ. Leung & Lam, 2007· Zhang 

J., 2004), στις οποίες επιχειρήθηκε και σύγκριση των επιπέδων της ΜορφΕπ του 

δείγματος για σύνθετες λέξεις  που υπάγονται σε διαφορετική κατηγορία με κριτήριο 

τη μορφολογική τους δομή. Από όλες τις προηγούμενες αναδείχθηκαν συνοπτικά τα 

εξής· α) οι πιο παραγωγικές δομές των υποτακτικών σύνθετων λέξεων (και στη 

συνέχεια των παρατακτικών) είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τους ομιλητές· β) η 

επίγνωση του είδους των σχέσεων παράταξης ή υπόταξης που αναπτύσσονταν στις 

λέξεις που εξετάστηκαν ήταν χαμηλή για τους μαθητές των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού χωρίς ο βαθμός επίγνωσης να εμφανίσει τεράστια βελτίωση στις τελευταίες 

τάξεις (βλ. αναλυτικά Kuo & Anderson, 2006: 168-169· Liu & McBride-Chang, 

2010b). Βάσει των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνών, η εσωτερική δομή 

φαίνεται να αλληλεπιδρά με τον τύπο των σύνθετων λέξεων και τους θεματικούς 

ρόλους των επιμέρους συνθετικών, χωρίς, ωστόσο, να δίνεται η δυνατότητα γενίκευσης 

αυτών των συμπερασμάτων. 

Τέλος, προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη όσων ήδη αναφέρθηκαν στην 

ενότητα 3.1.2., όσον αφορά τα εγγενή χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων στην 

ελληνική (κεφαλή, δείκτης σύνθεσης, επιμέρους μορφήματα, κανόνες τονισμού) και 

τον ρόλο τους στην κατάκτηση της σύνθεσης και την εμπέδωση των μηχανισμών της 

παραπέμπουμε στη Τζακώστα (2017). Στο συγκεκριμένο άρθρο (ό.π.: 137-141) 

συνοψίζονται τα πορίσματα από έρευνές της με ενήλικους φυσικούς (καθώς και 

αλλόγλωσσους) ομιλητές της ελληνικής που αξιολογήθηκαν ως προς την ικανότητα 

σχηματισμού υπαρκτών και μη υπαρκτών σύνθετων λέξεων. Στο σημείο αυτό 

αναφέρουμε μόνο εκείνα τα συμπεράσματα που είναι κοινά, ανεξάρτητα αν το δείγμα 

συνίστατο από ενήλικους φυσικούς ομιλητές (ό.π.) ή παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας (Τζακώστα & Μανωλά, 2012) ως εξής. Καταρχάς, οι επιδόσεις όλων 

είναι υψηλότερες α) στα υπαρκτά σύνθετα σε σχέση με τα νεολογικά και β) στα 

                                                 
ταυτίζονται με λέξεις ή λεξικά μορφήματα, συνήθως δυο και σπανίως τρία. Συνιστούν ενδοκεντρικές 

δεξιόστροφες δομές. Είναι σημασιολογικά διαφανείς στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εφόσον η 

σημασία τους προκύπτει αθροιστικά από τις σημασίες των επιμέρους συνθετικών τους. Αναφορικά με 

την εσωτερική τους δομή οι πολυμορφηματικοί σχηματισμοί υπάγονται σε πέντε κατηγορίες, α) τα 

υποτακτικά σύνθετα, β) τα παρατακτικά, γ) τα ρηματικά του τύπου [ρήμα + αντικείμενο], δ) 

σχηματισμούς της δομής [υποκείμενο + κατηγόρημα] και ε) εκείνα με δομή [ρήμα ή επίθετο + 

συμπλήρωμα], από τους οποίους συγκριτικά πιο παραγωγικοί είναι οι δυο πρώτοι με την ίδια σειρά (βλ. 

Cheng et al., 2017· Cui et al., 2018· Liu & McBride-Chang, 2014· Zhang et al., 2010). 
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ονοματικά σύνθετα σε σύγκριση προς τα ρηματικά. Επιπλέον, το συνδετικό φωνήεν 

είναι κατανοητό ως αντιληπτικός δείκτης της σύνθεσης. Τέλος, η διαβαθμισμένη 

ποικιλία των παραγόμενων αποδεκτών νεολογισμών αναδεικνύει ότι η ικανότητα των 

φυσικών ομιλητών να χειρίζονται παραγωγικά και συνειδητά τις αρχές σχηματισμού 

των σύνθετων λέξεων της μητρικής τους είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, μεταξύ 

των οποίων βασικοί είναι η ηλικία και η φοίτηση στο σχολείο.  

 

4.4. Σχολική Γραμματική 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να προβούμε σε μια επισήμανση που αφορά και τα 

εγχειρίδια της πέμπτης δημοτικού και εκείνα της πρώτης γυμνασίου. Στο βιβλίο μαθητή 

της πέμπτης δημοτικού (βλ. Αναστασοπούλου κ.ά., 2012α: 34 ως ενδεικτική 

παραπομπή) χαρακτηρίζονται ως σύνθετες οι λέξεις άνοδος, έξοδος, αδιέξοδο που 

σχηματίστηκαν με τη χρήση του αντίστοιχου προθήματος – πρόθεσης. Στη Γραμματική 

για την πέμπτη και την έκτη δημοτικού (Φιλιππάκη-Warburton κ.ά., 2011: 206-207), 

αν και αρχικά δε συμπεριλαμβάνονται οι προθέσεις στον αντίστοιχο πίνακα των 

πρώτων συνθετικών (εικόνα 4.1.) προστίθενται ως δυνάμει συστατικά των σύνθετων 

λέξεων στην αμέσως επόμενη σελίδα χωρίς όμως να κατηγοριοποιούνται οι 

σχηματιζόμενες δομές είτε στις παράγωγες είτε στις σύνθετες (εικόνα 4.2.).68 

 

Εικόνα 4.1. Συνθετικά σύνθετων λέξεων (Φιλιππάκη-Warburton κ.ά., 2011: 206) 

                                                 
68 Οι υπογραμμίσεις με χρώμα στις τρεις εικόνες είναι δικές μου. 
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Εικόνα 4.2. Προθηματοποίηση ως παραγωγή ή ως σύνθεση (Φιλιππάκη-Warburton κ.ά., 2011: 207) 

Στο βιβλίο μαθητή της πρώτης γυμνασίου (Αγγελάκος κ.ά., 2015α: 75) επισημαίνεται 

η διαφορά στην αντιμετώπιση των προθηματοποιημένων λέξεων ως παράγωγων ή ως 

σύνθετων ανάλογα με τη γλωσσολογική θεώρηση που υιοθετείται (εικόνα 4.3.). Όμως, 

στο εγχειρίδιο της Γραμματικής της νέας ελληνικής γλώσσας για τις τρεις τάξεις του 

γυμνασίου (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2012: 160) η προθηματοποίηση ως 

σύνθεση με αχώριστα μόρια ορίζεται ως ένας από τους δυο τρόπους σχηματισμού 

σύνθετων λέξεων (εικόνα 4.4.). 

 

Εικόνα 4.3. Προθηματοποίηση ως παραγωγή ή ως σύνθεση (Αγγελάκος κ.ά. 2015α: 75) 
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Εικόνα 4.4. Προθηματοποίηση ως σύνθεση (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2012: 160) 

Όπως παρατηρήθηκε στην πράξη στις τάξεις υλοποίησης του μορφολογικού 

προγράμματος και όπως επισημάνθηκε και προφορικά από τους διδάσκοντες, αυτή η 

(θεωρούμενη ως) ασάφεια δυσκολεύει τόσο τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και 

τους μαθητές στην εκμάθηση αρχών και περιορισμών που αφορούν τη μορφολογική 

διαδικασία. Για τον λόγο αυτό η προθηματοποίηση ως διαδικασία σχηματισμού λέξεων 

και στην παρούσα διατριβή και στην έρευνα που διεξήγαμε συνδέθηκε με την 

παραγωγή και όχι με τη σύνθεση, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στο θεωρητικό μέρος 

(βλ. αναλυτικά 2.9.1.). 
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Β.  Ερευνητικό Μέρος
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5. Η έρευνα 

Στο πρώτο από τα κεφάλαια που άπτονται της έρευνας (και πέμπτο συνολικά) αρχικά 

προσδιορίζονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής που δηλώνουν τα 

σημεία εστίασης της μελέτης (5.1.). Στη συνέχεια, διατυπώνονται ρητά τα ερευνητικά 

ερωτήματα στα οποία θα απαντήσει η διατριβή μέσω της ανάλυσης και της ερμηνείας 

των συλλεχθέντων δεδομένων (5.2.). Έπονται οι ερευνητικές υποθέσεις, προβλέψεις οι 

οποίες εδράζονται στη βιβλιογραφική επισκόπηση και θα ελεγχθούν στατιστικά κατά 

πόσο επαληθεύονται ή απορρίπτονται (5.3.). Ακολούθως, προσδιορίζεται ο 

χαρακτήρας της έρευνας με κριτήρια που έχουν τεθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

(5.4.). Δυο από τις τρεις τελευταίες ενότητες του κεφαλαίου εστιάζονται στο προφίλ 

των εμπλεκομένων στην έρευνα· συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά των μαθητών που 

αποτέλεσαν τα δείγματα ανά τάξη και βαθμίδα φοίτησης (5.5.) και στην προετοιμασία 

των διδασκόντων που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της και ανέλαβαν τον ρόλο του 

χειριστή της πειραματικής τροποποίησης σε επίπεδο τάξης (5.7.). Στην ενότητα που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των δυο προαναφερθεισών αιτιολογείται διεξοδικά η επιλογή 

της πρώτης τάξης του γυμνασίου ως τάξης διεξαγωγής της έρευνας (5.6.). 

 

5.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Στην έρευνά μας συμμετείχαν νήπια, μαθητές πέμπτης δημοτικού και πρώτης 

γυμνασίου αντίστοιχα, φυσικοί ομιλητές της ελληνικής στο σύνολό τους με 

φυσιολογική νοητική ανάπτυξη. Σε σχέση με τα συγκεκριμένα δείγματα επιδιώξαμε να 

διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό τα παιδιά ανά τάξη και βαθμίδα φοίτησης έχουν 

εσωτερικεύσει τους μορφολογικούς και σημασιολογικούς κανόνες της σύνθεσης και 

είναι εξοικειωμένα με αυτούς ώστε να είναι σε θέση να παράγουν εκτός 

επικοινωνιακού πλαισίου αποδεκτές νεολογικές μονολεκτικές ονοματικές σύνθετες 

λέξεις (ΜΟΣ).  

Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη της ΜορφΕπ της σύνθεσης αποτελεί μια εξαιρετικά 

πολύπλοκη διαδικασία η οποία εξελίσσεται σε συνάρτηση, κυρίως, με τη γνωστική 

ωρίμαση, την ηλικία και την επαφή με τον γραπτό λόγο, κατ’ εξοχήν στο πλαίσιο του 
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σχολείου (βλ. ενδεικτικά Apel & Werfel, 2014· Berninger et al., 2010· Carlisle, 2003· 

Casalis & Colé, 2009· Nagy & Scott, 2000), κεντρικός στόχος μας είναι ο σχεδιασμός 

αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων και η υλοποίηση κατάλληλων ανά τάξη και 

βαθμίδα φοίτησης διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 

μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης στην ελληνική. Μέσω αυτών επιδιώκουμε 

βραχυπρόθεσμα να διευκολυνθεί στην καθημερινή διδακτική πράξη ο σκόπιμος 

έλεγχος των μηχανισμών σχηματισμού ΜΟΣ από τα παιδιά στις τάξεις που 

εξετάστηκαν. Μακροπρόθεσμα αποσκοπούμε, όπως ρητά διατυπώνουν και οι Ramirez 

et al. (2014: 54), στην ακαδημαϊκή επιτυχία και στην κατάκτηση και εκμάθηση του 

γραμματισμού από όλους τους μαθητές σε «βέλτιστο επίπεδο» (optimal level) μέσω της 

καλλιέργειας της ΜορφΕπ τους, ειδικά της σύνθεσης στην οποία επικεντρωθήκαμε.  

Βάσει του σκεπτικού αυτού, οι στόχοι της έρευνας ανά τάξη διαμορφώθηκαν ως εξής. 

Καταρχάς, διερευνήσαμε την ενδεχόμενη βελτίωση του επιπέδου της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης όσων παιδιών, μελών των πειραματικών ομάδων, τέθηκαν υπό την επίδραση 

ενός σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε σε επίπεδο τάξης. 

Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε μια εκτίμηση του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης κάθε 

δείγματος ως συνόλου πριν οποιαδήποτε πειραματική τροποποίηση, προκειμένου να 

πιστοποιηθεί η αναγκαιότητα (ή μη) να ληφθούν υπόψη τα ερευνητικά μας πορίσματα 

σε έναν γενικότερο μελλοντικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Η διαφοροποίηση του 

πειραματικού χειρισμού από την προβλεπόμενη από το ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, 

ΦΕΚ 303) διδασκαλία έγκειται κυρίως α) στις διδακτικές πρακτικές (στρατηγικές και 

τύπους ασκήσεων) οι οποίες εστιάζονταν στη δεξιότητα συνειδητού χειρισμού της 

μορφολογικής δομής των ΜΟΣ μέσα από ενσωματωμένες στοχευμένες 

δραστηριότητες σχηματισμού, ανάλυσης και κατανόησης αυτών των δομών και β) 

στον φθίνοντα καθοδηγητικό ρόλο των διδασκόντων.  

 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα  

Τα κοινά και για τα τρία δείγματα ερευνητικά ερωτήματα, όπως απορρέουν 

συνδυαστικά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και από τη διδακτική πράξη στην 

τάξη, διαμορφώθηκαν ως εξής:  
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1ο. Ποια είναι η επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στην ικανότητα των 

μαθητών των πειραματικών ομάδων να σχηματίζουν αποδεκτά νεολογικά ΜΟΣ 

σε σύγκριση α) με τη μορφολογική ικανότητα των συνομηλίκων τους των 

ομάδων ελέγχου στον μεταέλεγχο (σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ομάδων) 

και β) με εκείνη που οι ίδιοι διέθεταν αρχικά με κριτήριο τις επιδόσεις τους 

στον προέλεγχο (σύγκριση εντός κάθε πειραματικής ομάδας βάσει μέτρησης); 

2ο. Με κριτήριο τις επιδόσεις των μαθητών των πειραματικών ομάδων στον 

προέλεγχο ποιοι από αυτούς ωφελούνται περισσότερο από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ως προς την ικανότητά τους να χειρίζονται παραγωγικά τους 

κανόνες σχηματισμού των ΜΟΣ; 

3ο. Διαδραματίζει ρόλο στον χαρακτηρισμό των παραγόμενων δομών ως 

αποδεκτών κατά τον προέλεγχο η γραμματική κατηγορία των ΜΟΣ, εφόσον 

αυτά πραγματώνονται είτε ως ουσιαστικά είτε ως επίθετα; 

4ο. Διαδραματίζουν ρόλο στον σχηματισμό αποδεκτών νεολογισμών πριν την 

υλοποίηση της παρέμβασης γλωσσικοί παράγοντες όπως η λειτουργική σχέση 

(παράταξης ή εξάρτησης) που αναπτύσσεται ανάμεσα στα επιμέρους συνθετικά 

των ΜΟΣ ή οι γραμματικές κατηγορίες των συστατικών τους; 

5ο. Πώς διαμορφώνεται ο βαθμός επίγνωσης που διαθέτουν οι συμμετέχοντες ανά 

τάξη για εγγενή χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων κατά την παραγωγή 

νεολογικών ΜΟΣ; Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των πραγματώσεων των μαθητών εξετάζονται ως κριτήρια α) 

η αντίληψη της έννοιας της κεφαλής, β) η πραγμάτωση του δείκτη σύνθεσης, 

γ) τα μορφήματα του τελικού πολυμορφηματικού σχηματισμού (πρώτο 

συνθετικό, δεύτερο συνθετικό, παραγωγικό επίθημα τελικού ΜΟΣ) και δ) η 

επιλογή του κατάλληλου κανόνα τονισμού ανάλογα με το προτιμητέο δομικό 

σχήμα κατά τον σχηματισμό των υπό εξέταση ΜΟΣ, όπως ορίζουν οι αρχές και 

οι κανόνες σύνθεσης στην ελληνική.  

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ότι τα ερευνητικά ερωτήματα καταχωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες· α) τα δυο πρώτα εξετάζουν μια πιθανή αιτιακή σχέση ανάμεσα στην 

εφαρμογή της μορφολογικά εμπλουτισμένης γλωσσικής διδασκαλίας και στη βελτίωση 

του επιπέδου ΜορφΕπ της σύνθεσης κάθε δείγματος (στο σύνολο και ανά επίπεδο 
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ικανότητας των παιδιών)· β) τα τρία τελευταία ερευνητικά ερωτήματα έχουν 

διαγνωστικό χαρακτήρα, εδράζονται στις επιδόσεις κάθε δείγματος στον σχηματισμό 

των ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο και διερευνούν τον ρόλο που, ενδεχομένως, 

διαδραματίζουν στην αποδεκτότητα των παραγόμενων δομών ορισμένα εγγενή 

χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων. 

 

5.3. Ερευνητικές υποθέσεις  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά ερωτήματα και τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

διατυπώνουμε τις ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις προκειμένου να επαληθευθούν ή 

να διαψευστούν, πλήρως ή εν μέρει, από τα δεδομένα του δείγματος. Οι ερευνητικές 

υποθέσεις στο σύνολό τους αφορούν και τα τρία δείγματα (νήπια, μαθητές πέμπτης 

δημοτικού, μαθητές πρώτης γυμνασίου). 

1) Τα κέρδη από την υλοποίηση του μορφολογικού εκπαιδευτικού προγράμματος 

για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας κάθε τάξης θα αποτυπωθούν στη 

στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους σε σχέση με την 

ενδεχόμενη βελτίωση των επιδόσεων των συνομηλίκων τους της ομάδας 

ελέγχου στους οποίους δεν εφαρμόστηκε κάποια πειραματική τροποποίηση. 

2) Η επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στη μορφολογική ικανότητα των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας θα αναδειχθεί από τη στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στις μέσες επιδόσεις τους στο κριτήριο σχηματισμού νεολογικών 

ΜΟΣ σε σχέση με εκείνες που σημείωσαν οι ίδιοι στη διαγνωστική μέτρηση. 

3) Η μορφολογική παρέμβαση θα ωφελήσει με μεγαλύτερο βαθμό τους 

συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα το επίπεδο ΜορφΕπ των οποίων ως 

προς τη σύνθεση αξιολογήθηκε ως χαμηλό ή μεσαίο βάσει του προελέγχου.  

4) Παρά την αξιοποίηση νεολογικών ΜΟΣ για την αξιολόγηση της ΜρφΕπ της 

σύνθεσης του δείγματος, από τα δεδομένα θα προκύψει ότι οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται και πραγματώνουν αποδεκτές δομές με κριτήριο τον δείκτη 

σύνθεσης, τα επιμέρους μορφήματα, την κεφαλή, το δομικό σχήμα και την 

εφαρμογή του κατάλληλου κανόνα τονισμού, με διαβάθμιση ως προς τον βαθμό 
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επίγνωσης που διαθέτουν για τα προαναφερθέντα εγγενή χαρακτηριστικά των 

σύνθετων λέξεων. 

Συμπληρωματικά, απομένει να διαπιστωθεί αν υφίσταται πιθανή επίδραση γλωσσικών 

γνωρισμάτων στον χαρακτηρισμό των παραγόμενων ΜΟΣ ως αποδεκτών, και, 

συγκεκριμένα, α) της γραμματικής κατηγορίας αυτών (ουσιαστικά ή επίθετα), β) της 

λειτουργικής σχέσης (παράταξης ή εξάρτησης) μεταξύ  των συνθετικών τους69 και γ) 

του συνδυασμού των γραμματικών κατηγοριών τους.  

 

5.4. Χαρακτήρας και σχεδιασμός της έρευνας 

Τα γνωρίσματα της έρευνας συνολικά και της κάθε εκπαιδευτικής παρέμβασης 

ειδικότερα διαμορφώθηκαν βάσει των παραμέτρων που αναφέρονται από τους Bowers 

et al. (2010), Goodwin & Ahn (2013) και Reed (2008) και έχουν ως εξής.  

Με κριτήριο τον αριθμό των δυο ομάδων που συγκρίνονται, την ομάδα ελέγχου και 

την πειραματική ομάδα, ο ερευνητικός σχεδιασμός μας υπάγεται στους διομαδικούς 

(between-group design) (βλ. Creswell, 2016: 306). Εφόσον, η ένταξη των μαθητών σε 

μια από τις δυο ομάδες δεν πραγματοποιήθηκε με τυχαία κατανομή τους, γνώρισμα 

που θα επέτρεπε την κατάταξη του σχεδιασμού στα πραγματικά πειράματα (true 

experiments), επιδοθήκαμε στη διεξαγωγή οιονεί πειράματος (quasi-experimental 

study) ή ημι-πειράματος (βλ. Robson, 2010). Αυτό υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι 

αξιοποιήθηκαν για κάθε παρέμβαση ακέραια τα ήδη υπάρχοντα τμήματα των σχολικών 

μονάδων για λόγους διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας τους (βλ. Creswell, 2016), 

αν και δε συμμετείχαν όλοι οι μαθητές στις μετρήσεις. Η επιλογή αυτή ήταν συνάρτηση 

α) της θεσμικής απαγόρευσης για τεχνητό σχηματισμό ομάδων με τυχαίο τρόπο και β) 

των προθέσεων των διδασκόντων. Πάντως, και η Reed (2008: 44) στο άρθρο της που 

συνοψίζει σε μια βιβλιογραφική επισκόπηση τα γνωρίσματα ερευνών που 

υλοποιήθηκαν την περίοδο 1986-2006 σε τάξεις φοίτησης από το νηπιαγωγείο ως την 

Κ12 (αντίστοιχη της τρίτης Λυκείου στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα) και στις 

                                                 
69 Ως προς αυτό τα δεδομένα που προϋπάρχουν αφορούν μόνο την κινεζική και αναδεικνύουν μια τάση 

επίγνωσης της μορφολογίας και συνειδητού χειρισμού των υποτακτικών σύνθετων λέξεων πρώτα και 

έπειτα των παρατακτικών. Αλλά με δεδομένη τη διαφορετικότητα των τύπων σύνθετων λέξεων στην 

ελληνική και την κινεζική θεωρούμε ότι θα αναφερθούμε σε διαγλωσσικά καθολικά αν και εφόσον 

επιβεβαιωθούν τα παραπάνω.  
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οποίες συμπεριλαμβανόταν κάποιου είδους μορφολογική παρέμβαση (αποκλειστικά ή 

σε συνδυασμό και με άλλο είδος επίγνωσης) τονίζει ότι οι υπό εξέταση ερευνητικοί 

σχεδιασμοί υπάγονταν στα οιονεί πειράματα με μόνο δυο εξαιρέσεις. Μάλιστα, και οι 

Goodwin & Ahn (2013) διαπίστωσαν ότι η επίδραση των παρεμβάσεων των οιονεί 

πειραμάτων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των αντίστοιχων πραγματικών όσον αφορά 

τις έρευνες στις οποίες επικεντρώθηκαν. 

Όσον αφορά τη δειγματοληψία αυτή ξεκίνησε όχι από το μαθητικό δυναμικό αλλά από 

τους διδάσκοντες. Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι που εμπλέκονταν στη διεξαγωγή της 

έρευνας δεν προήλθαν ύστερα από δειγματοληψία πιθανοτήτων από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών των δυο αστικών κέντρων αλλά μετά από εφαρμογή βολικής 

δειγματοληψίας (γνωστής και ως δειγματοληψίας ευκαιρίας ή δειγματοληψίας 

ευκολίας) (convenience sampling) βάσει της οποίας οι εν λόγω συνάδελφοι ήταν και 

πρόθυμοι και διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία (βλ. Χαλικιάς, 

Λάλου, & Μανωλέσου, 2015). Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά προς τις δηλώσεις 

συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην έρευνα, όπως είχαν καταγραφεί ήδη από την 

προηγούμενη χρονιά για λόγους προγραμματισμού, υπήρξαν διαφοροποιήσεις και 

απώλειες που οφείλονταν σε διάφορους λόγους (μετάθεση εκπαιδευτικών, πολύμηνη 

αναρρωτική άδεια, αλλαγή προϊσταμένης αρχής) και που αποτέλεσαν τροχοπέδη 

επηρεάζοντας αρνητικά και τον αριθμό του τελικού δείγματος των παιδιών και το 

πλήθος των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων. Οι ίδιοι συνάδελφοι αποφάσισαν με 

προσωπικά κριτήρια αν τα τμήματα στα οποία δίδασκαν θα υπάγονταν στην ομάδα 

ελέγχου ή στην πειραματική, καθώς σε κάθε περίπτωση διαφοροποιούνταν και ο δικός 

τους ενεργός ρόλος στην υλοποίηση του προγράμματος (βλ. ενότητα 5.6.).  

Σε σχέση με τη σύσταση του δείγματος η Reed (2008: 44) διευκρινίζει ότι τα δείγματα 

στις μελέτες που εξετάζει είτε ταυτίζονταν με τον μαθητικό πληθυσμό ολόκληρων 

τμημάτων ή ήταν ταιριασμένες ομάδες μαθητών (matched student groups). Συνεπώς, 

σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης των μειονεκτημάτων της συγκεκριμένης 

δειγματοληπτικής μεθόδου σε σύγκριση με την πιθανοτική δειγματοληψία δόθηκε 

έμφαση στο «ταίριασμα», όπως ονομάζεται «η ομοιότητα των δυο ομάδων σε πλήθος 

παραγόντων που ο ερευνητής κρίνει ως σημαντικότερους» (Χαλικιάς κ.ά., 2015: 50), 

θέτοντας το κριτήριο της σκοπιμότητας στη δειγματοληψία (purposive or judgement 

sampling) (βλ. Bernard, 2002· Tongco, 2007).  
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Ο σχεδιασμός οιονεί πειράματος προελέγχου και μεταελέγχου προέβλεπε τα εξής τρία 

στάδια. Κάθε δείγμα συνολικά έλαβε μέρος σε έναν προκαταρκτικό διαγνωστικό 

έλεγχο της ικανότητας σχηματισμού σύνθετων λέξεων. Ακολούθως, μόνο οι 

πειραματικές ομάδες εκτίθεντο στην επίδραση της μορφολογικής παρέμβασης την 

οποία υλοποίησαν οι διδάσκοντες κάθε τμήματος όσον αφορά τα νηπιαγωγεία και τα 

δημοτικά, και η ερευνήτρια που διατηρούσε και αυτόν τον ρόλο στο γυμνάσιο. 

Αντιθέτως, κάθε ομάδα ελέγχου συνέχιζε να παρακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα, 

σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) για κάθε βαθμίδα και τάξη 

φοίτησης, και δε συμμετείχε σε κάποιας μορφής παρεμβατική εκπαίδευση. Μετά το 

πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος όλες οι ομάδες υποβλήθηκαν σε μεταέλεγχο 

προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση και ο βαθμός αποτελεσματικότητας της 

παρεμβατικής διδασκαλίας μέσω της αξιολόγησης των διαφορών στις μετρήσεις των 

δυο ομάδων είτε με κριτήριο τη μέτρηση (αρχική - τελική) είτε την ομάδα (πειραματική 

- ελέγχου). Η διαδικασία διεξαγωγής του οιονεί πειράματος στον άξονα του χρόνου 

αποδίδεται σχηματικά ανά ομάδα συμμετεχόντων ως ακολούθως (σχήματα 5.1. - 5.2.) 

(βλ. αναλυτικά Creswell, 2016: 308, πίνακας 10.3). 

 

Σχήμα 5.1. Δραστηριότητες όσον αφορά τις πειραματικές ομάδες 

  

επιλογή 
πειραματικής 

ομάδας
προέλεγχος

πειραματικός 
χειρισμός
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Σχήμα 5.2. Δραστηριότητες όσον αφορά τις ομάδες ελέγχου 

Το πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης εστιάστηκε σε θέματα μορφολογίας της 

ελληνικής και συγκεκριμένα στη σύνθεση ως παραγωγική διαδικασία σχηματισμού 

λέξεων.70 Η διδασκαλία της μορφολογικής διαδικασίας συνδέθηκε με το γνωστικό 

αντικείμενο της γλώσσας και της λογοτεχνίας και εφαρμόστηκε σε επίπεδο λέξης, σε 

επίπεδο πρότασης και σε μικρότερο βαθμό σε επίπεδο κειμένου. Προκειμένου να 

αναδειχθεί η σύνδεση της γνώσης για τη μορφολογία της γλώσσας με τη φωνολογία 

και τη σημασιολογία, και η συμβολή της πρώτης στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

γραμματισμού αξιοποιήθηκαν και η προσέγγιση της μορφολογικής επίλυσης 

προβλήματος και η ρητή διδασκαλία των κανόνων και των αρχών της σύνθεσης. Τα 

στοιχεία αυτά συμβάλλουν στον χαρακτηρισμό της παρεμβατικής μορφολογικής 

διδασκαλίας ως ενσωματωμένης (integrated instruction) αντί της ανεξάρτητης και 

εντελώς αποπλαισιωμένης (isolated instruction) (βλ. αναλυτικά Bowers et al., 2010: 

151· Kirby & Bowers, 2017: 449-455).  

Τα δομικά χαρακτηριστικά και των τριών παρεμβάσεων είναι κοινά και οι ελάχιστες 

διαφοροποιήσεις επισημαίνονται και αιτιολογούνται ακολούθως. Στη χορήγηση των 

δοκιμασιών προελέγχου και μεταελέγχου συμμετείχαν μόνο όσοι μαθητές είχαν 

επιστρέψει υπογεγραμμένη τη φόρμα γονικής συναίνεσης. Οι μαθητές κάθε τμήματος 

στο σύνολό τους παρακολουθούσαν το πρόγραμμα διδασκαλίας ανεξάρτητα αν ανήκαν 

στις πειραματικές ομάδες είτε στις ομάδες ελέγχου οπότε αντίστοιχα υφίσταντο ή δεν 

υφίσταντο την επίδραση της μορφολογικής παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της 

παρεμβατικής διδασκαλίας κρίθηκε πιο αποτελεσματικό τα παιδιά να εργάζονται όχι 

ατομικά αλλά ομαδικά σε σχηματισμούς των 3-4 ατόμων, όπως τεκμηριώνεται και 

βιβλιογραφικά (βλ. Bowers et al., 2010· Casalis & Colé, 2009). 

Ο πειραματικός χειρισμός των αντίστοιχων ομάδων κάθε βαθμίδας ολοκληρώθηκε 

μετά από δυο συνεδρίες που υλοποιήθηκαν την ίδια εβδομάδα. Και στην πρωτοβάθμια 

(νηπιαγωγεία και δημοτικά) κα στη δευτεροβάθμια διατέθηκαν συνολικά 90 λεπτά 

περίπου, καθώς οι δυο συνεδρίες ήταν 45λεπτες. Πρόκειται για ταχύρρυθμο (fast 

                                                 
70 Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί την παρέμβαση από πολύπτυχα ερευνητικά σχέδια (multilinguistic 

awareness interventions) τα οποία προβλέπουν την ύπαρξη και άλλων πειραματικών ομάδων που 

καλούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση, ενδεικτικά, στη φωνολογική 

επίγνωση ή στην επίγνωση της ορθογραφίας ή ακόμα και σε συνδυασμό αυτών με τη μορφολογία (βλ. 

ενδεικτικά Casalis & Colé, 2009· Wolter & Dilworth, 2014· Zoski & Erickson, 2017b). 
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paced) πρόγραμμα (βλ. Wolter & Dilworth, 2014). Μελετητές όπως οι Apel, Brimo, et 

al. (2013) και οι Casalis & Colé (2009) επισημαίνουν την αποτελεσματικότητα 

αντίστοιχης περιορισμένης διάρκειας71 στοχευμένων προγραμμάτων σε σχέση με 

εκτενείς εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται χρονικά σε διάστημα από λίγες 

εβδομάδες μέχρι και όλο το σχολικό έτος (βλ. τις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις των 

Goodwin & Ahn, 2013 και της Reed, 2008). Στην περίπτωσή μας οι χρονικοί 

περιορισμοί για τη χορήγηση της σχετικής άδειας διεξαγωγής της έρευνας από το 

αρμόδιο Υπουργείο λειτούργησαν δεσμευτικά μεν αλλά με ευελιξία στον σχεδιασμό 

υπηρετήθηκαν οι τιθέμενοι στόχοι της έρευνας και υπάρχουν περιθώρια για μελλοντική 

επέκτασή της (βλ. ενότητα 12.1.).  

Ο χειριστής της πειραματικής τροποποίησης ταυτίστηκε σε κάθε περίπτωση με τον 

διδάσκοντα του τμήματος, τη νηπιαγωγό, τη δασκάλα ή τον δάσκαλο. Στην περίπτωση 

του γυμνασίου τον ρόλο αυτό ανέλαβε η ερευνήτρια ως η διδάσκουσα του γνωστικού 

αντικειμένου της νεοελληνικής γλώσσας στο σχολείο που υπηρετούσε οργανικά και 

στο οποίο υλοποιήθηκε η παρέμβαση. Βιβλιογραφικά δεν αναφέρονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων με κριτήριο τον 

χειριστή ή την ομαδοποίηση των αποδεκτών (μεμονωμένα άτομα, μικρές ομάδες μέχρι 

12 παιδιά, πολυάριθμες ομάδες) που στην περίπτωσή μας είναι ολόκληρα τμήματα (βλ. 

συνολικά Goodwin & Ahn, 2013).    

 

5.5. Δείγματα 

Τα τρία δείγματα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 367 μαθητές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατανέμονται ως εξής. Από αυτούς οι 110 φοιτούσαν 

σε νηπιαγωγεία, οι 109 στην πέμπτη δημοτικού και οι 148 στην πρώτη γυμνασίου. 

Αυτά είναι τα τελικά αριθμητικά δεδομένα και προέκυψαν μετά τον αποκλεισμό από 

το πολυπληθέστερο αρχικό σύνολο όσων μαθητών για διάφορους λόγους, όπως, 

ενδεικτικά, ασθένεια ή αλλαγή τόπου κατοικίας, δεν παρακολούθησαν και τις τρεις 

                                                 
71 Αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιπτώσεις της πρώτης μελέτης των Devonshire & Fluck (2010) με μια 

μόνο διδακτική συνεδρία 30 λεπτών ως παρέμβαση και των Berninger et al. (2003) με συνεδρίες 

διάρκειας μιας ώρας εκάστη. 
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φάσεις του προγράμματος ή και όσων δε συμμετείχαν σε όλες τις μετρήσεις με 

αποτέλεσμα τα ατομικά δεδομένα τους να μην είναι ολοκληρωμένα.  

Οι Goodwin & Ahn (2013: 262) συνδέουν αιτιακά ως έναν βαθμό την 

αποτελεσματικότητα μιας μορφολογικής παρέμβασης με δυο βασικά χαρακτηριστικά 

των μελών του δείγματος. Συγκεκριμένα, αναφέρονται α) στην ηλικία και, κατά 

συνέπεια, στη φοίτηση σε βαθμίδες (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) και τάξεις στις 

οποίες ένας πειραματικός χειρισμός θα είχε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη αξία και 

επίδραση στη ΜορφΕπ των παιδιών η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται σε εκείνες τις 

ηλικίες, και β) στο μαθησιακό προφίλ (learning profile) των μαθητών. Υπό αυτό το 

πρίσμα, κοινά γνωρίσματα των συμμετεχόντων ήταν τα εξής. Επρόκειτο για φυσικούς 

ομιλητές της ελληνικής, αγόρια και κορίτσια με φυσιολογική νοητική ανάπτυξη. Αν 

και δεν πραγματοποιήθηκαν διαγνωστικές ψυχομετρικές αξιολογήσεις με στόχο τον 

εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων γνωστικής ανεπάρκειας, ελάχιστες περιπτώσεις 

παιδιών με εκτιμώμενες δυσκολίες είτε φοιτούσαν είτε δε φοιτούσαν σε τμήματα 

ένταξης, μολονότι δεν αποκλείστηκαν από τις διαδικασίες για λόγους παιδαγωγικούς, 

δε συμπεριλήφθηκαν εξ αρχής στο δείγμα ύστερα και από σχετική ενημέρωση και 

συζήτηση με τους διδάσκοντες σε κάθε τμήμα. Συνεπώς, το δείγμα ήταν 

«αδιαφοροποίητο» (undifferentiated sample), σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούν 

οι Bowers et al. (2010: 151), αφού δε λαμβάνονται εκ των προτέρων υπόψη τα 

διαφορετικά επίπεδα δεξιότητας των παιδιών στην ανάγνωση, στην ορθογραφία ή στη 

μορφολογία εν προκειμένω. Η μη χορήγηση τεστ για τη διάγνωση μαθησιακών 

δυσκολιών οφείλεται στη ρητά δηλωμένη αρνητική προδιάθεση αρκετών κηδεμόνων 

οι οποίοι θα απέσυραν τα παιδιά τους από το δείγμα θέτοντας σε κίνδυνο την 

αντιπροσωπευτικότητά του.  

Η συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα είχε εθελοντικό χαρακτήρα και προϋπέθετε τη 

διασφάλιση της γονικής συναίνεσης ύστερα από σχετική ενημέρωση και υπογραφή 

υπεύθυνης δήλωσης - φόρμας συμμετοχής (informed consent form) (βλ. Creswell, 

2016) (βλ. παράρτημα 1 και 5), σύμφωνα με τις αρχές ηθικής της έρευνας. Τα σχολεία 

φοίτησης ήταν δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια αντίστοιχα και 

βρίσκονταν σε αστικά κέντρα στην Κρήτη και στη Στερεά Ελλάδα (Ρέθυμνο, 

Ναύπακτος).  
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Η μη ενσωμάτωση στο δείγμα α) μαθητών που είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από 

την ελληνική και, επομένως, τη διδάσκονταν ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, καθώς και 

β) μαθητών δίγλωσσων δεν αποτελούσε επιλογή μας. Αντίθετα, ανέτρεψε τον αρχικό 

ερευνητικό σχεδιασμό μας στον οποίο η μητρική γλώσσα ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

θα είχε τουλάχιστον ένα επιπλέον επίπεδο εκτός της ελληνικής. Το δεδομένο αυτό 

οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και, συγκεκριμένα, τόσο στην εξαιρετικά 

περιορισμένη αριθμητικά παρουσία αλλόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών από τις 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ως απόρροια της οικονομικής μετανάστευσης από τις 

περιοχές διεξαγωγής της έρευνας, όσο και στην απροθυμία κυρίως των κηδεμόνων των 

ελάχιστων μαθητών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά να συμμετάσχουν στην 

ερευνητική διαδικασία. Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση θετικής ανταπόκρισης στο 

αίτημα συμμετοχής στην έρευνα, τα αριθμητικά δεδομένα ήταν πολύ μικρά και θα 

λειτουργούσαν περιοριστικά ή ακόμα και αποτρεπτικά ειδικά στο επίπεδο της 

στατιστικής ανάλυσης και της αξιόπιστης γενίκευσης των εξαγόμενων 

συμπερασμάτων.  

Ολοκληρώνοντας τα περί διγλωσσίας, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι στο δείγμα δεν 

ενσωματώθηκαν μαθητές Ρομά, αν και στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου 

παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού. Το γεγονός οφείλεται στη μη φοίτηση 

νηπίων Ρομά στα νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στην έρευνα και στην ελλιπή και 

περιστασιακή φοίτησή τους στα δημοτικά αντίστοιχα. Ειδικά στα τελευταία το πλήθος 

των εγγεγραμμένων μαθητών δικαιολογούσε την αξιοποίηση της ελληνικής ρομανί ως 

μειονοτικής γλώσσας72 (βλ. συνολικά Σελλά-Μάζη, 2016) σε θέση ανεξάρτητης 

μεταβλητής. Το δείγμα, όπως διαμορφώθηκε βάσει των συνθηκών και των 

προαναφερθεισών παραμέτρων, αν και περιστασιακό, δύναται να παρέχει χρήσιμα και 

αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να διερευνηθούν οι υποθέσεις μας. Λόγω του 

μεγέθους του, που ξεπερνά στα 100 παιδιά ανά βαθμίδα, ελαχιστοποιεί το σφάλμα 

δειγματοληψίας (sampling error) και επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία των 

ποσοτικών δεδομένων (βλ. Creswell, 2016· Robson, 2010).  

Αντιρρήσεις διατυπώθηκαν στη φάση του προερευνητικού σχεδιασμού από κηδεμόνες 

οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις που αφορούσαν 

                                                 
72 Σημειωτέον ότι εν προκειμένω ο όρος μειονοτική δεν έχει καμία πολιτική διάσταση και αναφέρεται 

στη γλώσσα μιας μερίδας πληθυσμού.  
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δημογραφικά στοιχεία και συγκεκριμένα το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδό τους. 

Συνεπώς, αυτές οι δυο συνθήκες δε συνεξετάστηκαν ως μεταβλητές, μολονότι 

υπάγονται στους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι βιβλιογραφικά συνδέονται με την 

ανάπτυξη της ΜορφΕπ των παιδιών και την παρουσία έντονων ενδοηλικιακών 

διαφορών (βλ. Apel, Brimo, et al., 2013· Apel, Diehm, et al., 2013· Ginsborg, 2006· 

Levie, Ben-Zvi, & Ravid, 2017· Schiff & Lotem, 2011).73 Θεωρήθηκε ως δεδομένο ότι 

οι συμμετέχοντες προέρχονταν από οικογενειακά περιβάλλοντα με διαφορετικό 

υπόβαθρο όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο.  

Αναλυτικά, για τα δείγματα ισχύουν τα εξής. Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 110 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, 59 αγόρια και 51 κορίτσια που φοιτούσαν σε τρία 

νηπιαγωγεία του Ρεθύμνου και τρία της Ναυπάκτου κατά τη σχολική χρονιά 2014-

2015. Διακρίθηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική (55 νήπια) και την ομάδα ελέγχου 

(55 νήπια). Την πειραματική ομάδα αποτελούσαν 29 αγόρια και 26 κορίτσια από 

σχολεία του Ρεθύμνου και την ομάδα ελέγχου 30 αγόρια και 25 κορίτσια από 

νηπιαγωγεία της Ναυπάκτου. Το αρχικό δείγμα των νηπίων υπέστη μεγάλες απώλειες, 

καθώς πολλά και διαφορετικά παιδιά κάθε φορά απουσίαζαν συχνά λόγω ασθενειών. 

Δεύτερο στοιχείο για σχολιασμό αποτελεί η γεωγραφική κατανομή του δείγματος στα 

νήπια που είναι απόρροια της απροθυμίας των συναδέλφων στην ευρύτερη περιοχή της 

Ναυπάκτου να υλοποιήσουν το πρόγραμμα της παρέμβασης ή να μας επιτρέψουν να 

αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο παρουσία τους ακόμα και μετά την παρέμβαση της 

σχολικής Συμβούλου και την επίδειξη της σχετικής άδειας από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Εντελώς διαφορετική ήταν η νοοτροπία των νηπιαγωγών της πόλης του Ρεθύμνου και 

για τον λόγο αυτό και η σχετική μνεία.  

Όσον αφορά το δημοτικό 109 μαθητές της πέμπτης τάξης, και συγκεκριμένα 51 αγόρια 

και 58 κορίτσια, έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πειραματική ομάδα 

(53 παιδιά) απαρτιζόταν από 22 αγόρια και 31 κορίτσια και η ομάδα ελέγχου (56 

παιδιά) από 29 αγόρια και 27 κορίτσια, στο σύνολό τους μαθητές τεσσάρων δημοτικών 

σχολείων της Ναυπάκτου (σχολικό έτος 2015-2016).  

Η έρευνα εκπονήθηκε με δείγμα 148 μαθητών της πρώτης γυμνασίου προερχόμενων 

και από τα τρία γυμνάσια της πόλης της Ναυπάκτου (σχολικό έτος 2018-2019). Την 

                                                 
73 Bλ. ειδικά τις έρευνες των Apel, Brimo, et al. (2013), Apel & Diehm (2014), με δείγμα χαμηλού 

κοινωνικο-οικονομικού status, έστω κι αν αυτές εστιάζονταν στην παραγωγή και στην κλίση. 
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πειραματική ομάδα (66 μαθητές) συγκρότησαν 35 αγόρια και 31 κορίτσια και την 

ομάδα ελέγχου (82 μαθητές) 45 αγόρια και 37 κορίτσια.  

 

5.6. Δείγμα Γυμνασίου: Πρώτη τάξη αντί της δευτέρας  

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επιχειρηματολογήσουμε προκειμένου να είναι σαφής 

η πρόκριση της πρώτης τάξης του γυμνασίου έναντι της δευτέρας ως της πλέον 

κατάλληλης για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Καταρχάς, το 

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303: 3784-3788, 3812-3813) για το γυμνάσιο προβλέπει 

τη διεξοδική διδασκαλία της σύνθεσης σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

στη δευτέρα τάξη και για τα δυο γνωστικά αντικείμενα (νεοελληνική γλώσσα, αρχαία 

ελληνικά από το πρωτότυπο). Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, οι μαθητές και των δυο 

ομάδων θα εκτίθεντο σε εκτενές, αν και κατάσπαρτο, μορφολογικό υλικό σχετικά με 

τη σύνθεση και στις δυο μορφές της γλώσσας και πριν την αρχική μέτρηση 

αξιολόγησης της ΜορφΕπ και κατά τη διάρκεια του πειραματικού χειρισμού, οπότε δε 

θα ήταν εφικτή η εκτίμηση της επίδρασης της διδασκαλίας μας. Επιπλέον, η 

πλειοψηφία των ομόρριζων αρχαιοελληνικών και νεοελληνικών σύνθετων λέξεων που 

περιλαμβάνονται στους λεξιλογικούς πίνακες και στις ασκήσεις με μορφολογικό 

προσανατολισμό δομείται με δεσμευμένα θέματα ως συστατικά, τα οποία δεν έχουμε 

ενσωματώσει στην παρούσα διερεύνηση. Επιπρόσθετα, στη μεγαλύτερη τάξη θα είχε 

ήδη προηγηθεί η προσπέλαση της σύνθεσης ως διαδικασίας σχηματισμού λέξεων κατά 

το προηγούμενο σχολικό έτος φοίτησης, έστω και αδρομερώς, και με επιμέρους 

διαφορές ανά σχολική μονάδα και διδάσκοντα. Αυτό το δεδομένο θα επιδρούσε, 

λιγότερο ή περισσότερο καθοριστικά, στην αρχική διαγνωστική αξιολόγηση της 

επίγνωσης των μορφολογικών αρχών και κανόνων της σύνθεσης από το σύνολο του 

δείγματος.  

Ταυτόχρονα, διευκολυντικά λειτούργησε για την επιλογή μας η οδηγία να διδαχθεί η 

μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης σε δυο διδακτικές ώρες στην πρώτη γυμνασίου 

(ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003, ΦΕΚ 303), χρονικό πλαίσιο που ταυτιζόταν με το διαθέσιμο σε 

εμάς για την εκπόνηση της παρέμβασης, οπότε και διασφαλίστηκε μια ισορροπία. Στα 

πρακτικά προβλήματα ανήκει και η μη ταύτιση του ρόλου των διδασκόντων της 

νεοελληνικής γλώσσας και της αρχαίας ελληνικής στο ίδιο πρόσωπο στις περισσότερες 
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σχολικές μονάδες με συνέπεια να υφίστανται αντικρουόμενες απόψεις και ως προς τη 

θεωρία και ως προς την πορεία της διδασκόμενης ύλης.  

Ο κυριότερος λόγος, όμως, για την επιλογή της πρώτης τάξης ήταν η επιθυμία μας να 

υλοποιηθεί η παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί η συστηματική ρητή διδασκαλία της 

παραγωγής, όπως προβλέπεται από το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303: 3781-3783) 

για τη συγκεκριμένη τάξη. Με τον όρο αυτό θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και 

α) την ικανότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα να χειρίζονται παραγωγικά τους 

κανόνες δόμησης των σύνθετων λέξεων στη μητρική τους γλώσσα και β) τις δυσκολίες 

που, ενδεχομένως, αντιμετωπίζουν οι ίδιοι κατά τον σχηματισμό ΜΟΣ με δεύτερο 

συνθετικό παράγωγη λέξη (ονοματικό ή ρηματικό παράγωγο). 

 

5.7. Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

Τον πειραματικό χειρισμό των αντίστοιχων ομάδων ανέλαβαν οι διδάσκοντες των 

τμημάτων. Την επιλογή αυτή υπαγόρευσαν σκοπιμότητες ερευνητικού σχεδιασμού, 

σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά ανεξαρτήτως βαθμίδας είναι πιο δεκτικά σε μια 

παρέμβαση από άτομα που θεωρούν οικεία, καθώς έτσι δε διαταράσσεται η αρμονική 

σχολική καθημερινότητα (βλ. ενδεικτικά Kirby & Bowers, 2018· Ramirez et al., 2014). 

Πρόκειται για πέντε νηπιαγωγούς και τέσσερεις δασκάλους της πέμπτης δημοτικού. 

Ήταν όλοι εθελοντές που προθυμοποιήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία. 

Δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι είχαν περισσότερα από δέκα χρόνια 

ενεργό διδακτική προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα. Η ταύτιση των ρόλων της 

ερευνήτριας, της διδάσκουσας και της χειρίστριας της παρέμβασης στην περίπτωση 

του γυμνασίου στο οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα διευκόλυνε την προετοιμασία 

και την υλοποίησή του.  

Προκειμένου να είναι όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική η 

εκπαιδευτική παρέμβαση πριν την έναρξή της ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία (βλ. 

Casalis, Pacton, Lefevre, & Fayol, 2018· Lyster, 2002). Ανά βαθμίδα 

πραγματοποιήθηκαν τρεις δίωρες ομαδικές συναντήσεις της ερευνήτριας με τους 

διδάσκοντες – χειριστές. Σε δυο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και ατομικές 

συμπληρωματικές συνεδρίες ύστερα από σχετικό αίτημα. Σε αυτές δόθηκαν σε 
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προφορικό λόγο και σε γραπτή μορφή οδηγίες και διευκρινίσεις που αφορούσαν σε 

όλα τα στάδια της έρευνας και το σχέδιο μαθήματος για κάθε διδακτική συνεδρία.74 

Εστιάζονταν και σε θεωρητικό επίπεδο, στη μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης και 

στη σχέση της με τη ΜορφΕπ (theoretical training) και σε πρακτικό επίπεδο, στις 

φάσεις, στους περιορισμούς και στις δραστηριότητες του κυρίως εκπαιδευτικού 

προγράμματος (practical training). Η συμβολή των διδασκόντων, τον επικουρικό ρόλο 

των οποίων επισημαίνουν ρητά και οι Casalis et al. (2018), είναι αξιομνημόνευτη διότι 

βάσει της πολύχρονης εμπειρίας τους διατύπωσαν σχόλια και προτάσεις βελτίωσης σε 

όλες τις φάσεις του προγράμματος. Μάλιστα, οι Kirby & Bowers (2018) με κριτήριο 

τη λειτουργικότητα των διδασκόντων ως χειριστών της εκάστοτε παρέμβασης 

συγκριτικά προς τους κατεξοχήν ερευνητές θεωρούν ότι, ενδεχομένως, οι πρώτοι να 

είναι πιο αποτελεσματικοί από τους δεύτερους υπό την προϋπόθεση ότι είναι επαρκώς 

θεωρητικά καταρτισμένοι σε θέματα μορφολογίας της γλώσσας και διδακτικής της.  

Ο ακόλουθος πίνακας (5.1.) συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας ανά 

δείγμα. 

 

  

                                                 
74 Βλ. το ενδεικτικό παράδειγμα σχεδίου μαθήματος για τον εκπαιδευτικό που εκπόνησαν οι Goodwin 

& Perkins (2015: 520-523) το οποίο θεωρούμε σαφές και επαρκώς αναλυτικό, ώστε να περιορίζεται στο 

ελάχιστο δυνατό η απώλεια χρόνου. Βάσει αυτού του σκεπτικού δομήθηκαν και τα δικά μας σχέδια 

μαθήματος. Ομοίως, παραπέμψαμε τους συναδέλφους και στο συνοπτικό άρθρο των Kirby & Bowers 

(2012) με ενδεικτικές «καλές πρακτικές». 
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Πίνακας 5.1. Συνοπτική καταγραφή χαρακτηριστικών της έρευνας ανά τάξη 

δείγμα νήπια μαθητές πέμπτης 

δημοτικού 

μαθητές πρώτης 

γυμνασίου 

ερευνητικός 

σχεδιασμός 

οιονεί πείραμα οιονεί πείραμα οιονεί πείραμα 

ομάδες πειραματική και 

ελέγχου 

πειραματική και 

ελέγχου 

πειραματική και 

ελέγχου 

συνεδρίες 

(διάρκεια σε 

λεπτά) 

2 συνεδρίες (90΄) 2 συνεδρίες (90΄) 2 συνεδρίες (90΄) 

δείγμα 

(πειραματική 

ομάδα) 

110 (55) 109 (53) 148 (66) 

ανάπτυξη μαθητών τυπική τυπική τυπική 

ελληνική γλώσσα μητρική μητρική μητρική 

ομάδα εργασίας όλη η τάξη όλη η τάξη όλη η τάξη 

χειριστής νηπιαγωγός της 

τάξης (+ 

εκπαίδευση) 

δάσκαλος της 

τάξης (+ 

εκπαίδευση) 

ερευνήτρια - 

διδάσκουσα της 

τάξης 

μορφή 

αξιολόγησης 

προφορικός λόγος γραπτός λόγος γραπτός λόγος 
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6. Κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης  

Το έκτο κεφάλαιο εστιάζεται στο κριτήριο που αξιοποιήθηκε ερευνητικά ως μέσο 

αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης ανά δείγμα. Στην πρώτη ενότητα (6.1.) 

αιτιολογείται η επιλογή μιας δοκιμασίας σύνθεσης έναντι άλλων δοκιμασιών μέτρησης 

βάσει της βιβλιογραφίας. Έπεται αναφορά στον προερευνητικό σχεδιασμό που 

συνέβαλε στην οριστικοποίηση της επιλογής της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

(6.2.). Τέλος, περιγράφεται αναλυτικά το πειραματικό κριτήριο, όπως διαμορφώθηκε 

ανά τάξη ως προς το περιεχόμενό του, ως προς τον διαφορετικό τρόπο χορήγησης 

(προφορικά στα νήπια και γραπτά στο δείγμα του δημοτικού και του γυμνασίου) και 

ως προς τη μορφή του γραπτού εντύπου για τα δυο μεγαλύτερης ηλικίας δείγματα 

(6.3.). 

 

6.1. Επιλογή κριτηρίου αξιολόγησης 

Οι δοκιμασίες που αξιοποιούνται ερευνητικά για την αξιολόγηση της ΜορφΕπ της 

κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης ταξινομούνται σε δυο γενικές κατηγορίες (βλ. 

αναλυτικά Apel, Diehm, et al., 2013· Apel & Werfel, 2014· Wolter & Gibson, 2015). 

Πρόκειται για τις δοκιμασίες σχηματισμού (production tasks) και τις δοκιμασίες 

εκτίμησης (judgement tasks). Ως διαφοροποιητικό κριτήριο για αυτήν την 

ομαδοποίηση λειτουργεί η γνωστική ή μεταγνωστική διεργασία που απαιτείται για την 

εκπόνηση των δοκιμασιών, και συγκεκριμένα η ικανότητα παραγωγής, διαχωρισμού ή 

αναγνώρισης (Kirby et al., 2012). Συνεπώς, οι δοκιμασίες σχηματισμού επιλέγονται 

συχνότατα για την αξιολόγηση των μορφολογικών δεξιοτήτων σε μεταγλωσσικό 

επίπεδο και οι δοκιμασίες εκτίμησης σε επιγλωσσικό επίπεδο (βλ. Diamanti et al., 

2017· 2018)75. 

                                                 
75 Οι δοκιμασίες σχηματισμού ΜΟΣ εκτός από κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης 

συμπεριλαμβάνονται στις τρεις μορφολογικές παρεμβάσεις ως ασκήσεις αποσαφήνισης και εμπέδωσης 

των αρχών της σύνθεσης.  
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Στην περίπτωση της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης, που εξετάζουμε στο 

πλαίσιο της διατριβής, ισχύουν τα εξής. Τα κριτήρια σχηματισμού χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα και εκεί υπάγονται κυρίως τρεις αξιολογήσεις, μέσω δοκιμασιών σύνθεσης 

(composition tasks), ανάλυσης (decomposition tasks) και αναλογίας (analogy tasks). 

Από αυτά τα κριτήρια οι Wolter & Gibson (2015: 35) χαρακτηρίζουν ως το πλέον 

«κοινό» και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εκείνο της σύνθεσης. Ανεξάρτητα αν 

ονομάζεται ‘morphological synthesis task’ (Bowers et al., 2010: 156), ‘making words 

task’ (Ramirez et al., 2014), ‘morphological construction’ (Spencer et al., 2015) ή 

‘morphological structure awareness task’ (McBride-Chang, Wagner, et al., 2005), η 

δοκιμασία απαιτεί τον σχηματισμό μορφολογικά και σημασιολογικά αποδεκτών 

σύνθετων λέξεων, υπαρκτών ή μη υπαρκτών, μέσα από τον συνδυασμό δυο δεδομένων 

λέξεων εντός ή εκτός νοηματικού πλαισίου (πρότασης) με την ενεργοποίηση των 

κανόνων σχηματισμού των σύνθετων λέξεων. Ο Apel (2014: 203) επιχειρεί ξεχωριστή 

μνεία στις δοκιμασίες ορισμού (definition tasks) κατά τις οποίες η παραγόμενη λέξη 

αποδίδει το νόημα ενός περιγραφικού ορισμού είτε ολοκληρώνοντας μια πρόταση είτε 

απαντώντας στο σχετικό ερώτημα. Στη διευρυμένη κατηγορία ενσωματώνονται εκτός 

από εκείνες του προσδιορισμού της σημασίας των λέξεων και δοκιμασίες ανάγνωσης 

και ορθογραφημένης απόδοσης λέξεων (Apel, Diehm, et al., βλ. 2013). Ενδεικτικό 

παράδειγμα μορφημικής σύνθεσης για τα ελληνικά από την πρόσφατη έρευνα του 

Γρηγοράκη (2015) σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με ανοικτού 

τύπου ερώτηση της μορφής «Πώς θα πούμε τη φλούδα της πατάτας;» και απάντηση 

την «πατατόφλουδα». 

Τα κριτήρια ανάλυσης αποσκοπούν στην αξιολόγηση του επιπέδου της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης ενός 

πολυμορφηματικού σχηματισμού στα επιμέρους συστατικά του είτε τα τελευταία 

ταυτίζονται με θέματα (ελεύθερα ή δεσμευμένα) είτε με αυτόνομες λέξεις (βλ. 

ενδεικτικά Anglin et al., 1993· Arnbak & Elbro, 2000· Pacheco & Goodwin, 2013). 

Πρόκειται για τη διαδικασία που οι Bowers et al. (2010: 156) αποκαλούν 

‘morphological analysis tasks’ και ο Apel (2014: 203) ‘segmenting tasks’. Ενδεικτικό 

παράδειγμα μορφημικής κατάκτησης για τα ελληνικά από την έρευνα του Γρηγοράκη 

(2015) στο οποίο ζητήθηκε ο διαχωρισμός μορφημάτων της λέξης «ξερόκλαδο» σε 

«ξερό και κλαδί». Στη διδακτική πράξη αυτή η μορφή δοκιμασίας συνδέεται με τη μίξη 
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των τεμαχισμένων μορφημάτων για τη δημιουργία πολυμορφηματικών σχηματισμών 

(blending tasks) (βλ. Apel, 2014: 203). 

Όσον αφορά τα κριτήρια αναλογίας σύνθετων λέξεων αυτά δεν εφαρμόζονται σε 

επίπεδο λέξης, όπως στις περιπτώσεις της κλίσης και της παραγωγής, αλλά σε επίπεδο 

πρότασης. Πλέον χαρακτηριστικά τα παραδείγματα από έρευνες σχετικά με τη 

ΜορφΕπ της σύνθεσης στα καντονέζικα, στα μανδαρίνικα και στα κορεάτικα (βλ. 

ενδεικτικά, Liu & McBride-Chang, 2014· McBride-Chang, Wagner, et al., 2005· 

McBride-Chang et al., 2008). Σε αυτά μέσα από ένα σενάριο τριών προτάσεων οι 

ερωτώμενοι καλούνται να σχηματίσουν την εκάστοτε σύνθετη λέξη αξιοποιώντας την 

αναλογική συλλογιστική (analogical reasoning). Ενδεικτικό παράδειγμα: ‘Early in the 

morning, we can see the sun coming up. This is called a sunrise. At night, we might also 

see the moon coming up. What could we call this? The correct response for this item 

was moonrise’(McBride-Chang, Wagner, et al., 2005: 423). Οι δοκιμασίες αναλογίας 

εκλαμβάνονται ως μεγαλύτερης δυσκολίας συγκριτικά με τις άλλες δυο καθώς τις 

προϋποθέτουν (βλ. Kirby et al., 2012). Πιο συγκεκριμένα, η αναγνώριση της 

λειτουργικής σχέσης εξάρτησης ανάμεσα στα επιμέρους συνθετικά μιας ΜΟΣ που 

αξιοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες λέξεις στην πρώτη πρόταση προηγείται προκειμένου 

να εφαρμοστεί η ίδια σχέση σε έναν άλλο συνδυασμό λέξεων για να παραχθεί η 

κατάλληλη λέξη βάσει αναλογίας στην τελευταία πρόταση. Το σκεπτικό βάσει 

αναλογίας αποδίδεται συνοπτικά ως εξής: Το Α είναι για το Β ό,τι είναι το Γ για το Δ 

(Α:Β, Γ:Δ) (Apel, 2014: 203).   

Στη δεύτερη διευρυμένη κατηγορία αξιολόγησης της ΜορφΕπ υπάγονται οι δοκιμασίες 

εκτίμησης. Σε αυτές δεν αξιολογείται ο εμπρόθετος χειρισμός των επιμέρους 

μορφημάτων πολυμορφηματικών λέξεων αλλά η αναγνώριση και ο εντοπισμός της 

μορφολογικής σχέσης μεταξύ λέξεων ή θεμάτων (Kirby et al., 2012). Σε αυτήν την 

κατηγορία κριτηρίων, πάντα σε σχέση μόνο με τη σύνθεση την οποία εξετάζουμε, 

εντάσσονται κυρίως δραστηριότητες α) ταξινόμησης μορφολογικά συγγενών 

σύνθετων λέξεων σε οικογένειες λέξεων, β) αναγνώρισης των θεματικών μορφημάτων 

σύνθετων λέξεων και γ) απόδοσης της σημασίας τους, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε προτασιακό επίπεδο (βλ. Apel & Werfel, 2014). Εφόσον, όμως, 

«τα στοιχεία που αξιολογούνται παρέχονται από τον ερευνητή» (βλ. Diamanti et al., 

2018: 548) περιορίζεται κατά πολύ η δυνατότητα να ελεγχθεί ο συνειδητός χειρισμός 
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των μορφημάτων από τους ερωτηθέντες. Το αντίθετο συμβαίνει στις δοκιμασίες 

σύνθεσης, οι οποίες προϋποθέτουν «αυξημένες απαιτήσεις ανάκλησης» των 

επιζητούμενων τύπων κατά την αυθόρμητη παραγωγή τους (ό.π.). Οι δοκιμασίες 

εκτίμησης προϋποθέτουν ρητή και βαθύτερη γνώση της δομής και των μορφολογικών, 

σημασιολογικών και συντακτικών ιδιοτήτων των σύνθετων λέξεων από τους 

ερωτώμενους, δεδομένα που αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας κατά τη χορήγησή τους 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (βλ. Apel & Werfel, 2014: 255· 

Carlisle & Nomanbhoy, 1993).  

Η αδρομερής αναφορά σε όλα τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης αποσκοπούσε, κυρίως, στην τεκμηρίωση της επιλογής μιας δοκιμασίας 

σύνθεσης (composition task) από τις δοκιμασίες σχηματισμού (production tasks) ως 

μέσου αξιολόγησης της ικανότητας του δείγματος να σχηματίζει αποδεκτά ΜΟΣ με 

συνειδητούς χειρισμούς μορφημάτων. Οφείλουμε στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε 

ότι βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας κατά τον προερευνητικό 

σχεδιασμό αποτελούσε μονόδρομο η χορήγηση μιας μόνο δοκιμασίας κοινής για όλες 

τις ηλικιακές ομάδες, προκειμένου να καταδειχθεί η συνοχή των τριών φάσεων της 

ερευνητικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Συνεπώς, η ηλικία 

και η τάξη φοίτησης των παιδιών λειτούργησαν δεσμευτικά, εφόσον δοκιμασίες 

εκτίμησης δε θεωρήθηκαν κατάλληλες για το αναπτυξιακό προφίλ των νηπίων αλλά 

ταίριαζαν περισσότερο σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των 

πρώτων του γυμνασίου. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα χορήγησης των δοκιμασιών 

σύνθεσης είτε προφορικά στα νήπια είτε γραπτά στα παιδιά του δημοτικού και του 

γυμνασίου ήταν ένα επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς οι δοκιμασίες εκτίμησης 

προϋποθέτουν τη χρήση του γραπτού λόγου (βλ. Apel, Diehm, et al., 2013).  

Ταυτόχρονα, οι δοκιμασίες σύνθεσης συνιστούν το πλέον αξιοποιούμενο κριτήριο 

αξιολόγησης της ΜορφΕπ, όπως διαπιστώνουν οι Wolter & Gibson (2015). Συνεπώς, 

επειδή η δοκιμασία αποσκοπούσε στη συγκέντρωση γλωσσολογικών δεδομένων, 

προτιμήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (free responses or open-ended tasks) οι 

απαντήσεις στις οποίες είχαν τη μορφή ΜΟΣ που σχημάτιζαν τα μέλη του δείγματος 

(βλ. ειδικά Liu & McBride-Chang, 2010b: 62· Tighe & Schatschneider, 2015: 303). Οι 

ερωτήσεις κλειστού τύπου αποκλείστηκαν για λόγους που δε θα επέτρεπαν να 

διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η πληρότητα τόσο των απαντήσεων όσο και των 
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μετρήσεων κατά συνέπεια. Καταρχάς, ο περιορισμένος αριθμός των παρεχόμενων 

επιλογών δε θα καθιστούσε το σύνολο των εναλλακτικών «εξαντλητικό» (Robson, 

2010), αφού δε θα συμπεριλαμβάνονταν όλες οι πιθανές λύσεις εξαιτίας της φύσης του 

ερωτήματος που απαιτούσε την παραγωγή ΜΟΣ με τον συνδυασμό δυο λεξικών 

μορφημάτων. Επιπρόσθετα, η επιλογή συγκεκριμένων προκαθορισμένων απαντήσεων 

έναντι κάποιων άλλων καθώς και η σειρά διάταξης αυτών ως πιθανών σχηματισμών 

στο έντυπο ή κατά την προφορική συλλογή των δεδομένων στο νηπιαγωγείο, 

ενδεχομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχε καθοδηγητικό ή ακόμα και 

μεροληπτικό χαρακτήρα από την πλευρά της ερευνήτριας. Πιθανόν να δέσμευε τους 

συμμετέχοντες ως έναν βαθμό στις προτιμήσεις τους και, κατά συνέπεια, να περιόριζε 

την ποικιλία των απαντήσεων, παραμέτρους που επιδιώκαμε να ελέγξουμε κατά το 

δυνατό (βλ. Creswell, 2016· Verma & Mallick, 2004). Τέλος, υπήρχε και ο κίνδυνος 

της τυχαίας και όχι συνειδητής επιλογής μιας από τις παρεχόμενες εναλλακτικές από 

μαθητές που βιάζονταν να ολοκληρώσουν το τεστ ή δεν αξιολογούσαν τη βαρύτητα 

των απαντήσεών τους για την έρευνα (βλ. Robson, 2010). 

 

6.2. Προερευνητικός σχεδιασμός κριτηρίου αξιολόγησης 

Σημαντικό ρόλο στην οριστικοποίηση της επιλογής της δοκιμασίας σύνθεσης 

διαδραμάτισαν τα αποτελέσματα της χορήγησης ενός πιλοτικού τεστ κατά το 

προερευνητικό στάδιο, έναν χρόνο πριν από την έναρξη της κυρίως ερευνητικής φάσης. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας ελέγχθηκαν α) η καταλληλόλητα του κριτηρίου 

αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους και τους σκοπούς της μελέτης, β) η αξιοπιστία 

και του κριτηρίου αξιολόγησης και των στοιχείων που το αποτελούσαν, γ) θέματα που 

αφορούσαν τις λεκτικές διατυπώσεις των δραστηριοτήτων και, κατ’ επέκταση, τον 

βαθμό κατανόησης των οδηγιών από τα παιδιά, δ) ο απαιτούμενος χρόνος για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον μέσο μαθητή, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

δυνατή ανταπόκριση από τα παιδιά και, συνεπώς, να είναι υψηλός ο αριθμός των 

ολοκληρωμένων απαντήσεων, και ε) η συσχέτιση του προγράμματος με τη διδασκαλία 

της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης στο δημοτικό και στο γυμνάσιο στις 

αντίστοιχες ενότητες του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, όπως προβλέπει το 
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ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303), εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για 

το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 2003, ΦΕΚ 304).  

Ακολουθώντας τον Creswell (2016) που ορίζει ως δομικά στοιχεία κάθε «καλής 

έρευνας» τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν και την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

των τιμών του κριτηρίου, επιλέξαμε μια διαδικασία χορήγησης και επαναχορήγησης 

της ίδιας δοκιμασίας (test - retest reliability) στην ίδια ομάδα σε δυο διαφορετικές 

χρονικές στιγμές που απείχαν μεταξύ τους ένα εύλογο χρονικό διάστημα δυο 

εβδομάδων. Πιο συγκεκριμένα, χορηγήθηκε πιλοτικά ανά τάξη φοίτησης ένα τεστ προς 

αναθεώρηση στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν, όπως αρχικά προβλεπόταν, δυο 

δραστηριότητες που αξιολογούσαν τη μορφολογική ικανότητα των μαθητών να 

σχηματίζουν και να αναλύουν νεολογικά ΜΟΣ αντίστοιχα. Η συλλογή περίπου των 

ίδιων δεδομένων καθιστούσαν το όργανο μέτρησης αξιόπιστο. Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στην πιλοτική δοκιμή είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του 

δείγματος για το οποίο προοριζόταν κάθε δοκιμασία. Το δυναμικό των ομάδων (20 

νήπια, 22 μαθητές πέμπτης δημοτικού και 30 μαθητές πρώτης γυμνασίου) ήταν 

επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτουν 

οι Verma & Mallick (2004) για αυτές τις περιπτώσεις.  

Από την εξέταση και ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα εξής. Οι συμμετέχοντες 

ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησής τους σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στην 

κατάτμηση των ΜΟΣ σε σχέση με τον σχηματισμό τους. Λόγω των αυστηρών 

χρονικών περιορισμών ή άλλων παραγόντων (κούραση, ανία) ένα αξιοσημείωτο 

ποσοστό μαθητών δεν ολοκλήρωσε μια από τις δυο ασκήσεις, συνήθως εκείνη που 

αφορούσε την παραγωγή ΜΟΣ. Οπότε, μια αναθεώρηση του κριτηρίου αξιολόγησης 

της ΜορφΕπ ήταν αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο τα δεδομένα να 

είναι ελλιπή. Συνεπώς, προτιμήσαμε τη χορήγηση μιας μόνο δοκιμασίας αξιολόγησης 

έναντι δυο, αριθμό δοκιμασιών που αξιοποιούν πολλοί ερευνητές κατά τη διεξαγωγή 

ερευνών με παρόμοιο άξονα και στόχους (βλ. Apel, 2014: 202, 204). Λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις παραμέτρους αναπροσαρμόσαμε και τα τρία κριτήρια αξιολόγησης (ένα 

για κάθε τάξη), ώστε η τελική τους μορφή, κοινή κατά τον προέλεγχο και τον 

μεταέλεγχο, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της έρευνας. 
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6.3. Πειραματικό κριτήριο αξιολόγησης  

6.3.1. Γενικά 

Πολλοί ερευνητές (βλ. ενδεικτικά Apel, 2014· Goodwin et al., 2017· Wolter & Gibson, 

2015) επεσήμαναν ρητά μια τροχοπέδη που και εμείς διαπιστώσαμε κατά τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τη στοχευμένη αναζήτηση του εργαλείου που θα 

υπηρετούσε καλύτερα τους στόχους της μελέτης μας. Αναφερόμαστε στην έλλειψη 

σταθμισμένων εργαλείων μέτρησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης για έρευνες όπως η 

δική μας. Συνεπώς, ήταν επιβεβλημένη στην περίπτωσή μας η ανάπτυξη και η 

χορήγηση μη σταθμισμένου (nonstandarized) τεστ αξιολόγησης που θα 

προσαρμόζονταν στις παραμέτρους και στις μεταβλητές της έρευνας (criterion-

referenced assessment), όπως προτείνουν οι Apel & Werfel (2014). Υπό αυτό το 

πρίσμα το εργαλείο μας χαρακτηρίζεται ως «πειραματικό» (researcher developed 

experimental task), όπως σημειώνουν οι Ramirez et al. (2014).  

Οι μετρήσεις της ΜορφΕπ της σύνθεσης κάθε δείγματος διαφοροποιήθηκαν όσον 

αφορά τον τρόπο χορήγησης των δοκιμασιών ανά τάξη σε γραπτό ή προφορικό λόγο 

αλλά τα λοιπά χαρακτηριστικά τους είναι κοινά. Στις περιπτώσεις του δημοτικού και 

του γυμνασίου οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν γραπτά, καθώς επρόκειτο για έντυπα 

γλωσσικά τεστ αυτοσυμπλήρωσης η ολοκλήρωση των οποίων από τους συμμετέχοντες 

πραγματοποιήθηκε ατομικά και δεν προϋπέθετε εξωτερική βοήθεια ή την παρουσία της 

ερευνήτριας. Στην περίπτωση των νηπίων λειτούργησε απαγορευτικά η 

προαπαιτούμενη γνώση και χρήση του γραπτού λόγου76 και, εξ αυτού, η αξιολόγηση 

υλοποιήθηκε μέσω της προφορικής εκπόνησης μιας δραστηριότητας κατονομασίας 

εικόνων (picture naming task) και της καταγραφής των απαντήσεων από την 

ερευνήτρια. 

 

                                                 
76 Και το ισχύον ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 304) και το ΝΠΣΝ (2011) για το νηπιαγωγείο εστιάζονται 

και στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

επικοινωνία, και κατά δεύτερο λόγο στην έκθεση των νηπίων σε ερεθίσματα του γραπτού λόγου (βλ. 

Tafa, 2004· Tafa, 2008). 
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6.3.2. Ως προς το περιεχόμενο 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας σχηματισμού ΜΟΣ επιλέξαμε να εξετάσουμε μόνο 

ονοματικά σύνθετα. Επομένως, εστιάσαμε σε σχηματισμούς που ως προς τη 

γραμματική τους κατηγορία εντάσσονται στα ουσιαστικά και στα επίθετα. 

Αποκλείσαμε από τα ρηματικά ΜΟΣ εκείνα που προέρχονται από τον συνδυασμό 

ρημάτων (ανεβοκατεβαίνω) αλλά όχι όσα προκύπτουν με βάση ρηματικά παράγωγα 

(νυχτοφύλακας). Η συλλογιστική μας τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά από το δεδομένο 

ότι τα ονοματικά σύνθετα ως δομές είναι οι πιο παραγωγικές τόσο στα ελληνικά όσο 

και διαγλωσσικά (βλ. ενότητα 2.6.2.) και προηγούνται χρονικά κατά τη διαδικασία της 

γλωσσικής και, πιο συγκεκριμένα, της μορφολογικής ανάπτυξης (βλ. Κατή, 1992).  

Επιλέξαμε αντί υπαρκτών ΜΟΣ να αξιοποιήσουμε μόνο νεολογισμούς (βλ. ενδεικτικά, 

Reder et al., 2013· Rispens et al., 2008), προκειμένου α) να αναδειχθεί η ενεργοποίηση 

των εσωτερικευμένων μορφολογικών κανόνων της σύνθεσης και β) να περιοριστεί, 

κατά το δυνατό, η μνημονική ανάκληση υπαρκτών λέξεων στις οποίες τα παιδιά έχουν 

εκτεθεί κατά το παρελθόν (βλ. Kuo & Anderson, 2006: 167· Tighe & Schatschneider, 

2015: 295). Συνεπώς, καλέσαμε κάθε δείγμα να παράγει ανύπαρκτα σε σημασιολογικό 

επίπεδο ΜΟΣ σε συμφωνία με τους φωνοτακτικούς περιορισμούς και τους 

μορφοσυντακτικούς κανόνες της ελληνικής. Δεν επιλέξαμε δομές τύπου της Berko 

(1958), ψευδολέξεις, παρόλο που συνιστούν «ιδεώδη εργαλεία» (ideal tool) για την 

αξιολόγηση της ΜορφΕπ κατά τις Wolter & Gibson (2015: 38). 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα τρία δείγματα. Το κριτήριο αξιολόγησης της 

ΜορφΕπ της σύνθεσης των νηπίων διαφοροποιείται από τις δοκιμασίες που αφορούν 

την πέμπτη δημοτικού και το γυμνάσιο στον αριθμό των λέξεων για σχηματισμό. 

Συνολικά, τα παιδιά και του δημοτικού και του γυμνασίου καλούνται να παράγουν 32 

ΜΟΣ, 16 ουσιαστικά και 16 επίθετα. Αντίθετα, στα νήπια ο αριθμός μειώνεται στα 16 

συνολικά, 8 ουσιαστικά και 8 επίθετα αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή οφείλεται α) στο 

είδος της δοκιμασίας κατονομασίας εικόνων που, όπως αποδείχθηκε, ήταν πολύ πιο 

χρονοβόρα και κουραστική για τους μικρούς μαθητές από την αυτοσυμπλήρωση ενός 

έντυπου τεστ, και β) στην προσπάθεια να τηρηθούν οι χρονικοί περιορισμοί και οι 

δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στα νήπια, όπως υπαγορεύθηκαν από 
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τη χορηγούμενη άδεια από το Υπουργείο και βάσει των οποίων διασφαλίστηκε η 

συναίνεση των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν.  

Τα 16 (ή οκτώ για τα νήπια) ουσιαστικά και τα ισάριθμα επίθετα κατανεμήθηκαν 

αντίστοιχα σε οκτώ ομάδες (τέσσερεις και τέσσερεις) βάσει της γραμματικής 

κατηγορίας του πρώτου και του δεύτερου συνθετικού (ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές, 

επιρρήματα) και των μεταξύ τους λειτουργικών σχέσεων (παράταξης ή εξάρτησης). Ο 

επόμενος συγκεντρωτικός πίνακας (6.1.) εμπεριέχει όλους τους συνδυασμούς ανά 

γραμματική κατηγορία και λειτουργική σχέση.  

Πίνακας 6.1. Ταξινόμηση των σχηματιζόμενων ΜΟΣ σε οκτώ ομάδες βάσει συστατικών και ιδιοτήτων  

τελική 

γραμματική 

κατηγορία  

ομάδες Συνδυασμοί πρώτου και δεύτερου συνθετικού ανά 

γραμματική κατηγορία και λειτουργική σχέση 

ουσιαστικό α1 ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση παράταξης) 

α2 ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση εξάρτησης) 

α3 επίθετο + ουσιαστικό  

α4 επίρρημα + ουσιαστικό 

επίθετο β1 επίθετο + επίθετο (σχέση παράταξης) 

β2 ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή 

β3 επίθετο + ουσιαστικό (εξωκεντρικοί σχηματισμοί) 

β4 επίρρημα + επίθετο / μετοχή 

Όσον αφορά τα γνωρίσματα των υπό εξέταση ΜΟΣ διευκρινίζουμε τα ακόλουθα. Ως 

προς τη δομή των πολυμορφηματικών σχηματισμών επιλέχθηκαν λεξικά μορφήματα 

που στην ελληνική παράγουν ΜΟΣ βάσει των δυο πλέον παραγωγικών δομικών 

σχημάτων, του τύπου [θέμα + θέμα] και [θέμα + λέξη]. Η παρουσία και η αναγκαιότητα 

μόνο του φωνήεντος /ο/ ως αντιληπτικού δείκτη της σύνθεσης ήταν βασική 

προϋπόθεση για την επιλογή των συνθετικών στα νήπια και στα παιδιά του δημοτικού. 

Αντίθετα, στη δοκιμασία του γυμνασίου εξετάστηκαν και περιπτώσεις που το /ο/ 

απουσιάζει λόγω του ληκτικού φωνήεντος /υ/ του επιθετικού πρώτου συνθετικού 

(πλατύς) ή των αρκτικών /α/ ή /ε/ του δεύτερου συνθετικού (άμαξα, εργάτης). Για τους 

λόγους αυτούς δεν ενσωματώθηκαν στην αξιολόγηση ουσιαστικά που είχαν ως πρώτο 
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συνθετικό επιρρήματα όπως το ξανά και το έξω, εφόσον μια τέτοια επιλογή α) θα 

πρόσθετε στη διερεύνηση και τα ελάχιστα παραγωγικά συγχρονικά δομικά σχήματα 

[λέξη + θέμα] ή [λέξη + λέξη] και β) δεν ταύτιζε τον δείκτη σύνθεσης με το /ο/. Η 

πραγμάτωση ΜΟΣ βάσει της δομής [θέμα + θέμα] προϋποθέτει αλλαγές α) στον 

τονισμό, όπως η εφαρμογή του κανόνα της τρισυλλαβίας, και β) στο παραγωγικό 

επίθημα του τελικού σχηματισμού, ειδικά όταν αυτό είναι ουδετέρου γένους. Ως προς 

την κεφαλή ενσωματώθηκαν και ενδοκεντρικά δεξιόστροφα σύνθετα και εξωκεντρικά 

επίθετα (κατηγορία β3) αλλά όχι αριστερόστροφες και ελάχιστα παραγωγικές 

συγχρονικά αρχαιοπρεπείς δομές του τύπου φιλόζωος ή μισογύνης. Τέλος, οι 

λειτουργικές σχέσεις των επιμέρους συνθετικών ήταν σχέσεις εξάρτησης σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις εκτός από την πρώτη κατηγορία και των ουσιαστικών (α1) και 

των επιθέτων (β1), στις οποίες επικρατούσαν σχέσεις παράταξης.  

Τα λεξικά μορφήματα ως πρώτα ή ως δεύτερα συνθετικά των ΜΟΣ υπάγονται στα 

ουσιαστικά, στα επίθετα, στις μετοχές και στα επιρρήματα είναι σημασιολογικώς 

γνωστά και οικεία σε όλα τα παιδιά. Ρηματικά παράγωγα ως δεύτερα συνθετικά 

συνιστούσαν α) τα ουσιαστικά (σε –μα) ως συστατικά των ουσιαστικών ΜΟΣ στην 

ομάδα α4 με συνδυασμό με επίρρημα και β) τα επίθετα (σε -τος) ή οι μετοχές (σε –

μένος) ως συνθετικά των επιθετικών ΜΟΣ στις κατηγορίες β2 και β4 σε συνδυασμό με 

ουσιαστικό ή επίρρημα αντίστοιχα.  

Αναλυτικότερα, στο κριτήριο αξιολόγησης ενσωματώθηκαν στην περίπτωση των 

νηπίων ουσιαστικά και από τα τρία γένη (βροχή, θήκη, κεφάλι, λάδι, λάσπη, μέλι, 

πάγος, πόδι, σφαίρα, τυρί, φύλλο, χαρτί, ψυχή, ψωμί), επιρρήματα (αχνά, διπλά, 

στραβά, φρέσκα), επίθετα (κοντός, λεπτός, μαύρος, πικρός, χοντρός, χρυσός, ψηλός) 

και ρήματα (δένω, λαλώ, πατώ, πλάθω, σπάω, στρώνω).  

Για τη δοκιμασία που αφορούσε τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού αξιοποιήθηκαν 

αντίστοιχα τα ουσιαστικά (αέρας, βροντή, γλώσσα, ζάχαρη, θήκη, καρδιά, λάδι, 

λεμόνι, μελάνι, μέλι, μηχανή, μυαλό, ξύδι, πόλη, σκόρδο, στολή, στόμα, στρώμα, 

σφαίρα, τυρί, φύλακας, φως, χορδή, χόρτο, χώμα), τα επιρρήματα (αχνά, διπλά, 

δύσκολα, μάταια, πιστά, πυκνά, σιγά, στραβά), τα επίθετα (άξιος, απλός, γλυκός, 

κοντός, κρύος, μεγάλος, ξένος, πικρός, σκληρός, στενός, φρέσκος, χαμηλός, χοντρός, 

χρυσός, ψυχρός) και τα ρήματα (βρέχω, γράφω, δένω, κόβω, κολλώ, κρύβω, λαλώ, 

μιλώ, πατώ, πλάθω, σπάω, στρώνω).  
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Τέλος, οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου κλήθηκαν να σχηματίσουν ΜΟΣ με τα 

ουσιαστικά (ακτίνα, αλεύρι, άμαξα, άνθος, αριθμός, γνώμη, γυναίκα, δέρμα, δρόμος, 

έμπορος, εργάτης, καρδιά, κλωστή, λάδι, μετάξι, μοίρα, νερό, νησί, πανί, σκοτάδι, 

στόμα, τυρί, φρούτο, φως, χαρτί, χόρτο, ψυχή), τα επιρρήματα (άδικα, γοργά, διπλά, 

ορθά, σιγά, στέρεα, φρέσκα, χαμηλά), τα επίθετα (αισχρός, βαθύς, βαρύς, έτοιμος, 

κακός, καλός, μάταιος, μελανός, ξένος, ξηρός, πικρός, πλατύς, πονηρός, σκληρός, 

στερεός, ταχύς) και τους παραγόμενους τύπους από τα ρήματα (βάζω, βουρτσίζω, 

δένω, διαβάζω, ξυπνώ, πατώ, πλάθω, πλέκω, σύρω, σπέρνω, στρώνω). 

Ας μην παραλείψουμε να επισημάνουμε ότι, σκοπίμως, οι λέξεις που 

συμπεριλαμβάνονται στις δοκιμασίες αξιολόγησης δεν ταυτίζονται με εκείνες που 

αξιοποιήθηκαν κατά την εκάστοτε εκπαιδευτική παρέμβαση (untrained items) αλλά 

έχουν ανάλογη μορφολογική δομή και σχηματίζονται βάσει κοινών μοτίβων και 

αρχών.  

Στον ακόλουθο πίνακα (6.2.) καταγράφεται από ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπό 

σχηματισμού ΜΟΣ ανά κατηγορία και τάξη φοίτησης. 

Πίνακας 6.2. Ενδεικτικά παραδείγματα νεολογικών ΜΟΣ από τα κριτήρια αξιολόγησης της ΜορφΕπ του 

δείγματος ανά τάξη 

Μ
Ο

Σ
 

ο
μ

ά
δ
ε

ς Νήπια Δημοτικό Γυμνάσιο 

ο
υ
σ

ια
σ

τι
κ
ό

 

α1 παγόβροχο, 

παγοβρόχι 

ξυδολέμονο, 

λεμονόξυδο 

νερόλαδο, λαδόνερο 

α2 χαρτόφυλλο μηχανοφύλακας φρουτάλευρο 

α3 μαυρότυρο, 

μαυροτύρι 

ψυχρόχωμα πλατύδρομος 

α4 διπλολάλημα στραβομίλημα γοργοδιάβασμα 

επ
ίθ

ετ
ο
 

β1 χοντρόψηλος, 

ψηλόχοντρος 

πικρόξενη, 

ξενόπικρη 

καλόκακο, 

κακόκαλο 

β2 λασπόστρωτος, 

λασποστρωμένος 

μελανόβρεχτη, 

μελανοβρεγμένη 

κλωστόδετο, 

κλωστοδεμένο 

β3 λεπτοκέφαλος απλόκαρδη πικρόγνωμο 

β4 στραβόσπαστος, 

στραβοσπασμένος 

αχνόπλαστη, 

αχνοπλασμένη 

διπλόβραστο, 

διπλοβρασμένο 
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Στο σημείο αυτό επιλέξαμε να αιτιολογήσουμε συγκεκριμένες επιλογές μας που 

αφορούν τις εκφωνήσεις των δοκιμασιών αξιολόγησης. Καταρχάς, πριν από κάθε 

κατηγορία από τις οκτώ αναφέρθηκε προφορικά ή ήταν καταγεγραμμένο ένα 

παράδειγμα μορφολογικά και σημασιολογικά αποδεκτού υπαρκτού ΜΟΣ προληπτικά 

μην τυχόν υπήρχε κάποια απορία ως προς τον τρόπο απάντησης.  

Επιπλέον, ενώ το κριτήριο αξιολόγησης επεδίωκε τον σχηματισμό ενός ΜΟΣ ως 

απάντησης σε ερώτημα περιγραφικού ορισμού, υπήρξε ελαφρά διαφοροποίηση στην 

εκφώνηση με κριτήριο τη γραμματική κατηγορία και του τελικού σχηματισμού και των 

επιμέρους συνθετικών. Συγκεκριμένα, για τα ουσιαστικά της ομάδας α4 

διαμορφωνόταν ως «Ποιο ουσιαστικό προκύπτει όταν κάνω αυτό που λένε το επίρρημα 

και το ρήμα;» και αναμενόμενη απάντηση, ενδεικτικά, το γοργοδιάβασμα ύστερα από 

τον συνδυασμό του γοργά με το παράγωγο του ρήματος διαβάζω. Αντίθετα, η 

διατύπωση στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες (α1, α2, α3) είχε τη μορφή ερώτησης του 

τύπου «Πώς λέγεται ….;» και ακολουθούσαν τα συνθετικά που έπρεπε να 

συνδυαστούν ανά ζεύγος. Στα παρατακτικά ουσιαστικά (α1) και οι δυο λέξεις – 

συνθετικά παρέχονταν αδιακρίτως στην ονομαστική ενικού ώστε από τις απαντήσεις 

να αναδειχθούν και ζητήματα πραγματολογικής φύσεως που θα σχετίζονταν με την 

επιλογή των ερωτώμενων να αξιοποιήσουν μια λέξη ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό. 

Στα ουσιαστικά με σχέση εξάρτησης της κατηγορίας (α2) το στοιχείο που 

λειτουργούσε ως προσδιοριστικό της κεφαλής δινόταν είτε σε πτώση γενική (της 

μηχανής ο φύλακας) είτε με εμπρόθετη εκφορά (η πόλη από μέλι), διότι σε διαφορετική 

περίπτωση θα ήταν εύλογος ο σχηματισμός αποδεκτά μορφολογικών ΜΟΣ που όμως 

δε θα απέδιδαν σημασιολογικά το ζητούμενο σημασιολογικό περιεχόμενο. Ενδεικτικά, 

το αλεύρι από φρούτα αποδίδεται ως φρουτάλευρο ενώ αν τα επιμέρους συνθετικά 

παρέχονταν στην ονομαστική θα μπορούσε να σχηματιστεί ο τύπος αλευρόφρουτο ως 

ένα φρούτο που είναι αλευρωμένο. Στα ουσιαστικά με σχέση εξάρτησης της 

κατηγορίας (α3) ο ορισμός είτε είχε τη μορφή [επιθετικός προσδιορισμός + κεφαλή] 

είτε διατυπωνόταν με αναφορική πρόταση (το λάδι που είναι φρέσκο ως ισοδύναμη 

νοηματικά διατύπωση της ονοματικής φράσης το φρέσκο λάδι). 

Ως προς τα επίθετα ισχύουν τα εξής. Το ερώτημα διαμορφωνόταν ως «Πώς λέγεται 

αυτός/ αυτή/ αυτό που είναι ….» για τα παρατακτικά ΜΟΣ (β1) και «Πώς λέγεται 

αυτός/ αυτή/ αυτό που έχει ….» για τα εξωκεντρικά (β3). Για τα επίθετα ο σχηματισμός 
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των οποίων απαιτούσε ως δεύτερα συνθετικά να αξιοποιηθούν παράγωγα ρηματικά 

επίθετα (σε -τος) ή εναλλακτικά μετοχές (σε –μένος), όπως συνέβαινε στις κατηγορίες 

β2 και β4, η διατύπωση λάμβανε τη μορφή «Ποιο επίθετο χαρακτηρίζει αυτόν/ αυτή/ 

αυτό που κάνει ό,τι λένε το ουσιαστικό (ή το επίρρημα) και το ρήμα;». Οι επιλογές 

αυτές διαμορφώθηκαν βάσει της πιλοτικής δοκιμής που είχε προηγηθεί και από την 

επεξεργασία των δεδομένων εκείνου του δείγματος. 

Επειδή ένας από τους στόχους μας ήταν να διερευνηθεί σε ποιον βαθμό οι μαθητές ανά 

τάξη φοίτησης αντιλαμβάνονταν την έννοια της κεφαλής, επιλέξαμε στην εκφώνηση 

των γραπτών κριτηρίων να τοποθετούμε την κεφαλή ή πρώτη ή δεύτερη σε ισάριθμες 

περιπτώσεις, προκειμένου να μην προδιαθέτουμε τα παιδιά. Το ίδιο ακριβώς 

εφαρμόσαμε και στη δοκιμασία κατονομασίας εικόνων από τα νήπια κατά την οποία 

τα ζεύγη των καρτών παρουσιάζονταν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παιδιά και εναλλάξ 

ως προς τη θέση της κεφαλής, στοιχείο που, όπως αποδείχθηκε, επηρέασε τις 

απαντήσεις τους σε κάποιον βαθμό. 

Τέλος, όσον αφορά το γένος των επιθέτων επιδιώξαμε να διαφοροποιήσουμε τις 

απαιτήσεις μας ανά τάξη και επικεντρωθήκαμε στο αρσενικό γένος για τα νήπια, στο 

θηλυκό για τους μαθητές του δημοτικού και στο ουδέτερο για τους μαθητές του 

γυμνασίου. Στόχος της διαφοροποίησης ήταν να ελέγξουμε κατά πόσο το εκάστοτε 

δείγμα θα επέλεγε το κατάλληλο καταληκτικό επίθημα στην τελική δομή ή την 

ανάλογη παράγωγη λέξη ως δεύτερο συνθετικό ανά περίπτωση. Το δεδομένο αυτό 

επηρέασε σε ένα σημείο και την οριστικοποίηση των συνθετικών των υπό σχηματισμό 

ΜΟΣ. Κατά συνέπεια, ενδεικτικά, για το γυμνάσιο αποφεύχθηκαν ουσιαστικά 

ουδετέρου γένους ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ερμηνεία για τύπους όπως 

το «ωραιόμυαλο», που λόγω γένους θα μπορούσε να υποτεθεί είτε ότι είναι αποδεκτός 

εξωκεντρικός σχηματισμός στο επιζητούμενο γένος είτε μη αποδεκτό για τα δεδομένα 

της δοκιμασίας ενδοκεντρικό δεξιόστροφο ΜΟΣ που νοηματικά αποδίδει ένα «ωραίο 

μυαλό» και τονίζεται βάσει του κανόνα της τρισυλλαβίας στην προπαραλήγουσα.      

Εν προκειμένω, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα κριτήρια για την επιλογή των λέξεων 

που συμπεριλήφθηκαν στη δοκιμασία αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονταν.77 Συνοψίζονται στη 

                                                 
77 Τα τρία δείγματα της έρευνάς μας διαφοροποιούνταν ως προς την ηλικία, τη γλωσσική και τη 

γνωστική τους ανάπτυξη, το λεξιλόγιο και τον βαθμό έκθεσης των παιδιών σε πλούσια και αυθεντικά 
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συχνότητα, στην κανονικότητα, στην παραγωγικότητα και στην προβλεψιμότητα  (βλ. 

Ευθυμίου, 2013). Οι υπαρκτές λέξεις που επιλέχθηκαν ως δομικά συστατικά για τον 

σχηματισμό των μη νεολογικών ΜΟΣ χαρακτηρίζονται από  

 πολύ υψηλή συχνότητα εμφάνισης ύστερα από ηλεκτρονική αναζήτηση στο 

αντίστροφο λεξικό της Αναστασιάδη Συμεωνίδη78 σε συνδυασμό με τη 

συχνότητα εμφάνισης των πρώτων ή δεύτερων συνθετικών στα σχολικά 

εγχειρίδια της γλώσσας για την πέμπτη δημοτικού,  

 ομαλότητα κατά το σχηματισμό τους όσον αφορά τη μορφή των θεμάτων από 

τα οποία απαρτίζονται, 

 υψηλή παραγωγικότητα ως επιμέρους θεμάτων ως πρώτων ή δεύτερων 

συνθετικών σε οικογένειες ομόρριζων λέξεων, 

 υψηλή προβλεψιμότητα όσον αφορά τη σημασιολογική διαφάνεια και την 

επίγνωση από τα παιδιά της εκάστοτε ηλικίας. Συγκεκριμένα, για το 

νηπιαγωγείο επιλέχθηκαν λέξεις που εντάσσονται στις πέντε θεματικές – 

σημασιολογικές κατηγορίες που αναφέρονται στο ΝΠΣΝ (2011) ως βασικές για 

τα εισαγόμενα γλωσσικά ερεθίσματα των νηπίων και αφορούν: τον άνθρωπο 

και την ταυτότητά του, τη φύση και το περιβάλλον, την υγεία και τη διατροφή, 

τα ταξίδια και την τέχνη.  Για την πέμπτη δημοτικού και την πρώτη γυμνασίου 

επιλέχθηκαν λέξεις που λημματολογούνται στις θεματικές ενότητες του 

σχολικού εγχειριδίου της γλώσσας. Στην έρευνα με δείγμα μαθητές γυμνασίου 

συμπληρωματικά αξιοποιήθηκαν και οι ενδεικτικοί πίνακες με τις στατιστικές 

παρατηρήσεις για τον αριθμό των σύνθετων λέξεων ανά λήμμα και ανά 

συνθετικό (πρώτο ή / και δεύτερο), όπως συμπεριλαμβάνονται στο Λεξικό των 

Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελληνικής του Γ. Μπαμπινιώτη (2016).  

                                                 
γλωσσικά ερεθίσματα κατάλληλα ανά ηλικία στο πλαίσιο φοίτησης στο σχολείο (βλ. ενότητα 3.3.4.). Οι 

παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα κριτήρια επιλογής των λέξεων συνέβαλαν στην οριστικοποίηση 

της απόφασης να αξιοποιήσουμε ερευνητικά την ίδια δοκιμασία σχηματισμού ΜΟΣ διαφοροποιώντας, 

όμως, τα λεξικά μορφήματα ανά τάξη προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η μνημονική 

ανάκληση από τα παιδιά των δυο μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων ομόρριζων υπαρκτών σχηματισμών 

στους οποίους έχουν εκτεθεί και που ενδεχομένως να ήταν συχνόχρηστοι για τα ίδια σε σύγκριση και 

αντίθεση με τα νήπια.   
78 Ηλεκτρονικά διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html
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Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αιτιολογήσουμε την αφαίρεση των ΡΣΒΔΘ σε –ος 

(συμβολαιογράφος) και –της (αποικιοκράτης) από το τελικό κριτήριο σε σχέση με την 

πιλοτική δοκιμασία. Η επιλογή μας αποδίδεται σε πλήθος παραγόντων και 

εφαρμόστηκε παρά το γεγονός ότι α) πρόκειται για παραγωγικές δομές στη συγχρονική 

μορφή της ελληνικής και ότι β) ΡΣΒΔΘ συμπεριλαμβάνονται σε γλωσσικές ασκήσεις 

που αφορούν τη σύνθεση στα εγχειρίδια της πέμπτης δημοτικού σε περιορισμένη 

έκταση και του γυμνασίου σε ευρύτερη κλίμακα. Αφενός, ο αποκλεισμός τους 

οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγματος ανεξαρτήτως ηλικίας και τάξης 

σχημάτισε κατά την προερευνητική φάση τις περισσότερες μη αποδεκτές δομές στις 

συγκεκριμένες κατηγορίες. Θεωρήσαμε, επομένως, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

τον θεματικό άξονα επικείμενης έρευνας. Δεύτερον, ελήφθη υπόψη ότι για την 

ενσωμάτωση των ΡΣΒΔΘ στην εκπαιδευτική παρέμβαση με στοχευμένες ασκήσεις 

που εξειδικεύονταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας θα απαιτούνταν 

επιπλέον διδακτικός χρόνος, δεδομένο που ήταν απαγορευτικό. Τρίτον, εφόσον ήδη 

από την πιλοτική διερεύνηση προέκυπταν αδυναμίες κατά τη σύνθεση που αφορούσαν 

πιο συχνόχρηστα ΜΟΣ δεν ήταν λογική η εστίαση στην παρούσα έρευνα σε πιο 

σύνθετο και συχνά ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, όπου υπάγονται πολλά από τα ΡΣΒΔΘ.79 

Τέταρτον, για λόγους συνέπειας της έρευνας, η εξέταση της ΜορφΕπ των ΡΣΒΔΘ θα 

έπρεπε να επεκταθεί και στα νήπια, κάτι που ήταν ανέφικτο σε ένα μόνο διδακτικό 

δίωρο κατά το οποίο ακολουθήθηκε η αρχή της διδασκαλίας από τις πλέον απλές στις 

πλέον πολύπλοκες μορφές σύνθεσης. Μια τέτοια επιλογή θα έθετε σε κίνδυνο την 

όποια λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων παρεμβάσεων.   

Ολοκληρώνουμε την ενότητα με ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμολόγηση 

των επιδόσεων των μαθητών στη δοκιμασία αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης. 

Κάθε νεολογικό ΜΟΣ που δομήθηκε σύμφωνα με τους μορφολογικούς και 

σημασιολογικούς κανόνες της σύνθεσης της ελληνικής και με τις απαιτήσεις της 

εκφώνησης λάμβανε έναν βαθμό ως αποδεκτό. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι 

στις αποδεκτές δομές πραγματώνονταν ορθά τα επιμέρους μορφήματα (πρώτο 

συνθετικό, δεύτερο συνθετικό, παραγωγικό επίθημα τελικού ΜΟΣ) ως προς τη μορφή, 

τα όρια, τη σημασία και τους περιορισμούς στη συνδυαστικότητα, η κεφαλή και ο 

                                                 
79 Η διερεύνηση του επιπέδου της ΜορφΕπ των ΡΣΒΔΘ από τους εφήβους μαθητές και η υλοποίηση 

σχετικού πειραματικού χειρισμού με στόχο την ενίσχυσή της έχει προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον. 

Βλ. σχετικές κατευθύνσεις από τις Zoski et al. (2018) για σύνδεση με την επιστημονική ορολογία και το 

ακαδημαϊκό λεξιλόγιο. 
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δείκτης σύνθεσης. Επίσης, επιλεγόταν το κατάλληλο δομικό σχήμα και ο αντίστοιχος 

κανόνας τονισμού κατά τον συνδυασμό των λεξικών μορφημάτων που δόθηκαν σε 

κάθε περίπτωση (βλ. εκτενώς το κεφάλαιο εννέα για μη αποδεκτές πραγματώσεις 

ΜΟΣ). Η μέγιστη δυνατή συνολική βαθμολογία κάθε νηπίου συνέπιπτε με τις 16 

μονάδες ενώ για τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου ταυτιζόταν με τις 32 

μονάδες για τα δυο πρώτα ερωτήματα. Η υψηλότερη δυνατή επίδοση στα υπόλοιπα 

ερωτήματα διαμορφωνόταν ανάλογα με τις κατηγορίες ΜΟΣ που εξετάζονταν (επίθετα 

και ουσιαστικά, δομές με σχέσεις παράταξης και με σχέσεις εξάρτησης, ομάδες ΜΟΣ 

βάσει συνδυασμού των γραμματικών κατηγοριών των επιμέρους μορφημάτων) ή με 

καθένα χωριστά από τα εγγενή χαρακτηριστικά των ΜΟΣ (βλ. αναλυτικά το κεφάλαιο 

οκτώ). Ακολουθήσαμε το παράδειγμα των Rispens et al. (2008) και δε βαθμολογήσαμε 

με αρνητικό πρόσημο μη ορθογραφημένους σχηματισμούς. Η βαθμολόγηση 

πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από την ερευνήτρια. 

 

6.3.3. Ως προς τον τρόπο χορήγησης  

Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι οι δοκιμασίες αξιολόγησης της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης κάθε δείγματος διαφοροποιήθηκαν ως προς τον τρόπο χορήγησής τους, σε 

προφορικό λόγο στα νήπια και σε γραπτό λόγο στους μαθητές του δημοτικού και του 

γυμνασίου. 

 

6.3.3.1. Με προφορική δοκιμασία 

Κατά την αρχική αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης της ΜορφΕπ της σύνθεσης των 

νηπίων επιχειρήθηκε η διάγνωση της μορφολογικής ικανότητας του συνόλου του 

δείγματος να σχηματίσει 16 νεολογικά ΜΟΣ της ελληνικής (βλ. παράρτημα 2). Στη 

φάση αυτή δε διαδραμάτισε ρόλο σε ποια ομάδα (ελέγχου ή πειραματική) θα 

εντάσσονταν στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Στο πλαίσιο 

δραστηριότητας κατονομασίας εικόνων τα παιδιά κλήθηκαν να κατονομάσουν τα 

σύνθετα που θεωρούσαν ότι προέκυπταν κάθε φορά από τον συνδυασμό δυο λέξεων οι 

οποίες απεικονίζονται σε 16 ζεύγη εικόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
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συνδυασμένα ανά δυο 32 συγκεκριμένα σκίτσα, το καθένα από τα οποία απεικόνιζε 

μια λέξη που θα αποτελούσε το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό του τελικού 

σχηματισμού (βλ. παράρτημα 3). Τα σκίτσα κατά τη χορήγηση της δοκιμασίας 

παρατίθεντο με τον ίδιο τρόπο για κάθε παιδί και εναλλάξ με σειρά [προσδιοριστής + 

προσδιοριζόμενο] και [προσδιοριζόμενο + προσδιοριστής] ώστε από τις προφορικές 

απαντήσεις των παιδιών να αναδειχθεί αν τα νήπια αντιλαμβάνονται την έννοια της 

κεφαλής στα ενδοκεντρικά σύνθετα και την παρουσία της στα δεξιά του σχηματισμού 

σε αντίθεση με την απουσία της στα εξωκεντρικά.  

Σε κάθε συνεδρία πριν από την έναρξη της δοκιμασίας δόθηκε προφορικά μέσω 

εικόνων ανά κατηγορία ένα παράδειγμα παραγωγής υπαρκτών ΜΟΣ προκειμένου τα 

νήπια να κατανοήσουν τις οδηγίες και να μην υπάρχουν αμφιβολίες ή διστακτικότητα 

από την πλευρά τους κατά την πραγμάτωση των απαντήσεών τους. Η χορήγηση της 

δοκιμασίας σχηματισμού ΜΟΣ αφορούσε σε κάθε παιδί ατομικά, ώστε εκείνο να μην 

επηρεάζεται από τις αντιδράσεις των υπολοίπων, και είχε διάρκεια περίπου 5-8 λεπτά 

ανά νήπιο. Αν και η έγκριση προέβλεπε τη μαγνητοφώνηση των απαντήσεων των 

νηπίων, στοιχείο για το οποίο ήταν ενήμεροι και οι κηδεμόνες από τη σχετική φόρμα 

εξασφάλισης της συναίνεσής τους, ρητά εκπεφρασμένες αντιρρήσεις σε ορισμένες 

μόνο σχολικές μονάδες δεν επέτρεψαν την αυτού του είδους καταγραφή των 

δεδομένων. Εναλλακτικά, η καταγραφή έγινε χειρόγραφα από την ερευνήτρια.  

 

6.3.3.2. Με γραπτή δοκιμασία 

Πριν ξεκινήσει η αυτοσυμπλήρωση του γραπτού κριτηρίου από τους μαθητές της 

πέμπτης δημοτικού (βλ. παράρτημα 6) και της πρώτης γυμνασίου (βλ. παράρτημα 8) 

δόθηκαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις είτε από την ερευνήτρια είτε από τους 

συναδέλφους, εκπαιδευτικούς της τάξης, στις ελάχιστες περιπτώσεις που η πρώτη 

απουσίαζε (και μόνο στη φάση του μεταελέγχου). Τονίστηκε στα παιδιά ότι η 

διαδικασία είναι ανώνυμη και εμπιστευτική και ότι εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας 

που διεξάγεται κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στοιχεία που ήδη είχαν 

συμπεριληφθεί και στη φόρμα εξασφάλισης της γονικής συναίνεσης. Επομένως, δεν 

υπήρχε λόγος για εκνευρισμό και άγχος όσον αφορά την επίδοση αλλά για μια 
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συνειδητή προσπάθεια να καταγράψουν οι μαθητές τις σύνθετες λέξεις που θα 

σχημάτιζαν ανά περίπτωση.  

Η απουσία της επαπειλούμενης βαθμολόγησης των γραπτών, όμως, δεν επέτρεπε μια 

χαλαρή αντιμετώπιση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό και με σχετική γραπτή 

επισήμανση συνδέθηκε το γραπτό κριτήριο αξιολόγησης ανά τάξη και βαθμίδα με την 

ενότητα στο βιβλίο μαθητή στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας κατά την οποία 

προβλεπόταν από το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) η διδασκαλία της σύνθεσης 

αντίστοιχα, προκειμένου να αναδειχθεί η σκοπιμότητα της δραστηριότητας και τα 

γνωστικά οφέλη της για τους μαθητές. Σχετική προφορική αναφορά υπήρξε και πριν 

την έναρξη της διαδικασίας από τους διδάσκοντες. Τέλος, υπενθυμίστηκε στα παιδιά 

να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους στο δεδομένο διάστημα, να τονίσουν όλες τις 

λέξεις και να διαβάζουν κάθε φορά προσεκτικά την εκφώνηση και το εισαγωγικό 

βοηθητικό παράδειγμα. Δε δόθηκαν επεξηγήσεις σε απορίες από την έναρξη της 

δοκιμασίας και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τέλος, καμία νύξη δεν έγινε όσον αφορά 

πιθανή επανεξέταση με το δεδομένο ότι το τεστ ήταν κοινό και στις δυο φάσεις 

(προελέγχου και μεταελέγχου) και το επιθυμητό ήταν να μην επηρεαστούν οι μαθητές 

και των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου από τις αρχικές τους 

απαντήσεις μέσω μνημονικής ανάκλησης των τελευταίων. Στον μεταέλεγχο για λόγους 

οικονομίας χρόνου και δυνάμεων οι απαραίτητες εισαγωγικές πληροφορίες (σχολείο, 

ημερομηνία, τμήμα και τάξη, κωδικός εντύπου) ήταν συμπληρωμένες εκ των προτέρων 

στα αντίστοιχα έντυπα.   

 

6.3.3.3. Ως προς τη μορφή του εντύπου 

Ως προς τη μορφή και τη δομή τους τα έντυπα κριτήρια αξιολόγησης διαμορφώθηκαν 

ως εξής. Κάθε τεστ περιελάμβανε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, στο εξώφυλλο, αρχικά 

με έντονη γραφή δινόταν ο τίτλος της έρευνας, ότι επρόκειτο για διαγνωστικό κριτήριο 

αξιολόγησης της ικανότητας παραγωγής μονολεκτικών ονοματικών σύνθετων λέξεων 

της ελληνικής. Στη συνέχεια συλλέγονταν ελάχιστα δημογραφικά στοιχεία των 

μαθητών (φύλο, ηλικία, μητρική γλώσσα, ξένες γλώσσες). Στην περίπτωση των νηπίων 

τα δεδομένα αυτά καταγράφηκαν από την ερευνήτρια με τη βοήθεια των νηπιαγωγών. 

Οι μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου κλήθηκαν να συμπληρώσουν επιπλέον 
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τα στοιχεία που αφορούσαν στο σχολείο, στην τάξη τους, στο τμήμα τους (γενικής 

παιδείας ή ένταξης) και στην ημερομηνία διεξαγωγής κάθε τεστ, ώστε να γίνει κατά 

την επεξεργασία των δεδομένων ορθά η κατάταξη στις ομάδες ελέγχου ή στις 

πειραματικές και στις δοκιμασίες προελέγχου ή μεταελέγχου αντίστοιχα. Η 

διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και στοιχεία που αφορούσαν το 

ακαδημαϊκό προφίλ της ερευνήτριας, τους στόχους της έρευνας και την 

προαιρετικότητα της συμμετοχής δε συμπεριλήφθηκαν, καθώς είχαν ήδη καταγραφεί 

στη φόρμα συγκατάθεσης προς τους κηδεμόνες των παιδιών.  Κάθε έντυπο κριτήριο 

λάμβανε έναν κωδικό που αντιστοιχούσε στον αριθμό καταλόγου κάθε μαθητή στο 

τμήμα που φοιτούσε, ώστε να διαπιστώνεται η συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις 

διαδικασίες προκειμένου να συμπεριληφθεί στο δείγμα ή να αποκλειστεί από αυτό μετά 

την ολοκλήρωση και των τριών φάσεων. 

Στο δεύτερο μέρος των γραπτών κριτηρίων σε ξεχωριστά φύλλα ήταν 

καταγεγραμμένες οι δυο δραστηριότητες σύνθεσης του απαιτούσαν τον σχηματισμό 

νεολογικών σε σημασιολογικό επίπεδο ΜΟΣ τα οποία υπάγονταν α) στα ουσιαστικά 

και β) στα επίθετα. Στο τέταρτο και τελευταίο φύλλο προστέθηκε και άλλη μια έγγραφη 

προτροπή προς τους συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου 

προκειμένου να ελέγξουν συνολικά το έντυπο και να συμπληρώσουν τυχόν 

αναπάντητα ερωτήματα. Στο κλείσιμο η ερευνήτρια εξέφραζε τις ευχαριστίες της προς 

τα παιδιά για τη συμμετοχή τους. 
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7. Εκπαιδευτική παρέμβαση: Σχεδιασμός, 

μεθοδολογία, υλοποίηση 

Το έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε πτυχές της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Αρχικά, α) προσδιορίζονται οι μεθοδολογικές αρχές που τη διέπουν, β) περιγράφεται 

το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε διδακτικά ανά δείγμα και συνίσταται σε τρία 

σύντομα αφηγήματα και σε λίμερικς, και γ) αιτιολογείται η επιλογή των 

δραστηριοτήτων ενίσχυσης της ΜορφΕπ της σύνθεσης που ενσωματώθηκαν σε αυτή 

(7.1.). Στη συνέχεια, δίνονται ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την τριμερή 

διάρθρωση της έρευνας, τις δυο μετρήσεις και την ενδιάμεση φάση της υλοποίησης 

του κυρίως μορφολογικού προγράμματος (7.2.). Στην τρίτη ενότητα (7.3.) του 

κεφαλαίου περιγράφεται ανά τάξη το πρόγραμμα που παρακολούθησαν οι ομάδες 

ελέγχου και η παρέμβαση που υφίσταντο οι πειραματικές ομάδες. Επίσης, 

προσδιορίζονται το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων και οι ενέργειες της 

ερευνήτριας προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός πιστότητας της παρέμβασης στον 

ερευνητικό σχεδιασμό. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά στη μεθοδολογία που 

αφορούσε τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που 

συγκεντρώθηκαν (7.4.).   

 

7.1. Περί της εκπαιδευτικής παρέμβασης  

7.1.1. Μεθοδολογικές αρχές της παρέμβασης 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με εστίαση στη 

μορφολογία (της αγγλικής γλώσσας) και στόχο την ανάπτυξη της ΜορφΕπ των 

μαθητών συνοψίζονται σε τρία (βλ. Pacheco & Goodwin, 2013: 543). Καταρχάς, 

αφορούν την τάση ανάδειξης της εσωτερικής μορφολογικής δομής των λέξεων, 

προσέγγιση που η Carlisle (2010: 478) χαρακτηρίζει ως «το εναρκτήριο βήμα με στόχο 

την κατάκτηση της ΜορφΕπ», μέσω της μορφημικής κατάτμησης σύνθετων λέξεων στα 

επιμέρους συστατικά τους (λέξεις, θέματα και προσφύματα) σε δραστηριότητες με 

παιγνιώδη μορφή. Η Carlisle, μολονότι τονίζει την αξία αυτής της προσέγγισης για την 
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ενίσχυση της ΜορφΕπ  σε αρχικά στάδια, καταλογίζει ως μειονέκτημά της την απουσία 

μακροπρόθεσμης επίδρασης στην ανάπτυξη της ΜορφΕπ. Στην περίπτωση της 

σύνθεσης στην ελληνική η προσέγγιση αυτή είναι ανάγκη να εφαρμόζεται με προσοχή 

γιατί ενδέχεται οι τεμαχισμοί είτε να μην είναι πάντα ορθοί και, κατά συνέπεια, να μην 

αναδεικνύουν τα δομικά σχήματα κατασκευής των λέξεων ή τους αντιληπτικούς 

δείκτες της σύνθεσης, είτε να αποβαίνουν σε υπερανάλυση. Ενδεικτικά, η διάσπαση 

της σύνθετης λέξης μουσικοχορευτικός ως μουσ-ικ-ο-χορ-ευ-τ-ικ-ός, αναδεικνύει μεν 

όλα τα μορφήματα (θεματικά, παραγωγικά, κλιτικό) αλλά αφορά περισσότερο αυτό 

που οι Pacheco & Goodwin (2013: 548) χαρακτηρίζουν ως «αυστηρή μορφολογική 

γνώση» (strict morphological knowledge). 

Έτερο δομικό στοιχείο των μορφολογικών παρεμβάσεων θεωρείται η ρητή διδασκαλία 

και η εκμάθηση των σημασιών που φέρουν θέματα και προσφύματα και η ένταξή τους 

σε σημασιολογικά δίκτυα (οικογένειες λέξεων)80 (βλ. Carlisle, 2010· Pacheco & 

Goodwin, 2013).  

Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα της εξάσκησης του πληθυσμού στη 

«μορφολογική επίλυση προβλήματος» (morphological problem solving) (Anglin et al., 

1993), δηλαδή στην κατανόηση «του τρόπου που τα μορφήματα συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της σημασίας ή του γραμματικού ρόλου μιας λέξης» (Carlisle, 2010: 479). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη διαχείριση ενός προβλήματος που σχετίζεται με τη 

μορφολογία των λέξεων και προϋποθέτει την επιλογή και την εφαρμογή της 

καταλληλότερης ανά περίπτωση στρατηγικής επίλυσης προβλήματος, η οποία 

ταυτίζεται με τη μορφολογική ανάλυση (morphological analysis or morphemic 

analysis). Παρατηρείται συχνά η μερική επικάλυψη ορισμένων από τις τρεις 

προαναφερθείσες αρχές με συνέπεια την αδυναμία αξιολόγησης του βαθμού 

αποτελεσματικότητας καθεμίας χωριστά στη βελτίωση του επιπέδου ΜορφΕπ των 

εμπλεκομένων (βλ. Carlisle, 2010· Pacheco & Goodwin, 2013).  

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διευκρινίσουμε πτυχές της μορφολογικής ανάλυσης, 

ειδικότερα, ως στρατηγικής για τη μορφολογική επίλυση προβλήματος και, 

γενικότερα, ως στρατηγικής εκμάθησης λεξιλογίου την οποία οι Kelley et al. (2010: 

10) χαρακτηρίζουν ως μια από τις πλέον «αναγκαίες» (essential strategies). Οι Goodwin 

                                                 
80 Βλ. Nagy & Anderson (1984: 315) για τον ρόλο της ένταξης λέξεων σε οικογένειες ομόρριζων δομών 

στη σημασιολογική αποκωδικοποίησή τους.  
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& Perkins (2015: 513) διατυπώνουν με τον εξής ευσύνοπτο ορισμό την ουσία αυτής 

της στρατηγικής ως ‘word solve: break a hard word down’ αναφερόμενες α) στον 

τεμαχισμό πολυμορφηματικών λέξεων σε μορφήματα που φέρουν σημασία και με 

(κάποια από) τα οποία οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι και β) στον συνδυασμό αυτών 

προκειμένου να οικοδομήσουν τη σημασία του αρχικού άγνωστου σχηματισμού. Όσον 

αφορά τη σύνθεση οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του ντετέκτιβ και εντοπίζουν 

τα λεξικά μορφήματα (θέματα ή λέξεις) από τα οποία απαρτίζεται η σύνθετη δομή 

εφαρμόζοντας στην πράξη την εντολή «εντόπισε όσα μέρη σου είναι γνωστά» (SPY – 

Seek the Part You know) που υιοθέτησαν οι Lovett, Lacerenza, & Borden (2000: 469) 

σε έρευνα με δείγμα μαθητές που φοιτούσαν στη δευτέρα δημοτικού μέχρι και στην 

πρώτη γυμνασίου. Σαφώς, η ουσία της στρατηγικής δεν περιορίζεται στην οριοθέτηση 

των επιμέρους μορφημάτων των σύνθετων λέξεων αλλά επεκτείνεται στη διακρίβωση 

των σημασιολογικών και λειτουργικών τους σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των 

συστατικών τους.  

Τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική της μορφολογικής ανάλυσης είναι 

τα εξής (βλ. αναλυτικά Harris, Schumaker & Deshler, 2011: 21· Kieffer & Lesaux, 

2010: 50). Συγκεκριμένα, α) να αναγνωρίσουν τη λέξη που δε γνωρίζουν ή γνωρίζουν 

τμηματικώς, β) να την τεμαχίσουν μορφολογικά, γ) να αποδώσουν σημασία σε κάθε 

συστατικό της, δ) να προβούν σε υποθέσεις όσον αφορά τη διατύπωση ενός συνθετικού 

ορισμού βάσει των επιμέρους σημασιών και ε) να ελέγξουν την ορθότητα της υπόθεσής 

τους. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε βάσει των συμφραζομένων (του περικειμένου) αν 

πρόκειται για λέξη ενταγμένη σε κείμενο (βλ. σχετικά Baumann et al., 2003) είτε 

αξιοποιώντας ένα λεξικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) είτε μέσω συζήτησης με καταιγισμό 

ιδεών μεταξύ συμμαθητών και εκπαιδευτικών. Η επίδειξη από τους εκπαιδευτικούς της 

εφαρμογής των προαναφερθέντων βημάτων σε σύνθετες λέξεις της ελληνικής, η 

παροχή στους μαθητές ευκαιριών εξάσκησης στη μορφολογική ανάλυση μέσα από 

στοχευμένες ασκήσεις και η παροχή ανατροφοδότησης συνιστούν βασικά γνωρίσματα 

της μορφολογικής εκπαιδευτικής παρέμβασης ανά τάξη στο πλαίσιο της μελέτης μας.   

Οι Pacheco & Goodwin (2013: 544 κ.ε.) συνοψίζουν σε τέσσερεις τις θεμελιώδεις 

αρχές που προτείνουν να αξιοποιούνται σε μορφολογικές παρεμβάσεις με στόχο την 

ανάδειξη της συμβολής των συστατικών μιας λέξης στην απόδοση της σημασίας της 
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(using word parts). Πρόκειται για τις στρατηγικές «από το μέρος στο όλο» (Part-to-

Whole), «από τα μέρη στο όλο» (Parts-to-Whole), της αναλογίας (Analogy) και «από 

το όλο στο μέρος» (Whole-to-Part), οι οποίες αποσαφηνίζονται στις επόμενες 

παραγράφους. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιήθηκαν περισσότερο η δεύτερη και η 

τρίτη στρατηγική (βλ. Hendrix & Griffin, 2017) εξαιτίας των χαρακτηριστικών των 

σύνθετων λέξεων και των αρχών της σύνθεσης στην ελληνική.  

Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της γνώσης για ένα από τα θεματικά μορφήματα 

(Part-to-Whole) δε συνιστά μεμονωμένα επαρκή συνθήκη, αν και δύναται, ανά 

περίπτωση, να αποτελέσει την αφετηρία της μνημονικής ανάκλησης πληροφορίων για 

την ταξινόμηση μιας σύνθετης λέξης σε ένα λεξιλογικό δίκτυο. Αντίθετα, η 

αναγνώριση και η σημασιολογική απόδοση όλων των θεματικών ή λεξικών 

μορφημάτων (Parts-to-Whole), ανεξάρτητα αν είναι περισσότερο ή λιγότερο διαφανή, 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία κάθε σύνθετης λέξης. Έτσι, το ξερόκλαδο είναι 

κατανοητό ως ένα ξερό κλαδί. Ομοίως, και σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης της 

παραγωγής με τη σύνθεση ρόλο διαδραματίζουν και τα επιθήματα, κυρίως, που φέρουν 

και τις γραμματικές και συντακτικές ιδιότητες της λέξης. Άρα, το βιβλιοπωλείο 

αποδίδει τον τόπο που πωλούνται τα βιβλία και όχι την ενέργεια ή τον δράστη. Την 

ευρεία εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ανέδειξε και σχετική έρευνα των Pacheco & 

Goodwin (2013: 545), οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν ως «την πλέον αποτελεσματική» για 

την επίλυση προβλήματος σε επίπεδο λέξεων, και μάλιστα άγνωστων, τις οποίες 

έθεσαν στο υπό εξέταση δείγμα εφήβων μαθητών γυμνασίου. Στην ίδια διαπίστωση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής «από τα μέρη στο όλο» 

προβήκαμε σε σχέση με την έρευνα που διεξήγαμε.     

Η στρατηγική της αναλογίας εδράζεται στην αναγνώριση θεμάτων που είναι 

συχνόχρηστα και, συνεπώς, οικεία στα παιδιά ως πρώτα ή δεύτερα συνθετικά. Μέσω 

της ένταξης σε ομάδες ετυμολογικά συγγενών λέξεων και α) αποκωδικοποιούνται 

σημασιολογικά λιγότερο γνωστές ή εντελώς άγνωστες λέξεις που σχηματίζονται βάσει 

του ίδιου μοτίβου ή εκφράζουν την ίδια λειτουργική σχέση (παράταξης ή εξάρτησης) 

ή έχουν έναν κοινό θεματικό ρόλο (ενδεικτικά, δράστης, όργανο, σκοπός) και β) 

γίνονται αντιληπτές οι μορφολογικές, φωνολογικές ή σημασιολογικές μεταβολές που 

προκαλούνται από τους περιορισμούς στη συνδυαστικότητα των βάσεων. Έτσι η 

μουσικοθεραπεία και η χημειοθεραπεία γίνονται αντιληπτές ως μορφές θεραπείας με 
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διαφορετικό όργανο ή μέσο. Τροχοπέδη στη χρήση της αναλογίας συνιστά το γεγονός 

ότι απαιτεί πιο σύνθετη συλλογιστική πορεία και, συνεπώς, αναπτύσσεται με το 

πέρασμα της ηλικίας και τη συστηματική εξάσκηση. Παράλληλα, προϋποθέτει σαφή 

επίγνωση της ταξινόμησης λέξεων ορισμένων κατηγοριών, όπως οι ομόηχες, οι 

παρώνυμες, οι τονικά παρώνυμες και οι σημασιολογικά αδιαφανείς στη σωστή 

οικογένεια, ώστε και η αναλογία να είναι ορθή (βλ. Nagy & Anderson, 1984). Στην 

προαναφερθείσα έρευνα των Pacheco & Goodwin (2013) η στρατηγική αυτή, παρόλο 

που υπήρξε εξαιρετικά αποτελεσματική, αξιοποιήθηκε συγκριτικά λιγότερο από τις 

υπόλοιπες και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από αναγνώστες με δυσκολίες παρά από 

εκείνους με τυπική ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση στη μορφολογική μας παρέμβαση 

δραστηριοτήτων εξάσκησης στη χρήση της αναλογίας ως στρατηγικής προσπέλασης 

των σύνθετων λέξεων αναδεικνύει τη σημασία της για τη βαθύτερη κατανόηση και την 

εμπέδωση των αρχών της συγκεκριμένης διαδικασίας σχηματισμού λέξεων.  

Ως μέσο επίλυσης κάθε μορφολογικού προβλήματος προτείνεται στο πλαίσιο της 

ρητής διδασκαλίας των θεματικών μορφημάτων η καταγραφή τους σε ένα «ημερολόγιο 

λεξιλογίου» (vocabulary journal) (βλ. Wolter & Collins, 2017). Σε αυτό συνιστάται να 

καταγράφουν οι μαθητές α) απλούς ορισμούς μη οικείων ή θεωρούμενων ως δύσκολων 

πολυμορφηματικών λέξεων· β) την αρχική και την τελική μορφή του τελευταίου 

συνθετικού στα δεξιά της λέξης, ώστε να αναδεικνύονται οι μορφές που μπορεί να 

λάβει καθώς και οι ποικίλες μεταβολές που υφίσταται σε σύγκριση με τον αρχικό τύπο 

του ως ανεξάρτητης λέξης· γ) τις σημασίες που ενδέχεται να φέρει το δεύτερο 

συνθετικό ύστερα από τον συνδυασμό με συγκεκριμένα πρώτα συνθετικά και δ) τύπους 

ομόηχους ή παρώνυμους που αξιοποιούνται ως πρώτα ή δεύτερα συνθετικά και για 

τους οποίους και τα ομόρριζά τους θα επισημαίνονται οι ειδοποιοί διαφορές (βλ. 

ενδεικτικά πρδγ. 7.1.-7.4.) 

(7.1.) ο ξενοδόχος είναι πρόσωπο που δέχεται ενώ η τεφροδόχος και το ανθοδοχείο 

είναι αντικείμενα που δέχονται 

(7.2.) ο καρόδρομος είναι δρόμος ενώ ο μαραθωνοδρόμος είναι δρομέας αυτής της 

απόστασης 

(7.3.) η οριοθέτηση αφορά τα όρια ενώ η οροσειρά τα όρη – βουνά 
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(7.4.) το μοναχοπαίδι και το πλουσιόπαιδο είναι παιδιά και οι σχηματισμοί έχουν την 

ίδια κεφαλή η οποία όμως λαμβάνει διαφορετική μορφή ύστερα από τη σύνθεση.   

Η τελευταία στρατηγική που προτείνουν οι Pacheco & Goodwin (2013) «από το όλο 

στο μέρος» (Whole-to-Part) διαφοροποιείται από τις προηγούμενες εφόσον 

εφαρμόζεται σε γνωστές λέξεις. Στην περίπτωση αυτή με τη χρήση της απαγωγικής 

λογικής αποσαφηνίζονται θέματα που είναι λιγότερο οικεία στους μαθητές. Οι 

ερευνητές τη θεωρούν αρκετά απαιτητική, καθώς εμπλέκει τη γνώση της ετυμολογίας 

των λέξεων, και επισημαίνουν ότι χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα από μέλη του δείγματός 

τους και ύστερα από σχετική προτροπή. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών μας παρεμβάσεων. 

Οι παραπάνω στρατηγικές επίλυσης προβλήματος συνιστούν υπώνυμα της 

μορφολογικής ανάλυσης ως υπερώνυμης έννοιας. Το συμπέρασμα από την αδρομερή 

αναφορά σε αυτές τις στρατηγικές είναι ότι οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία, την 

εξάσκηση και τις γλωσσικές τους εμπειρίες και σε σχέση με το ατομικό τους μαθησιακό 

προφίλ αξιοποιούν συχνά συνδυαστικά περισσότερες από μια στρατηγικές κατά την 

αναγνώριση των λέξεων. Με το σκεπτικό αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση 

του επιπέδου της ΜορφΕπ των παιδιών που συνιστούν το δείγμα μας ανά ηλικία και 

βαθμίδα φοίτησης επιλέγουμε να ενσωματώσουμε στα τρία παρεμβατικά μας 

προγράμματα διδασκαλίας α) τη ρητή διδασκαλία και την εξάσκηση στη χρήση της 

μορφολογικής ανάλυσης με τις επιμέρους μορφές της ως στρατηγικής επίλυσης 

προβλήματος, β) την επισήμανση των περιορισμών κατά τη χρήση της ώστε να μη 

θεωρείται πανάκεια από μαθητές ή εκπαιδευτικούς, και γ) τη ρητή (ή μη ρητή για τα 

νήπια) διδασκαλία των κανόνων που διέπουν τη μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης 

όπως διαπιστώθηκαν από τους μαθητές στις επιμέρους δραστηριότητες της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης (για περισσότερα βλ. Ευθυμίου, 2013).  

Στο σημείο αυτό κρίνουμε αναγκαία την αναφορά στο μοντέλο της σταδιακής 

απελευθέρωσης της ευθύνης (gradual release of responsibility model) βάσει του οποίου 

πραγματώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη μορφολογική παρέμβαση.81 Στα 

ελληνικά αποδίδεται ως «φθίνουσα καθοδήγηση». Οι Wolter & Dilworth (2014: 81) 

συνοψίζουν την ουσία του στη διατύπωση «Εγώ κάνω, Εμείς κάνουμε, Εσύ κάνεις» (I 

                                                 
81 Βλ. για το μοντέλο, γνωστό και ως guided-release model, Goodwin & Perkins (2015) και Goodwin 

(2016). 
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do, We do, You do) επιδιώκοντας μέσω αυτού να τονίσουν ότι οι διδάσκοντες 

στοχεύουν να προωθήσουν την αυτομάθηση των παιδιών διδάσκοντας σε αυτά «πώς 

να μαθαίνουν». Οι εκπαιδευτικοί καλούνται α) να παρέχουν οδηγίες και διευκρινίσεις 

για τη στρατηγική επίλυσης προβλήματος, β) να δίνουν κίνητρα στα παιδιά ώστε να 

την αξιοποιούν αναφερόμενοι στα οφέλη της σε γνωστικό επίπεδο, γ) να τη διδάσκουν 

εκτενώς εφαρμόζοντάς την οι ίδιοι σε πλήθος παραδειγμάτων (modeling of the task) 

πριν ζητηθεί το ίδιο από τους μαθητές, δ) να προσφέρουν χρόνο, πολλές ευκαιρίες 

εξάσκησης και ανατροφοδότηση στα παιδιά, εφόσον δεν πρόκειται για μια διαδικασία 

που διδάσκεται άπαξ (Kieffer & Lesaux, 2010: 50). 

Όσον αφορά το σκέλος της ανατροφοδότησης ως πολύ σημαντική κρίνεται η βοήθεια 

που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους κατά τη συγγραφή εκτενών 

πρωτότυπων κειμένων, συνήθως σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (βλ. 

παρακάτω). Βάσει ερευνητικά τεκμηριωμένων δυσκολιών που αντιμετώπιζαν παιδιά 

που φοιτούσαν ακόμα και στην τελευταία τάξη του δημοτικού να συγγράψουν 

παραγράφους με συνοχή και συνεκτικότητα συνιστάται σθεναρά η ενεργή συμβολή 

των εκπαιδευτικών μέσω δομικών διαγραμμάτων με «βήματα» τα οποία διευκολύνουν 

τους μαθητές στην παραγωγή ιδεών και στη συγκρότησή τους σε οργανωμένο λόγο 

(Kelley et al. 2010: 12). Δραστηριότητες αυτού του είδους αξιολογούνται ως μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώνουν οι μαθητές την πρόοδό τους ως απόρροια 

της μαθησιακής διαδικασίας και, συνεπώς, η διδακτική τους αξιοποίηση συστήνεται 

ιδιαιτέρως με την ολοκλήρωση κάποιας ευρύτερης θεματικής ενότητας (Lesaux et al., 

2012: 238).   

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις μεθοδολογικές αρχές που διέπουν τις παρεμβάσεις 

και στις τρεις τάξεις διεξαγωγής της έρευνάς μας, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε τη 

σχέση ανάμεσα στην επιλογή της στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης και την 

υπόθεση γενίκευσης της μορφολογίας (morphological generalization hypothesis). Την 

τελευταία διατύπωσαν οι Wysocki & Jenkins (1987: 69) τονίζοντας ότι η γνώση της 

εσωτερικής δομής οικείων λέξεων συμβάλλει σημαντικά στην προσπέλαση άγνωστων 

αλλά συγγενών λέξεων. Βάσει αυτού επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε αν μέσα από μια 

διαδικασία «μεταφοράς της γνώσης» (transfer of learning) μετά την ολοκλήρωση κάθε 

παρέμβασης θα βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών των πειραματικών ομάδων στον 
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σχηματισμό νεολογικών ΜΟΣ της ίδιας δομής με αυτά που είχαν ενσωματωθεί στο 

κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα παιδιά.  

Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα οι Nagy & Anderson (1984) διερευνώντας αυτήν τη 

σχέση σε επίπεδο εκμάθησης λεξιλογίου βεβαιώνουν ερευνητικά ότι μαθητές που 

εφαρμόζουν την ανάλυση μαθαίνουν 2-3 περισσότερες λέξεις ημερησίως σε σύγκριση 

με εκείνους που δεν την αξιοποιούν. Τα οφέλη που έχουν διαπιστωθεί ερευνητικά 

αποδίδονται στον χαρακτήρα της στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης που 

συνιστά ταυτόχρονα και γνωσιακή (γνωστική) και μεταγνωσιακή (μεταγνωστική) και 

μνημονική στρατηγική (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μητσιάκη, 2010). Ως 

γνωσιακή στρατηγική «συνδέει τις νέες πληροφορίες με τις προϋπάρχουσες» (Ευθυμίου, 

2013: 88) διευκολύνοντας την εκτίμηση της λεξικής σημασίας. Ως μεταγνωσιακή 

στρατηγική επιτρέπει στον μαθητή να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τις γνώσεις του 

για τη μορφολογία των σύνθετων λέξεων της ελληνικής (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & 

Μητσιάκη, 2010). Ως μνημονική στρατηγική επιτρέπει τη μνημονική ανάκληση 

θεμάτων και λέξεων (Anglin et al., 1993: 148). Βάσει των παραπάνω, ταξινομείται στις 

στρατηγικές «γενίκευσης» και μεταφοράς της γνώσης όχι μόνο στις λέξεις–στόχους 

αλλά και στις ομοειδείς ή ομόρριζές τους (Harris et al., 2011: 18). 

 

7.1.2. Εκπαιδευτικό υλικό  

Θεμελιώδη αρχή για κάθε αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση σε επίπεδο 

μορφολογίας της γλώσσας συνιστά η έκθεση των παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας σε 

γλωσσικό υλικό που διαθέτει υψηλή συγκέντρωση αυθεντικών ή ημι-αυθεντικών 

(σκοπίμως κατασκευασμένων) παραδειγμάτων (βλ. ενδεικτικά Graves, 2006 και Stahl 

& Nagy, 2006 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και Hendrix & Griffin, 2017 και 

Kieffer & Lesaux, 2010 για τη δευτεροβάθμια). Η συστηματική επαφή των μαθητών 

με πλούσιο προφορικό και γραπτό λόγο συμβάλλει στην εδραίωση του ενδιαφέροντός 

τους για τις λέξεις, τη δομή και τις σημασίες τους. Περαιτέρω, το ενδιαφέρον 

συσχετίζεται α) με την εμπρόθετη και συνειδητή εκμάθηση περισσότερων λέξεων ως 

βάση για να αποκομίσουν τα παιδιά γνώσεις για τις λέξεις και β) με τον ρόλο των 

τελευταίων ως στοιχείων της ανθρώπινης επικοινωνίας είτε πρόκειται για την 
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καθημερινή προφορική συνομιλία είτε για την παραγωγή και κατανόηση λόγου σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο εντός ή εκτός τάξης (βλ. και Nagy & Anderson, 1984).  

Με το σκεπτικό αυτό, η ερευνήτρια συνέγραψε τρεις ευσύνοπτες ιστορίες οι οποίες 

αξιοποιήθηκαν μαθησιακά ως μέσα αφομοίωσης και εκτίμησης της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης του δείγματος. Σε αυτές ενσωματώθηκαν υπαρκτά και νεολογικά ΜΟΣ 

κατασκευασμένα βάσει κοινών δομών. Οι λέξεις αυτές, στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν 

μεμονωμένα και όχι ενταγμένες σε προτασιακό συγκείμενο στις επιμέρους 

δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης των μηχανισμών της σύνθεσης στην 

ελληνική.82 Η απομονωτική επεξεργασία των σχηματισμών διευκολύνει στο να 

εστιαστεί η προσοχή των μαθητών στα μορφήματα σε επίπεδο λέξης (Goodwin & 

Perkins, 2015: 516). Εφόσον ο έλεγχος του βαθμού κατανόησης των κειμένων δεν 

αποτελούσε τον πρωταρχικό μας στόχο, δόθηκε έμφαση στη λεκτική εξομάλυνση ώστε 

να περιοριστούν κατά το δυνατό όσες πιθανές λεξιλογικές δυσκολίες δεν υπηρετούσαν 

στοχευμένα την ανάδειξη της μορφολογίας της σύνθεσης στην ελληνική. Ομοίως, η 

έκταση των κειμένων ήταν σχετικά περιορισμένη ώστε να περιοριστεί το αίσθημα του 

άγχους που οι Kelley et al. (2010: 8) τονίζουν ότι βιώνουν μαθητές με δυσκολίες στην 

κατάκτηση του γραμματισμού κατά την προσπέλαση μακροσκελών και πιο 

απαιτητικών νοηματικά κειμένων. 

Κάθε ιστορία, προκειμένου να κεντρίσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον του 

ακροατηρίου δομήθηκε βάσει αρχών και θεματικών αξόνων κατάλληλων ανά ηλικιακή 

ομάδα. Οι αφηγήσεις ολοκληρώθηκαν αφού ελήφθησαν υπόψη βασικοί κανόνες 

συγγραφής (βλ. αναλυτικά Σουλιώτης, 2012· Συνώδη, 2015) και η «Δυονομασία», 

πόνημα των Συνώδη και Τζακώστα (2014) με παραμυθική ιστορία, ενδεικτικές 

ασκήσεις και οδηγίες σχετικές με τη σύνθεση για μαθητές προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας.83 Το στοιχείο της δράσης του γενναίου και ευφυούς ήρωα για την 

επίλυση ενός προβλήματος και την αίσια έκβαση της υπόθεσης ήταν κοινό μοτίβο και 

στα τρία αφηγήματα.  

                                                 
82 Βλ. τις έρευνες των Baumann et al. (2002· 2003) για την επίδραση που άσκησε στο λεξιλόγιο μαθητών 

πέμπτης δημοτικού μια εκπαιδευτική παρέμβαση με έμφαση στη μεμονωμένη ή συνδυαστική 

διδασκαλία στρατηγικών μορφολογικής ανάλυσης (morphemic analysis) και διατύπωσης υποθέσεων με 

βάση τα συμφραζόμενα (contextual analysis). Βλ. επίσης εκείνη των Wysocki & Jenkins (1987) σε 

δείγμα μαθητών τετάρτης και έκτης δημοτικού και δευτέρας γυμνασίου. Βλ. και McCutchen & Logan 

(2011)· Ram, Marinellie, Benigno, & McCarthy (2013). 
83 Βλ. Vaknin-Nusbaum & Nevo (2017) για τα οφέλη από την ανάγνωση ιστοριών ειδικά για παιδιά στις 

συγκεκριμένες ηλικίες.   
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Όσον αφορά τα νήπια οι πρωταγωνιστές στο παραμύθι με τίτλο «Φλόγας, ο 

νεραϊδοσώστης δράκος» ήταν ζώα και μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες, που μέσω του 

ανιμισμού ήταν συμπαθή στο ακροατήριο. Ο πρωταγωνιστής στο μυθοπλαστικό 

αφήγημα με τίτλο «Σαν τον πατέρα μου» αντιμετώπισε δυσεπίλυτα μυστήρια και είχε 

την ίδια ηλικία με τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού στους οποίους απευθυνόταν η 

ιστορία. Στο αφήγημα με τίτλο «Εσύ βιάζεσαι; Εγώ τι φταίω;» πρωταγωνιστούσαν 

πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας που ως συγγενείς, φίλοι ή γνωστοί των μαθητών της 

πρώτης γυμνασίου θα μπορούσαν να εμπλακούν σε ένα ρεαλιστικό τροχαίο ατύχημα 

όπως αυτά που καταγράφονται καθημερινά στον Τύπο. Η συναισθηματική εμπλοκή ή 

και ταύτιση των παιδιών με τους χαρακτήρες διευκόλυνε την εκπόνηση 

δραστηριοτήτων χαρτογράφησης των ηρώων στις οποίες οι μαθητές κλήθηκαν να 

χρησιμοποιήσουν σύνθετα επίθετα και ουσιαστικά για να περιγράψουν εύστοχα και με 

σαφήνεια την εμφάνιση και τη δράση εκείνων αξιοποιώντας υλικό από τα κείμενα 

(Ευθυμίου, 2013).  

Λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή αξιοποίηση της απόδοσης γνωρισμάτων σε 

πρόσωπα, ενσωματώσαμε στην παρέμβαση για το νηπιαγωγείο και λίμερικς με θέμα 

την περιγραφή συμμαθητών προερχόμενων από όλον τον κόσμο, άξονα που σχετίζεται 

με την καθημερινή ζωή στην τάξη, σύμφωνα με τη θεματολογία που προτείνει και ο 

οδηγός του εκπαιδευτικού για το ΝΠΣΝ (2011). Τα λίμερικς ως πεντάστιχα ποιήματα 

με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία δομήθηκαν από την ερευνήτρια βάσει των 

συγγραφικών οδηγιών του Σουλιώτη (2012: 71). 

Προτιμήσαμε την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων και στις τρεις παρεμβάσεις για 

λόγους συνέπειας. Διευκολυντικά λειτούργησε η δυνατότητα για προφορική εκφορά 

του παραμυθικού λόγου στα νήπια και για γραπτή απόδοση της αφήγησης στους 

υπόλοιπους μαθητές χωρίς να δυσχεραίνεται η κατανόηση. Αποφύγαμε σκόπιμα την 

επιλογή άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως οι φυσικές επιστήμες ή ιστορία84, διότι 

κρίναμε ότι η εστίαση σε μεγαλύτερης δυσκολίας ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και α) 

ενδέχετο να λειτουργήσει αποθαρρυντικά για μερίδα μαθητών με δυσκολίες και χωρίς 

το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο (βλ. Kelley et al., 2010) και β) δε θα ήταν εφικτή στο 

                                                 
84 Βλ. περισσότερα για διδακτικές παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα από τους 

McCutchen et al. (2014) και τους Baumann et al. (2003). Ομοίως, βλ. Ravid & Geiger (2009) για 

διδακτική μορφολογική παρέμβαση με τη χρήση του humor. Για προτεινόμενες στρατηγικές που 

καλλιεργούν τη γνώση για τη μορφολογία σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο ή ανεξάρτητα από αυτό βλ. 

Ebbers & Denton (2008)· Goodwin, Cho, & Nichols (2016)· Zoski et al. (2018). 
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εξαιρετικά σύντομο διαθέσιμο χρονικό διάστημα ειδικά όσον αφορά τα νήπια. 

Άλλωστε, και τα νήπια είναι εξοικειωμένα με το άκουσμα ιστοριών και τη μεγαλόφωνη 

ανάγνωση αποσπασμάτων ή ολόκληρων βιβλίων από τους διδάσκοντες (βλ. Graves, 

2006) και σχετική αναφορά στο ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) προβλέπει τη 

συστηματική εξάσκηση των μαθητών της πέμπτης δημοτικού και της πρώτης 

γυμνασίου στην παραγωγή και κατανόηση κειμένων ενταγμένων στο λογοτεχνικό 

είδος.    

 

7.1.3. Πειραματικές δραστηριότητες  

Βιβλιογραφικά προτείνεται η συνδυαστική αξιοποίηση της ανάγνωσης ιστοριών με 

ποικίλες δραστηριότητες ενίσχυσης της ΜορφΕπ των μαθητών (βλ. Graves, 2006: 56-

58). Επομένως, στο πλαίσιο των μορφολογικών παρεμβάσεων ενσωματώθηκαν 

δοκιμασίες κατά την εκπόνηση των οποίων τα παιδιά καλούνται να επιλύσουν ένα 

μαθησιακό πρόβλημα αξιοποιώντας λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά τις 

μορφολογικές τους γνώσεις για τη σύνθεση και ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα 

που διδάσκονται στο πλαίσιο της εκμάθησης του «πώς να μαθαίνουν». Με τα δεδομένα 

αυτά, η παρούσα ενότητα δεν αποσκοπεί σε μια γενική θεωρητική παρουσίαση 

δραστηριοτήτων σχετικών με τη ΜορφΕπ της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης 

αλλά στη στοχευμένη αναφορά πρακτικών που εφαρμόζονται στην περίπτωση της 

ΜορφΕπ της τελευταίας μορφολογικής διαδικασίας και τα οποία εμπρόθετα 

ενσωματώσαμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις τρεις τάξεις.   

Αναλυτικότερα, καταρχάς, προτείνονται δραστηριότητες μορφολογικής ανάλυσης οι 

οποίες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες (βλ. συνολικά Goodwin, Lipsky, & Ahn, 2012). 

Στις πρώτες επιζητείται η διάσπαση των ΜΟΣ στα επιμέρους συστατικά τους τα οποία 

ως θεματικά μορφήματα αποτελούν τους ελάχιστους φορείς λεξικής σημασίας. Με τον 

τρόπο αυτό α) διαφοροποιείται ο τεμαχισμός από τη συλλαβοποίηση των λέξεων, β) 

αναδεικνύονται αντιληπτικοί δείκτες της σύνθεσης, όπως ο δείκτης σύνθεσης και ο 

τόνος και γ) καταφαίνονται οι μορφοφωνολογικές μεταβολές που υφίστανται τα 

συνθετικά μετά την επενέργεια της διαδικασίας. Οι δεύτερες δραστηριότητες 

μορφολογικής διάσπασης αφορούν εκτός από την ανάλυση των μορφολογικών και 

εκείνη των σημασιακών όψεων των ΜΟΣ. Πολλοί μελετητές που δίνουν 
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προτεραιότητα στη σύνδεση της ΜορφΕπ με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο των μαθητών 

συνιστούν την εκτενή χρήση δραστηριοτήτων μορφολογικής ανάλυσης του 

σημασιολογικού περιεχομένου άγνωστων στα παιδιά πολυμορφηματικών λέξεων (βλ. 

ενδεικτικά Goodwin & Perkins, 2015· Kelley et al., 2010· Kieffer & Lesaux, 2010). 

Βάσει της εξέτασης α) των σχέσεων παράταξης ή εξάρτησης μεταξύ των συνθετικών 

και β) του ρόλου της κεφαλής στην ελληνική σύνθεση οι μαθητές δύνανται όχι μόνο 

να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους αλλά και να επεξεργάζονται συνειδητά τις ΜΟΣ και 

τον τρόπο δόμησή τους. 

Πλέον αξιοποιούμενες σε όλο το ηλικιακό φάσμα του δείγματος είναι οι 

δραστηριότητες παραγωγής υπαρκτών ΜΟΣ και νεολογισμών που προκύπτουν από τον 

συνδυασμό οικείων στα παιδιά θεματικών μορφημάτων μεταξύ τους (word building 

activities from morphemes). Αναφερόμενες ειδικά στο επίπεδο της σύνθεσης οι Wolter 

& Green (2013: 32) αναγνωρίζουν ότι οι ασκήσεις αυτού του τύπου συνιστούν ένα 

«μέσο εστίασης στην εκφραστική και παραγωγική δύναμη της μορφολογίας» (a vehicle 

[…] to focus on the expressive production or productive power of morphology). Στόχοι 

της εκπόνησης αυτού του είδους δραστηριοτήτων είναι να αντιληφθούν οι μαθητές α) 

τους μορφολογικούς και φωνοτακτικούς περιορισμούς κατά τον συνδυασμό δυο 

λεξικών μορφημάτων, β) τις δυνατότητες κάποιων θεμάτων να λειτουργούν είτε ως 

πρώτα είτε ως δεύτερα συνθετικά είτε και στις δυο θέσεις, γ) τις σημασιολογικές και 

τις συντακτικές σχέσεις μεταξύ των συνθετικών και δ) την έννοια της κεφαλής των 

ενδοκεντρικών ΜΟΣ. Μέσω της διδακτικής αξιοποίησης νεολογισμών (novel) α) 

περιορίζεται η επενέργεια της μνημονικής ανάκλησης λεξιλογίου, β) προωθείται η 

λεξιλογική συνειδητότητα85 (word consciousness), το προσωπικό ενδιαφέρον για τις 

λέξεις και το κίνητρο για την εκμάθησή τους (Wolter & Collins, 2017: 21), και γ) 

εμπλουτίζεται το προσληπτικό και το παραγωγικό λεξιλόγιο κάθε ομιλητή (βλ. Bowers 

et al., 2010· Wolter & Collins, 2017). Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων συχνά 

ενσωματώνονται και ασκήσεις αναγνώρισης της σημασίας νεολογικών ΜΟΣ.  

Δραστηριότητες ταξινόμησης ΜΟΣ σε κατηγορίες (word-sorting activities) βάσει 

ομοιοτήτων και διαφορών είναι πολύ συχνές ιδιαίτερα στις πιο μικρές τάξεις (βλ. 

ενδεικτικά, Kirk & Gillon, 2009· Wolter & Dilworth, 2014· Zoski & Erickson, 2017a). 

                                                 
85 Οι Nagy & Scott (2004: 201) ορίζουν τη λεξιλογική συνειδητότητα για τις λέξεις ως «τη γνώση και 

την προδιάθεση που είναι αναγκαίες για τους μαθητές προκειμένου να μαθαίνουν, να αξιολογούν και να 

χρησιμοποιούν τις λέξεις αποτελεσματικά».  
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Αποτελούν, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες, ιδανικό πεδίο για εξαγωγή και ρητή 

διατύπωση των κανόνων της σύνθεσης βάσει της παρατήρησης, των 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων και του επαγωγικού συλλογισμού. Μέσω αυτού του 

τύπου ασκήσεων οι σχηματισμοί διατηρούνται μακροπρόθεσμα στη μνήμη των 

μαθητών και διευκολύνεται την ανάκλησή τους. Στην περίπτωση της σύνθεσης στην 

ελληνική στο πλαίσιο της παρέμβασης αξιοποιήσαμε δραστηριότητες ταξινόμησης με 

κριτήρια, ενδεικτικά, α) τα δομικά σχήματα παραγωγής λέξεων [θέμα + θέμα] ή [θέμα 

+ λέξη] και β) την παρουσία κεφαλής στα ενδοκεντρικά ΜΟΣ και την απουσία της στα 

εξωκεντρικά αντίστοιχα. 

Ειδικά στις έρευνες στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση καταγράφονται 

δραστηριότητες προφορικού λόγου στις οποίες τα παιδιά αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

«κυνηγού λέξεων» στο πλαίσιο μεγαλόφωνης ανάγνωσης κειμένων. Στην περίπτωση 

της σύνθεσης αναλαμβάνουν να εντοπίσουν ΜΟΣ με ετυμολογική συγγένεια με κάποιο 

από τα επιμέρους συνθετικά. Πρόκειται για δραστηριότητες «αναγνώρισης» 

αποδίδοντας τον όρο ‘morphological recognition tasks’ των Bowers et al. (2010). Στο 

ίδιο πνεύμα αλλά με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και, κατά συνέπεια, εφαρμοσμένες 

σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας δραστηριότητες ένταξης λέξεων σε οικογένειες 

ομόρριζων λέξεων βάσει της ομώνυμης στρατηγικής (word relatives strategy) (βλ. 

Apel, Brimo, et al., 2013: 167). Αν και προσφέρονται περισσότερο για την ανάδειξη 

της μορφολογικής διαδικασίας της παραγωγής, μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν και 

για τη σύνθεση. Ενδείκνυνται α) για την παραγωγή ομόρριζων ΜΟΣ, β) για την 

εκτίμηση της ετυμολογικής συγγένειας δεδομένων λέξεων και γ) για τη διάκριση 

λέξεων που απαρτίζονται από ομόηχα μορφήματα ως πρώτα ή δεύτερα συνθετικά (βλ. 

σχετικά Κίτσα, 2006). Το τρίτο ενδεχόμενο αφορά και συχνόχρηστες περιπτώσεις 

δεσμευμένων θεμάτων που, ενώ δεν ταυτίζονται με ανεξάρτητες στον λόγο απλές 

λέξεις, έχουν κοινή μορφή και φωνητική εκφορά. Ενδεικτικά, ο καπνοδόχος σχετίζεται 

με τον καπνό ενώ η καπναποθήκη με τα καπνά και ο συμβολαιογράφος είναι το 

πρόσωπο που γράφει ενώ ο παλμογράφος είναι όργανο που καταγράφει. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφερθούμε σε μια πρακτική σε σχολεία του 

εξωτερικού, εν προκειμένω στις ΗΠΑ, όπου η αγγλική διδάσκεται ως μητρική, ως 

δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα. Οι Gabig & Zaretsky (2013: 18-19, 23-24) τονίζουν την 

(σύμφωνα με σχετική οδηγία των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών) ενσωμάτωση 
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στη διδασκαλία της γλώσσας δραστηριοτήτων που προωθούν τη ΜορφΕπ 

παραγωγικών συμφυμάτων και θεμάτων τα οποία, αν και ανάγονται στα αρχαία 

ελληνικά και στα λατινικά, εμφανίζουν συγχρονικά υψηλή παραγωγικότητα στην 

αγγλική. Η τάση αυτή πραγματώνεται μέσω της ρητής διδασκαλίας της σημασίας και 

των περιορισμών συνδυαστικότητας κυρίως προθημάτων, επιθημάτων και των 

επιμέρους συνθετικών των νεοκλασικών σύνθετων (neoclassical compounds) των 

Ρωμανικών και Γερμανικών γλωσσών που δομούνται βάσει ενός τουλάχιστον θέματος 

από τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά (βλ. Harris, 2009). Μάλιστα, οι δοκιμασίες 

αυτού του τύπου ξεκινούν από την τετάρτη δημοτικού και συνεχίζουν 

συστηματικότερα στο αντίστοιχο με το ελληνικό γυμνάσιο και λύκειο (middle school 

and high school). Έτσι, όσον αφορά κυρίως τη σύνθεση86, οι μαθητές ανάλογα με το 

επιλεγμένο για το επίπεδο της τάξης τους γλωσσολογικό υλικό καλούνται να 

αναλύσουν, να αποκωδικοποιήσουν, να συσχετίσουν και να παράγουν λέξεις με 

συνθετικά από τα αρχαία ελληνικά, όπως, ενδεικτικά, το –hydr- ή το –sphere ή το –o-

logy (dehydration, atmosphere, sociology) ή αντίστοιχα λατινογενή θεματικά 

μορφήματα (βλ. για περισσότερα Crosson & McKeown, 2016· Crosson & Moore, 

2017· Henry, 2010· Lovett et al., 2000).87 Οι Harris et al. (2011: 19) αποδίδουν αυτήν 

την πρακτική στα υψηλά ποσοστά (50-65%) αρχαιοελληνικής ή λατινικής προέλευσης 

του ακαδημαϊκού λεξιλογίου και της εξειδικευμένης επιστημονικής ορολογίας. Με το 

ίδιο σκεπτικό υπερτονίζεται η σημασία της ρητής διδασκαλίας και των θεματικών 

μορφημάτων (direct instruction of word roots) εκτός από τα παραγωγικά προσφύματα 

(βλ. Apel & Werfel, 2014: 257).88  

Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμη την αναφορά στα είδη και στη σημασία της 

ενσωμάτωσης στην παρέμβαση και παιγνιώδους φύσεως δραστηριοτήτων. Η 

συμπερίληψη παιχνιδιών σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν σκόπιμη και δεν 

                                                 
86 Η Henry (1993: 234-236) αναφέρεται διεξοδικά στα τρία στρώματα από τα οποία αντλεί η αγγλική 

γλώσσα για τον σχηματισμό λέξεων (Anglo-Saxon layer, Romance layer, Greek layer) και στην πιο 

παραγωγική μορφολογική διαδικασία σε κάθε περίπτωση, συνδυάζοντας τα ελληνικά θέματα κατεξοχήν 

με τη σύνθεση. 
87 Βλ. περισσότερα για θεωρητικές κατευθύνσεις και πρακτικές οδηγίες για τις τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού, το γυμνάσιο και το λύκειο στα κείμενα του Padak και των συνεργατών του (ενδεικτικά, 

Padak et al., 2008· Rasinski et al., 2011· Rasinski et al., 2017). 
88 Δραστηριότητες προσπέλασης ΡΣΒΔΘ που σχηματίζονται στη συγχρονική μορφή της ελληνικής 

βάσει δεσμευμένων θεμάτων σε –ος και –της δεν ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο της παρέμβασης που 

αφορούσε το δημοτικό ή το γυμνάσιο, επιλογή που έχει αιτιολογηθεί (βλ. 6.3.2.). Τα ΡΣΒΔΘ θα 

αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας σε σχέση α) με τα αρχαία ελληνικά, ώστε να αναδειχθεί 

η τυπολογική συγγένεια των δυο μορφών της γλώσσας, και β) με τα νεοκλασικά σύνθετα των 

ευρωπαϊκών γλωσσών. 
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αφορούσε αποκλειστικά τα νήπια ούτε περιορίστηκε σε αυτά λόγω ηλικίας ή βάσει 

οδηγιών από το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 304) του νηπιαγωγείου. Οι Wolter & 

Collins (2017: 20) επισημαίνουν ότι στα παιχνίδια οφείλεται η διατήρηση του κινήτρου 

των παιδιών της ηλικίας αυτής προκειμένου να ασχολούνται με τις λέξεις, αφού τα 

απορρέοντα οφέλη δε συνιστούν τόσο σημαντικό παράγοντα τουλάχιστον όσον αφορά 

τα νήπια. Οι ίδιες ερευνήτριες τονίζουν ότι λόγω της προσωπικής εμπλοκής των 

μαθητών κατά την επίλυση του τιθέμενου μορφολογικού προβλήματος τα θετικά 

αποτελέσματα από τη χρήση των στρατηγικών είναι μακροπρόθεσμα. Ομοίως, οι 

Goodwin & Perkins (2015: 516-517) θεωρούν σημαντική τη συμβολή των παιχνιδιών 

στην «ενίσχυση και στην εμβάθυνση της μάθησης που σχετίζεται με τις μορφολογικές 

αρχές», καθώς εθίζουν τα παιδιά στην πρακτική του «να δομούν λεξικές 

αναπαραστάσεις» αξιοποιώντας μορφήματα καταχωρισμένα στο νοητικό τους λεξικό. 

Στο ίδιο κλίμα και οι Kelley et al. (2010: 11) εκλαμβάνουν τα παιχνίδια online 

(websites) και offline (με κάρτες) ως μέσα ανάπτυξης του ενδιαφέροντος και της 

επίγνωσης των μαθητών γυμνασίου για τις λέξεις.89  

Η Goodwin (2016: 98) και οι Goodwin & Perkins (2015: 517) αναφέρονται κυρίως στα 

δυο παιχνίδια που ενσωματώνουν στις μορφολογικές τους παρεμβάσεις. Με αυτά 

αποβλέπουν είτε στην παραγωγή όσων περισσότερων ομόρριζων, σύνθετων εν 

προκειμένω, λεξημάτων σε ένα λεπτό (Word Webbing) είτε στον εντοπισμό και στη 

διαγραφή μιας λέξης που δε σχετίζεται ετυμολογικά με τη λέξη – στόχο (Find the 

Imposter)90. Υπό αυτό το πρίσμα, ύστερα από μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε 

να προσαρμοστούν τα παιχνίδια στις αρχές της σύνθεσης όλοι οι μαθητές έγιναν 

ντετέκτιβ, κατάσκοποι και μάγειρες με αρμοδιότητες να εντοπίσουν ΜΟΣ, να τα 

αποσαφηνίσουν σημασιολογικά και να πλάσουν νεολογικούς ή υπαρκτούς 

σχηματισμούς αντίστοιχα. Ομολογουμένως, η συμμετοχή των παιδιών ήταν αυξημένη 

ιδιαιτέρως όταν αναπτυσσόταν το αίσθημα της ομαδικής εργασίας και της άμιλλας ή 

ακόμα και του ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας σε 

περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, επαληθεύοντας τη διαπίστωση των Wolter & Collins 

(2017: 20) ως προς το τελευταίο σκέλος, αυτό της πρόκλησης μεταξύ των ομάδων. 

                                                 
89 Βλ. αναλυτικά για παιγνιώδεις δραστηριότητες με την αξιοποίηση μορφηματικών στοιχείων Rasinski, 

Padak, Newton, & Newton (2008). 
90 Δοκιμασία συχνόχρηστη στη διδασκαλία του λεξιλογίου γνωστή και ως ‘odd word out’. Βλ. σχετικά 

Rasinski et al. (2008: 79-81). 
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα που επικεντρώνεται στους διάφορους τύπους 

δραστηριοτήτων με στόχο την αφομοίωση των κανόνων της σύνθεσης από τους 

μαθητές και την παροχή ευκαιριών για εξάσκηση, δεν παραλείπουμε να αναδείξουμε 

στο πλαίσιο των πειραματικών μας χειρισμών τη μαθησιακή αξιοποίηση των 

δοκιμασιών δημιουργικής γραφής (creative writing) (βλ. Wolter et al., 2009: 295).91 

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε να ενσωματώσουμε στις παρεμβάσεις στο δημοτικό και στο 

γυμνάσιο την ομαδοσυνεργατική συγγραφή πρωτότυπων αφηγηματικών κειμένων ως 

καταληκτική δραστηριότητα συνδέοντας τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και της 

λογοτεχνίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για παραγωγή εκτενούς αυθεντικού γραπτού 

λόγου (extended-response writing task) από τους μαθητές οι οποίοι καλούνταν να 

αναδείξουν τις ικανότητές τους στην αναγνώριση της δομής των ΜΟΣ και στον 

εμπρόθετο χειρισμό αυτών ενταγμένων σε δομημένο κείμενο (βλ. και McCutchen et 

al., 2014 για μια εφαρμογή στις φυσικές επιστήμες). Το σκεπτικό μας συνοψίζεται στα 

εξής, λαμβάνοντας υπόψη διαπιστώσεις των Apel & Werfel (2014: 258), Kieffer & 

Lesaux (2010: 54) και Wolter & Collins (2017: 21). Καταρχάς, μια δραστηριότητα 

παραγωγής λόγου (meaning-making activity) ασκεί τα παιδιά στον έλεγχο των 

μορφολογικών μονάδων και ενισχύει τη ΜορφΕπ τους μέσα από διαδικασίες 

προσωπικού συλλογισμού. Παράλληλα, τους επιτρέπει να αξιολογούν τις 

μεταγλωσσικές τους αποφάσεις και, κυρίως, να συνειδητοποιήσουν την πολλαπλή 

χρησιμότητα της εφαρμογής των στρατηγικών και των μορφολογικών γνώσεων στο 

επίπεδο όχι μόνο της απλής καθημερινής επικοινωνίας αλλά κυρίως των πτυχών του 

γραμματισμού και στο σχολείο και εκτός αυτού. Στο ίδιο πνεύμα και οι Kelley et al. 

(2010: 11) χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες αυτού του είδους ως «ισχυρά μέσα 

ανάπτυξης του (προσωπικού) λεξιλογίου», ισχυρισμό που υιοθετούμε. 92 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τον ακόλουθο συγκεντρωτικό 

πίνακα (7.1.) των Kirby & Bowers (2017: 443) που βασίζεται στην επισκόπηση που 

                                                 
91 Βλ. γενικά για τη συνεισφορά των μορφολογικών δεξιοτήτων στην παραγωγή εργασιών εκτενούς 

γραπτού λόγου στο άρθρο των Northey, McCutchen, & Sanders (2015). 
92 Βλ. για περισσότερα όσον αφορά τη σχέση της μεταγλωσσικής ανάπτυξης και της παραγωγής γραπτού 

λόγου στη Myhill (2011). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της συντάκτριας στους 

προβληματισμούς εφήβων μαθητών, ηλικίας 12-13 ετών, κατά τη συγγραφή αφηγηματικών κειμένων 

ως προς την αποτελεσματικότητα των λέξεων που ενσωματώνουν στο γραπτό τους, προκειμένου να 

επιτύχουν τον στόχο τους, την πρόκληση ενδιαφέροντος. Στο διευρυμένο πλαίσιο των ενδιαφερόντων 

μας, θεωρούμε πολύ ελκυστική μια ανάλυση που θα συσχέτιζε και την ποσότητα των σύνθετων λέξεων, 

και τις σημασίες τους και τη θέση τους σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με τις συγγραφικές 

προθέσεις των παιδιών.     
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πραγματοποίησαν οι Bowers et al. (2010). Σε αυτόν καταγράφονται συνοπτικά οι 

άξονες της μορφολογικής γνώσης στους οποίους εστιάζονται, συνήθως, οι στοχευμένες 

μορφολογικές διδακτικές παρεμβάσεις, και οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες 

δοκιμασίες αξιολόγησης της ΜορφΕπ του δείγματος κάθε έρευνας, στοιχεία στα οποία 

αναφερθήκαμε και γενικά και σε σχέση με τη δική μας.  

Πίνακας 7.1. Δοκιμασίες αξιολόγησης ΜορφΕπ (Kirby & Bowers, 2017: 443) 

 

 

7.2. Τριμερής πορεία έρευνας 

Βάσει του ερευνητικού σχεδιασμού η έρευνά μας διεξήχθη σε τρεις φάσεις· τον 

προέλεγχο, το κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την υλοποίηση της παρέμβασης 

μόνο για τα μέλη της εκάστοτε πειραματικής ομάδας και τον μεταέλεγχο. Η 

διαγνωστική αξιολόγηση του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης κάθε δείγματος πριν 

από οποιονδήποτε πειραματικό χειρισμό υλοποιήθηκε σε διάστημα επτά ως δέκα 

ημερών πριν την παρέμβαση. Μετά από την παρέλευση του διαστήματος αυτού εντός 

μιας εβδομάδας ολοκληρώθηκαν οι δυο συνεδρίες που συνιστούσαν το στοχευμένο 

μορφολογικό πρόγραμμα για τις πειραματικές ομάδες ενώ οι ομάδες ελέγχου 

ακολουθούσαν κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ο μεταέλεγχος ως τρίτη και 

τελευταία φάση πραγματοποιήθηκε ύστερα από εννέα με δέκα ημέρες από τη δεύτερη 
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συνεδρία. Συνολικά, περίπου ένας μήνας απαιτήθηκε για τη συγκέντρωση του 

γλωσσολογικού υλικού ανά βαθμίδα και τάξη φοίτησης.  

Πριν από την έναρξη της μορφολογικής παρέμβασης στους μαθητές του δημοτικού και 

του γυμνασίου επιδοθήκαμε στην περιγραφή της διαδικασίας στο κάθε δείγμα. 

Παράλληλα, επισημάναμε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα93 μαθησιακά οφέλη όσον 

αφορά τη μορφολογία των ΜΟΣ και το λεξιλόγιο και μακροπρόθεσμα την κατανόηση 

και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Υιοθετώντας αυτήν την «καλή 

πρακτική» από έρευνες με εκπαιδευτική παρέμβαση και δείγμα εφήβων, επιδιώξαμε να 

αποκτήσουν οι μαθητές κίνητρο για συνειδητά πιο ενεργό συμμετοχή στις 

δραστηριότητες και να περιοριστεί μια ενδεχόμενη διεκπεραιωτική αντιμετώπισή τους 

(βλ. Townsend, 2015· Townsend et al., 2012· 2016). Μνεία στην απουσία 

βαθμολόγησης υπήρξε και στα γραπτά κριτήρια αξιολόγησης που χορηγήσαμε στις 

φάσεις του προελέγχου και του μεταελέγχου.  

Η ενημέρωση των νηπίων σχετικά με την παρέμβαση δεν ήταν τόσο λεπτομερής ούτε 

δόθηκε έμφαση στην περιγραφή της αναμενόμενης βελτίωσης στις επιδόσεις τους 

εξαιτίας της, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αναπτύξουν τα παιδιά αρνητική 

προδιάθεση απέναντι στη διαδικασία (βλ. Kirby & Bowers, 2018). 

 

7.3. Κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανά τάξη και ομάδα 

7.3.1. Νήπια: Πλαίσιο υλοποίησης  

Ύστερα από τη λήψη της σχετικής άδειας94 από το Υπουργείο Παιδείας, η συλλογή 

των προφορικών δεδομένων των νηπίων πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια από 

το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου 2015 (προέλεγχος) ως τα τέλη Φεβρουαρίου 2015 

(μεταέλεγχος) παρουσία τουλάχιστον μιας νηπιαγωγού. Η διαδικασία, ύστερα από 

σχετική υπόδειξη των νηπιαγωγών, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων (8-9 π.μ.) σε μια πιο ήσυχη γωνία κάθε τάξης που είχε παραχωρηθεί 

                                                 
93 Βλ. τα άρθρα των Bowers et al. (2010), Carlisle (2010), Goodwin & Ahn (2013) και Reed (2008) που 

συνιστούν βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και αναφέρονται στα οφέλη από τις μορφολογικές 

παρεμβάσεις. 
94 Η έγκριση διεξαγωγής της έρευνας αφορούσε και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά από κοινού και είχε 

χρονική διάρκεια δυο ετών με δυνατότητα ανανέωσης.  
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για τον σκοπό αυτό. Η χορήγηση της δοκιμασίας κατά τον προέλεγχο ή τον μεταέλεγχο 

για κάθε σχολική μονάδα ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα 2-3 ημερών με κριτήριο 

την παρουσία των νηπίων που συμμετείχαν κάθε φορά. Επειδή, ειδικά στην περίπτωση 

του μεταελέγχου, είχαν σημειωθεί πολλές απουσίες παιδιών τα οποία είχαν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τα δυο προηγούμενα στάδια, κρίθηκε αναγκαία η επάνοδος της 

ερευνήτριας σε συγκεκριμένες μονάδες για δεύτερη φορά προκειμένου το δείγμα να 

είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου ως κατάλληλης για τη χορήγηση των δοκιμασιών αξιολόγησης δεν 

αποδίδεται αποκλειστικά στο χρονικό πλαίσιο έκδοσης της έγκρισης, καθώς 

προβλεπόταν η χρονική του μετάθεση στο επόμενο σχολικό έτος. Κυρίως, οφείλεται 

στη διασφάλιση της συνεργασίας και δεκτικότητας των νηπίων σε δραστηριότητες που 

εκπονούνταν από ένα πρόσωπο όχι γνωστό και οικείο όπως η εκάστοτε νηπιαγωγός.  

 

7.3.2. Νήπια: Κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις 

ομάδες ελέγχου  

Την περίοδο που τα νήπια στις πειραματικές ομάδες τέθηκαν υπό την επίδραση της 

διδακτικής παρέμβασης εκείνα των ομάδων ελέγχου παρακολουθούσαν το κανονικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 304), 

εφόσον καμία από τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν εφάρμοζε 

το ΝΠΣΝ (2011) ως πιλοτική. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει τον σχεδιασμό 

και τη συμμετοχή των παιδιών, παράλληλα με το παιχνίδι, σε ενεργητικές μαθησιακές 

δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την αναπτυξιακή πορεία των συμμετεχόντων 

και αποσκοπούν κυρίως στην κατάκτηση της προφορικής όψης της μητρικής γλώσσας 

(ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003, ΦΕΚ 304: 586-587). Μολονότι απαντώνται συγκεκριμένες 

διδακτικές προτάσεις αναφορικά με τη φωνολογική επίγνωση των νηπίων (ΔΕΠΠΣ - 

ΑΠΣ, 2003, ΦΕΚ 304: 594), δε γίνεται λόγος για τη σύνθεση ως διαδικασία 

σχηματισμού λέξεων και τη συμβολή της διδασκαλίας αυτής στην ανάπτυξη της 

ΜορφΕπ των παιδιών. Επιβεβαιώνεται, βάσει των παραπάνω, ο Manolitsis (2017: 160) 

που δηλώνει ότι «η διδασκαλία των μορφημάτων δεν περιλαμβάνεται» στο πρόγραμμα 

του νηπιαγωγείου. 
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7.3.3. Νήπια: Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις πειραματικές 

ομάδες  

Η συνολικής διάρκειας 90 λεπτών διδακτική παρέμβαση, στην επίδραση της οποίας 

εκτέθηκαν μόνο τα νήπια - μέλη των πειραματικών ομάδων, περιελάμβανε τρεις ως 

τέσσερεις δραστηριότητες ανά ημέρα. Δομήθηκε βάσει αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τις σύνθετες λέξεις των Γαβριηλίδου (2004), Lyster (2002), 

Manolitsis (2017)· Ramirez et al. (2014), Tsesmeli (2017) ύστερα από αναγκαίες 

τροποποιήσεις που υπηρετούσαν τους στόχους της παρούσας διατριβής. Υλοποιήθηκε 

από μια από τις νηπιαγωγούς του εκάστοτε τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ερευνήτριας (βλ. παράρτημα 4). Κατά τη διάρκειά του προγράμματος δεν 

αξιοποιήθηκε η γραπτή απόδοση λέξεων (βλ. Apel & Diehm, 2014· Manolitsis, 2017).  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας οι διδάσκουσες λαμβάνοντας αφορμή από τον 

θεματικό άξονα της διατροφής ρωτούσαν τα παιδιά αν τρώνε ντοματοσαλάτα. 

Χρησιμοποιώντας τη σύνθετη λέξη ως παράδειγμα σχολίασαν ότι προκύπτει από τον 

συνδυασμό δυο απλών λέξεων, ώστε να φανεί το βασικό διαφοροποιητικό γνώρισμα 

των σύνθετων από τις απλές και τις παράγωγες. Σαν πρώτη δραστηριότητα (διάρκειας 

5 λεπτών περίπου) ζήτησαν από τα νήπια α) να επισημάνουν τις δυο απλές λέξεις από 

τις οποίες αποτελείται η σύνθετη (ντομάτα και σαλάτα) και β) να προσδιορίσουν την 

τελική σημασία του πολυμορφηματικού σχηματισμού. Τέλος, γ) οι νηπιαγωγοί 

κατηύθυναν τα παιδιά προκειμένου τα ίδια να επισημάνουν τη σχέση [προσδιοριστής 

κεφαλής – κεφαλή] ανάμεσα στα δυο συνθετικά, αξιοποιώντας την έννοια της 

υπωνυμίας. Να διαπιστώσουν δηλαδή ότι πρόκειται για ένα είδος σαλάτας που 

αποτελείται από ντομάτες και όχι για ένα είδος ντομάτας. Στη συνέχεια, οι διδάσκουσες 

κάλεσαν τα νήπια να παράγουν αναλογικούς σχηματισμούς αναφέροντας άλλα είδη 

σαλάτας αποτελούμενης από συστατικά που καταναλώνουν ή που θα ήθελαν να 

περιέχονται σε αυτή, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Με τον τρόπο αυτό 

σχηματίστηκαν από τα νήπια υπαρκτά και μη υπαρκτά σύνθετα όπως τονοσαλάτα, 

μαρουλοσαλάτα, φρουτοσαλάτα καθώς και ψαροσαλάτα και παγωτοσαλάτα 

Στη δεύτερη δραστηριότητα κατευθυνόμενης διαλογής λέξεων (διάρκειας 5 λεπτών) οι 

νηπιαγωγοί διάβασαν το ακόλουθο σύντομο κείμενο αποτελούμενο από προτάσεις που 

περιείχαν σύνθετες λέξεις. Πριν ξεκινήσουν τη μεγαλόφωνη ανάγνωση ανέθεσαν στα 
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νήπια την ιδιότητα του ντετέκτιβ με την αποστολή εκείνα να σηκώνουν το χέρι τους 

κάθε φορά που αναγνωρίζουν μια σύνθετη λέξη. Ουσιαστικά τα παιδιά επιδόθηκαν σε 

ένα κυνήγι λέξεων.  

Εχθές ήταν μια ημέρα γιορτής! Οπότε για δείπνο δεν είχε ψωμοτύρι, όπως συνήθως. 

Ετοίμασα μια γευστική ψαρόσουπα. Τα υλικά είναι απλά και η εκτέλεση της συνταγής 

εύκολη και γρήγορη. Έκοψα τα καρότα και τις γλυκοπατάτες σε μακρόστενα/ 

στενόμακρα κομμάτια. Το ψάρι με αλάτι και ρίγανη ήταν έτοιμο για σιγοβράσιμο. Για 

περισσότερη γεύση προτίμησα το φαγητό αυγοκομμένο. Τέλος, πρόσθεσα και 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μας περίμενε ένα τραπέζι ανθοστόλιστο με πολλές γαρδένιες. 

Όλοι ήταν εκεί. «Καλή μας όρεξη!» είπε η πρασινομάτα Μαρία. 

Στη συνέχεια, τα νήπια εντάχθηκαν σε ανομοιογενείς ολιγομελείς ομάδες 

αποτελούμενες από 3-4 παιδιά. Κάθε ομάδα έλαβε ένα σετ με κάρτες που θα 

αξιοποιούνταν στις επόμενες δραστηριότητες. 

Η τρίτη και η τέταρτη δραστηριότητα εντάσσονταν στις χαρακτηριζόμενες ως 

δραστηριότητες «προσθαφαίρεσης» μορφημάτων (add-on activities)95 (βλ. Apel & 

Diehm, 2014: 69). Αναλυτικά, η τρίτη δραστηριότητα δομήθηκε ως εξής (διάρκειας 15 

λεπτών). Αρχικά, οι διδάσκουσες επανέλαβαν προφορικά μια προς μια όσες σύνθετες 

λέξεις υπήρχαν στο σύντομο κείμενο της προηγούμενης δραστηριότητας και ανά 

περίπτωση ζητούσαν από τα νήπια να τις αναλύσουν στα επιμέρους συστατικά τους 

κατευθύνοντάς τα έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική του μορφολογικού 

τεμαχισμού σε λεξικά μορφήματα. Ταυτόχρονα, τα παιδιά επέλεγαν από τις διαθέσιμες 

16 κάρτες - σκίτσα εκείνες τις δυο που αναπαριστούσαν κάθε φορά τις απλές και 

σημασιολογικά διαφανείς λέξεις της ελληνικής, τις εναπόθεταν στο πάτωμα με τη λέξη-

κεφαλή ως δεύτερο συνθετικό και τοποθετούσαν ανάμεσα στα δυο συστατικά ένα 

φωνήεν /ο/, ως το συνεκτικό στοιχείο μεταξύ αυτών, σε ξεχωριστή κάρτα.96 Αυτό ήταν 

και το μόνο γράμμα που χρησιμοποιήθηκε σε γραπτή μορφή. Στη συνέχεια, με την 

καθοδήγηση των νηπιαγωγών τα παιδιά κατηγοριοποίησαν προφορικά τις σύνθετες 

λέξεις σε δυο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ενέταξαν όσες είχαν ως δεύτερο συνθετικό 

                                                 
95 Για ασκήσεις αυτού του είδους βλ. περισσότερα στο άρθρο των Apel & Diehm (2014), αν και στη 

συγκεκριμένη έρευνα δεν αξιοποιήθηκαν σύνθετες λέξεις αλλά παράγωγες και κλιτοί τύποι. 
96 Βλ. αναλυτικά για τη στρατηγική μορφολογικού τεμαχισμού που οι Zoski et al. (2018: 59) αποκαλούν 

«κάρτες με τμήματα» (parts cards) και μια απόπειρα εφαρμογής της. 
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αυτούσια λέξη και στη δεύτερη εκείνες που εξαιτίας της διαδικασίας της σύνθεσης 

υφίστανται αλλαγές τονικές ή μορφολογικές σε σχέση με τα συστατικά τους. Με τη 

δραστηριότητα αυτή επιδιώχθηκε να γίνουν αντιληπτά από τα νήπια τα δυο βασικά 

δομικά σχήματα των σύνθετων λέξεων, [θέμα + θέμα] και [θέμα + λέξη], χωρίς ρητή 

διδασκαλία.  

Η τέταρτη και τελευταία δραστηριότητα της πρώτης ημέρας ήταν δοκιμασία 

παραγωγής ΜΟΣ (διάρκειας 10-15 λεπτών). Αρχικά, τα νήπια συνδύαζαν ανά δυο τις 

κάρτες που είχαν ήδη στη διάθεσή τους από την προηγούμενη δραστηριότητα 

επαυξημένες κατά τέσσερεις (συνολικά 20 κάρτες). Στόχος τους ήταν να σχηματίσουν 

όσο το δυνατό περισσότερες σύνθετες λέξεις ανά ομάδα και να τις ανακοινώσουν στην 

τάξη. Ιδιαιτερότητα της δραστηριότητας ήταν ότι δόθηκε οδηγία και παρότρυνση 

στους μικρούς γλωσσοπλάστες να μην περιοριστούν στις υπαρκτές αλλά να 

αξιοποιήσουν τη φαντασία τους ώστε να δημιουργήσουν νέες σημασιολογικά πιθανές 

αν και άγνωστες σε αυτούς σύνθετες λέξεις. Η επιλογή αυτή είχε ως στόχο να 

διαπιστωθεί αν τα νήπια είναι εξοικειωμένα με τους μηχανισμούς σύνθεσης της 

ελληνικής χωρίς να επηρεάζονται από το παραγωγικό τους λεξιλόγιο, το οποίο ποικίλει 

ανά παιδί. Απόρροια της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχηματισμός λέξεων όπως 

τυρόσουπα, αυγοτύρι, φρεσκοκομμένος, στενοπατάτες και άλλοι αναλογικοί 

σχηματισμοί. Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα, και προκειμένου να είναι 

κατανοητή και σαφής η έννοια της κεφαλής, ζητήθηκε από τους μαθητές να προβούν 

στην αναστροφή της σειράς των καρτών τους ώστε στα νεοσχηματιζόμενα 

ενδοκεντρικά ΜΟΣ η κεφαλή από τα δεξιά της δομής να μεταφερθεί στα αριστερά της 

ως πρώτο συνθετικό. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία τα νήπια με την καθοδήγηση των 

διδασκουσών απέρριπταν αριστερόστροφα ενδοκεντρικά σύνθετα του τύπου 

σουποτύρι, σουποτυρί ή σουπότυρο. Ο υπόλοιπος χρόνος διατέθηκε για επανάληψη. 

Τη δεύτερη ημέρα στην εναρκτήρια δραστηριότητα τα νήπια επιδόθηκαν πάλι 

ομαδοσυνεργατικά για 2-3 λεπτά περίπου στην προφορική σύνθεση ΜΟΣ, τις οποίες 

εκφωνούσαν, αξιοποιώντας ως συνθετικά απλές λέξεις που βρίσκονταν στον χώρο 

τους.  

Η πρώτη και βασική δραστηριότητα της ημέρας (διάρκειας 25 λεπτών περίπου) 

προέβλεπε τη μεγαλόφωνη ανάγνωση ενός παραμυθιού με τίτλο «Φλόγας, ο 

νεραϊδοσώστης δράκος». Στην αφήγηση εξιστορούνται οι περιπέτειες του δράκου 
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Φλόγα να σώσει τη Μάγια, την αγαπημένη του νεράιδα, από τον πονηρό λασπόγατο 

που την κρατούσε στο τουβλόσπιτό του (βλ. παράρτημα 4). Πριν την ανάγνωση και με 

αφορμή τον τίτλο του αφηγήματος ζητήθηκε από τα παιδιά να προβούν σε εικασίες 

σχετικά με τη σημασία του επιθέτου που χαρακτηρίζει τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, 

τον Φλόγα. Ακολούθησε η ανάγνωση της ιστορίας από τις νηπιαγωγούς. Στη συνέχεια, 

τα νήπια κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους ορισμένα από τα υπαρκτά και μη 

υπαρκτά μονολεκτικά ονοματικά σύνθετα που ήταν ενσωματωμένα στην ιστορία. Στο 

σημείο αυτό οι περισσότερες από τις διδάσκουσες ξαναδιάβασαν τμηματικά σκηνές 

από το παραμύθι.  

Προκειμένου να προσεγγιστούν και οι οκτώ κατηγορίες των σύνθετων λέξεων, στην 

περίπτωση που τα νήπια δεν ανέφεραν παραδείγματα από όλες, οι νηπιαγωγοί είχαν 

στη διάθεσή τους τα σκίτσα που αντιστοιχούσαν σε επιλεγμένα οχτώ υπαρκτά και οκτώ 

μη υπαρκτά μονολεκτικά ονοματικά σύνθετα της ιστορίας. Βάσει αυτών ζητούσαν από 

τους μαθητές αρχικά να τεμαχίσουν μορφολογικά κάθε πολυμορφηματική λέξη στα 

συστατικά της και στη συνέχεια να διατυπώσουν αθροιστικά το σημασιολογικό 

περιεχόμενό της βάσει του συνθετικού μοτίβου (σημασία πρώτης λέξης + σημασία 

δεύτερης λέξης = σημασία τελικής λέξης). Η διαδικασία επεκτάθηκε σε περισσότερες 

από τις 16 συνολικά προτεινόμενες λέξεις βάσει του διαθέσιμου χρόνου ανά τμήμα και 

με κριτήριο το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των νηπίων, χωρίς όμως να γίνεται 

εξαντλητική. Από τη δραστηριότητα αποκλείστηκαν σκοπίμως οι εξωκεντρικοί 

σχηματισμοί επειδή αποτελούσαν τον άξονα επόμενης άσκησης. 

Παράλληλα, για κάθε περίπτωση οι διδάσκουσες επεσήμαναν με κατάλληλες 

κατευθυνόμενες ερωτήσεις τα εξής μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε ΜΟΣ: α) τη 

χρήση του /ο/ ως συνδετικού φωνήεντος μεταξύ των δυο συνθετικών, β) τη διατήρηση 

του τόνου του δεύτερου συνθετικού ως προς τη θέση του ή τον αναβιβασμό του κατά 

μια ή δυο συλλαβές προς τα αριστερά, γ) τη μετατροπή της κατάληξης των ουδετέρων 

ουσιαστικών από –ι σε –ο (σπίτι αλλά τουβλόσπιτο). Σύμφωνα με το σχέδιο μαθήματος 

η επεξεργασία των επιλεγμένων λέξεων υλοποιήθηκε κατά σειρά με κριτήριο την 

κατηγοριοποίησή τους πρώτα στα παρατακτικά σύνθετα (βλ. πρδγ. 7.5.-7.6.), έπειτα 

στα ενδοκεντρικά με σχέση εξάρτησης (βλ. πρδγ. 7.7.) και, τέλος, στα εξωκεντρικά 

(βλ. πρδγ. 7.8.). Η ευθύγραμμη πορεία κατά την προσπέλαση των κατηγοριών 

αποσκοπούσε στη σταδιακή συνειδητοποίηση των διαφορετικών τύπων συνθέτων από 
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τα νήπια, προκειμένου τα τελευταία να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τον κατάλληλο 

μηχανισμό σημασιολογικής απόδοσης ανά περίπτωση, αν και σαφώς απουσίαζε 

σχετική ρητή αναφορά - οδηγία.  

(7.5.) λαγοκούνελα αποκαλούνται οι λαγοί και τα κουνέλια μαζί 

(7.6.) υπουλοπόνηρος ονομάζεται κάποιος που είναι και ύπουλος και πονηρός 

παράλληλα 

(7.7.) ατσαλόπορτα λέγεται μια πόρτα από ατσάλι 

(7.8.) καγκελόφραχτος ονομάζεται όποιος είναι φραγμένος με κάγκελα   

Η δεύτερη δραστηριότητα (διάρκειας 5 λεπτών περίπου) αφορούσε την παραγωγή μη 

υπαρκτών ή έστω μη οικείων ή ευρύτατα γνωστών σύνθετων λέξεων στα νήπια. Σε 

κάθε ομάδα δόθηκαν προφορικά τρεις λέξεις (τα ουσιαστικά δοχείο και ποτήρι και το 

ρήμα στολίζω από το οποίο θα σχηματίζονταν τα επιθετικά ΜΟΣ σε –στόλιστος και -

στολισμένος). Από τον συνδυασμό των τριών λέξεων με εκείνες που απεικονίζονταν 

στις κάρτες ως πρώτα ή/ και ως δεύτερα συνθετικά προέκυψαν και υπαρκτά και 

νεολογικά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 7.9.-7.11.) 

(7.9.) μολυβοδοχείο, νεροδοχείο, χαρτοδοχείο, ανθοδοχείο 

(7.10.) νεροπότηρο, γαλοπότηρο, χυμοπότηρο 

(7.11.) ομορφοστολισμένος, χρυσοστολισμένος, λουλουδοστολισμένος 

Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα αφορούσε αποκλειστικά τα εξωκεντρικά 

σύνθετα και τα τελευταία 10 περίπου λεπτά διατίθεντο για την ολοκλήρωσή της. 

Αρχικά, οι νηπιαγωγοί διάβαζαν μεγαλόφωνα στα νήπια τέσσερα λίμερικς, ένα από τα 

οποία παραθέτουμε ενδεικτικά.  

Ήταν μια στρογγυλοπρόσωπη συμμαθήτρια από την Κίνα 

που την έλεγαν όλοι Μίνα. 

Καθόταν στο θρανίο κοντά στη βιβλιοθήκη 

και ξεχνούσε συχνά το κασκόλ της στην αποθήκη,  

αυτή η συμμαθήτρια από την Κίνα!  
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Σε κάθε λίμερικ οι μαθητές καλούνταν να εντοπίσουν το εξωκεντρικό ΜΟΣ επίθετο 

(στρογγυλοπρόσωπη, πρασινομάτα, μεγαλόσωμη, ανοιχτόκαρδος) που 

χρησιμοποιούνταν για να αποδώσει ένα φυσιογνωμικό γνώρισμα ή μια ιδιότητα κάθε 

παιδιού και όχι άλλα σύνθετα που σκοπίμως περιλαμβάνονταν σε κάθε στιχούργημα. 

Στη συνέχεια, έπρεπε να διατυπώσουν τη σημασία κάθε επιθέτου επαναλαμβάνοντας 

τη φράση «όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό) ονομάζεται ……………. 

(εξωκεντρικό σύνθετο επίθετο)». Ταυτόχρονα, να παράγουν αναλογικούς 

σχηματισμούς τροποποιώντας μόνο το πρώτο συνθετικό στην αντίστοιχη περιγραφή 

και, κατά συνέπεια, και το τελικό ΜΟΣ (στρογγυλοπρόσωπη, κοκκινοπρόσωπη, 

ωραιοπρόσωπη, λευκοπρόσωπη, γλυκοπρόσωπη). 

Τέλος, οι διδάσκουσες υπέβαλλαν προφορικά ερωτήσεις ανοικτού τύπου στα παιδιά 

της μορφής «πώς ονομάζεται όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό);» για την 

περιγραφή της εμφάνισης και του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου. Ως δεύτερο συνθετικό 

αξιοποιήθηκαν τα ουσιαστικά γλώσσα, τρόπος, μυαλό, στόμα, φωνή, μορφή, ώστε σε 

συνδυασμό με ένα επίθετο κάθε φορά να παραχθούν διαδοχικά και αναλογικά υπαρκτά 

και μη υπαρκτά σημασιολογικά αποδεκτά εξωκεντρικά ΜΟΣ και στα τρία γένη, όπως, 

ενδεικτικά τα ξενόγλωσσος, -η, -ο και πικρόμυαλος, -η, -ο. Ελάχιστος χρόνος έμεινε 

στα τμήματα για την προβλεπόμενη από τον σχεδιασμό επανάληψη. 

 

7.3.4. Πέμπτη δημοτικού: Πλαίσιο υλοποίησης 

Η συλλογή των γραπτών δεδομένων από τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού που 

συνιστούσαν το δείγμα της έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 

παρουσία του εκάστοτε διδάσκοντος στην τάξη κατά την έναρξη του μαθήματος ώστε 

τα παιδιά να μην επηρεάζονται από παράγοντες όπως η κούραση ή η ανία. Η χορήγηση 

του κριτηρίου αξιολόγησης κατά τον προέλεγχο και κατά τον μεταέλεγχο έγινε άπαξ 

ανεξάρτητα από ενδεχόμενες απώλειες ως προς το μέγεθος του δείγματος. Χρόνος 

περίπου 35-45 λεπτών απαιτήθηκε από τους μαθητές για τη συμπλήρωση του εντύπου 

και τον επανέλεγχο των στοιχείων τους. Κατά τη χρονική περίοδο αυτήν προβλεπόταν 

από το ισχύον ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) η διδασκαλία της μορφολογικής 

διαδικασίας της σύνθεσης στο πλαίσιο της έκτης διδακτικής ενότητας στο αντικείμενο 

της ελληνικής γλώσσας.  
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7.3.5. Πέμπτη δημοτικού: Κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για τις ομάδες ελέγχου  

Το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) για την ελληνική γλώσσα για το Δημοτικό θέτει 

ως απώτερο στόχο τη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών και προβλέπει τη 

συστηματική διδασκαλία της σύνθεσης αδρομερώς στις τέσσερεις τελευταίες τάξεις 

του σχολείου και ειδικότερα στις δυο τελευταίες της βαθμίδας (2003: 3767-3769). 

Μέσω ενδεικτικών μαθησιακών δραστηριοτήτων σημασιολογικής απόδοσης, 

μορφολογικής ανάλυσης, σχηματισμού και ομαδοποίησης σύνθετων λέξεων (ΔΕΠΠΣ 

- ΑΠΣ, 2003, ΦΕΚ 303: 3763-3765) επιδιώκεται κατά τη φοίτηση στην πέμπτη 

δημοτικού η συνειδητοποίηση των αρχών της σύνθεσης και η εξοικείωση των παιδιών 

με την ετυμολογία των λέξεων συγχρονικά και, εν δυνάμει, διαχρονικά βάσει 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης τα μέλη των ομάδων ελέγχου 

παρακολουθούσαν την ύλη της έκτης ενότητας του μαθήματος για την ελληνική 

γλώσσα. Σε αυτήν τα παιδιά καλούνταν α) να σχηματίσουν σύνθετες (και παράγωγες) 

δομές με το θέμα της λέξης φίλος, β) να τεμαχίσουν άλλες που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια λέξεων στα συνθετικά τους, γ) να αποδώσουν τη σημασία τους, δ) να 

συγγράψουν μια ιστορία αξιοποιώντας όσες περισσότερες σύνθετες λέξεις 

(Αναστασοπούλου κ.ά., 2012α.: 75-76) και ε) να σχηματίσουν το αντίστοιχο παράγωγο 

ουσιαστικό από το σύνθετο επίθετο που τους δίνεται (Αναστασοπούλου κ.ά., 2012β: 

52). Είχαν ήδη προηγηθεί μόνο τρεις σχετικές ασκήσεις για τη σύνθεση, κοινές για 

όλους τους μαθητές, στην πρώτη και στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου μαθητή (βλ. 

Αναστασοπούλου κ.ά., 2012α) αξιοποιώντας ως συνθετικά τις λέξεις οίκος, ήχος και 

οδός αντίστοιχα.97 Όσον αφορά την έρευνά μας, για λόγους συνέπειας όλοι οι 

εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν δίδασκαν σε ομάδα ελέγχου ή σε 

                                                 
97 Στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας της πέμπτης τάξης γίνεται αναφορά της έννοιας των ομώνυμων 

λέξεων, ως λέξεων «που ακούγονται ίδιες αλλά διαφέρουν στην ορθογραφία και τη σημασία» 

(Αναστασοπούλου κ.ά., 2012α: 76) με παράδειγμα τις λέξεις (τον) φίλο, (το) φύλο και (το) φύλλο (βλ. 

και Αναστασοπούλου κ.ά., 2012β: 48). Θεωρούμε ότι η επισήμανση είναι σημαντική αλλά παραμένει 

ατελέσφορη, εφόσον δεν επιχειρείται κάποια προέκταση ούτε η σύνδεση με τη ΜορφΕπ των σύνθετων 

λέξεων που σχηματίζονται με ομόηχες λέξεις, στοιχείο στο οποίο συχνά αποδίδεται η μη ορθογραφημένη 

απόδοση των πολυμορφηματικών σχηματισμών.   
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πειραματική, στις δυο αρχικές ενότητες είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες του ΔΕΠΠΣ - 

ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) και τις υποδείξεις της ερευνήτριας και δεν είχαν διδάξει 

προκαταβολικά στοιχεία θεωρίας ούτε είχαν εκπονήσει επιπλέον ασκήσεις εκτός από 

τις προτεινόμενες.  

 

7.3.6. Πέμπτη δημοτικού: Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις 

πειραματικές ομάδες  

Δυο διδακτικές ώρες διάρκειας περίπου 45-50 λεπτών εκάστη διατέθηκαν για την  

ολοκλήρωση της πειραματικής μορφολογικής παρέμβασης των ομώνυμων ομάδων της 

πέμπτης δημοτικού. Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα σχεδιάστηκε βάσει των 

μεθοδολογικών αρχών που ήδη έχουν διευκρινιστεί (βλ. 7.1.). Συμπληρωματικά, για 

την επιλογή, την παραγωγή και την οριστική διαμόρφωση των πειραματικών 

δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού ελήφθησαν υπόψη και εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που απευθύνονται σε δείγμα μαθητών της ίδιας ηλικίας και, μολονότι 

εστιάζονται στην εκμάθηση του λεξιλογίου, αξιοποιούν τη μορφολογία (βλ. Bowers & 

Kirby, 2010· Elleman, Oslund, Griffin, & Myers, 2019· Goodwin & Cho, 2016· 

Wysocki & Jenkins, 1987). Οκτώ φύλλα εργασίας αξιοποιήθηκαν συνολικά (βλ. 

παράρτημα 7).  

Στις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου που αφορούν τη σύνθεση συμπεριλαμβάνονται 

στα ΜΟΣ όχι μόνο όσα προκύπτουν από τον συνδυασμό θεματικών μορφημάτων 

μεταξύ τους ή με λέξεις αλλά και όσα προέρχονταν από την εφαρμογή της διαδικασίας 

της προθηματοποίησης (βλ. ενότητες 4.4. και 7.3.5.). Για τον λόγο αυτό κρίθηκε 

αναγκαία η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας μιας εισαγωγικής 

δραστηριότητας ταξινόμησης δέκα όρων σε ΜΟΣ και σε παράγωγες μέσω 

προθηματοποίησης, ώστε το δείγμα θα είναι σε θέση να διαφοροποιεί τις λέξεις που 

σχηματίζονται ύστερα από την εφαρμογή διαφορετικής μορφολογικής διαδικασίας. 

Επιλέχθηκαν λέξεις που αξιοποιήθηκαν σε ασκήσεις στις δυο πρώτες ενότητες των 

σχολικών εγχειριδίων της γλώσσας (βλ. Αναστασοπούλου κ.ά., 2012α· 2012β). Μετά 

από συζήτηση διάρκειας τουλάχιστον πέντε λεπτών προέκυψε η ακόλουθη 

ομαδοποίηση, η οποία καταγράφηκε στον πίνακα (βλ. πρδγ. 7.12.-7.13.). Προφορικά 
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αναφέρθηκαν και άλλα προθήματα εκτός από όσα εντοπίστηκαν στις συγκεκριμένες 

λέξεις προκειμένου να διακριθούν από τα θέματα ως πρώτα συνθετικά των ΜΟΣ.  

(7.12.) Παράγωγες λέξεις μέσω προθηματοποίησης: άηχος, απόηχος, άνοδος, διέξοδος, 

αποικία 

(7.13.) Σύνθετες λέξεις: ηχόχρωμα, κακόηχος, οδόφραγμα, οδοκαθαριστής, οικοδομή 

Στο πλαίσιο της κεντρικής δραστηριότητας της ημέρας κάθε διδάσκων ανέλαβε τη 

μεγαλόφωνη ανάγνωση ενός μυθοπλαστικού αφηγήματος με τίτλο «Σαν τον πατέρα 

μου» με πρωταγωνιστή έναν συνομήλικο των μαθητών. Προκειμένου να κεντρίσει και 

να διατηρήσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου η πλοκή της ιστορίας ήταν 

περιπετειώδης. Εστιαζόταν στις απόπειρες του εφήβου να προφυλαχθεί από έναν 

επικίνδυνο κοσμηματοκλέφτη ο οποίος ήθελε να επανακτήσει ένα πολύτιμο δαχτυλίδι 

(βλ. παράρτημα 7). Κάθε παιδί είχε μπροστά του φωτοτυπημένο το αφήγημα στο 

στάδιο αυτό της ανάγνωσης. Μετά την ανάγνωση υποβλήθηκαν στους ακροατές - 

αναγνώστες 3-4 ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αφορούσαν τον βαθμό 

δυσκολίας, απόλαυσης καθώς και κατανόησης του κειμένου.  

Στη συνέχεια της πρώτης δραστηριότητας οι μαθητές χωρισμένοι σε τριμελείς ή σπάνια 

τετραμελείς ομάδες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να σημειώσουν στο κοινό φύλλο 

εργασίας όσα περισσότερα ΜΟΣ σε μια άσκηση με αγωνιστικό χαρακτήρα. Έπειτα, η 

ομάδα που είχε εντοπίσει τα περισσότερα σε αριθμό ενημέρωνε προφορικά τις 

υπόλοιπες οι οποίες είχαν ως ρόλο να χαρακτηρίσουν ως ορθή ή μη κάθε αναφορά 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην εισαγωγική δραστηριότητα. Η 

δραστηριότητα συνολικής διάρκειας περίπου 25 λεπτών ολοκληρώθηκε με την 

επίδειξη δυο κατασκευασμένων εκ των προτέρων από την ερευνήτρια χάρτινων 

πινάκων με όλα τα ΜΟΣ της μυθοπλασίας ομαδοποιημένα με κριτήριο τη γραμματική 

τους κατηγορία σε ουσιαστικά (βλ. πρδγ. 7.14.) και επίθετα (βλ. πρδγ. 7.15.). 

(7.14.) ΜΟΣ ουσιαστικά (σε πτώση ονομαστική ενικού αριθμού): ελικοπτήση, 

Πευκονήσι, μικροαποσκευή, Σαββατοκύριακο, κονσερβοκούτι, ασημόχαρτο, 

μικροδώρο, ονειροπαγίδα, εφιαλτοπαγίδα, χωροφυλακή, εξώπορτα, αρχοντόσπιτο, 

σκουπιδότοπος, ασπρόρουχο, βιβλιοθήκη, μαξιλαροθήκη, αγροφύλακας, 

κρεβατοκάμαρα, υπνοδωμάτιο, ερημόσπιτο, μικρολίμνη, σμαραγδοζαφείρι, 

κοσμηματοκλέφτης, ηχομήνυμα, σκουπιδοτενεκές, ανεμόβροχο, στραβοπάτημα, 
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κρυφοκοίταγμα, αργοβήμα, νεροπίστολο, σφαιροπίστολο, πευκόδασος, αγριάνθρωπος, 

ξερόκλαδο, λασπόνερο 

(7.15.) ΜΟΣ επίθετα (σε πτώση ονομαστική στο γένος και στον αριθμό που 

βρίσκονται): γκριζομάλλης, μεγαλόσωμος, τυφωνοχτυπημένο, κυκλωνοχτυπημένο, 

μαρμαρόστρωτο, καλοδιπλωμένα, πλακόστρωτο, αναποδογυρισμένη, 

ανεμοσκορπισμένες, κουρελοσκισμένες, ασφαλόσωος, καλοκρυμμένο, μακρόστενα, 

σφιχτοδεμένα, γαλαζοπράσινο, κοντόχοντρος, στραβομύτης, μαυροντυμένος, 

ψηλόλιγνο, αδικομπλεγμένος, πυκνοφυτεμένο, αργοκίνητο, γκρεμοτσακισμένος, 

δυνατοχέρης, αλυσοδεμένος, καλότυχος 

Δέκα περίπου λεπτά της διδακτικής ώρας διατέθηκαν για την τελευταία δραστηριότητα 

που απαιτούσε τη χρήση της στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης των ακόλουθων 

δέκα ΜΟΣ του αρχικού κειμένου, πέντε ουσιαστικών (σκουπιδοτενεκές, ξερόκλαδο, 

ανεμόβροχο, στραβοπάτημα, εφιαλτοπαγίδα) και πέντε επιθέτων (τυφωνοχτυπημένος, 

αδικομπλεγμένος, καλότυχος, κοντόχοντρος, πλακόστρωτος) στα επιμέρους συνθετικά 

τους. Τα παιδιά είχαν ήδη εκπονήσει αντίστοιχη άσκηση στο πλαίσιο της δεύτερης 

ενότητας στο μάθημα της γλώσσας με ομόρριζα της λέξης οδός. Στόχος της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν ο εξής. Με την καθοδήγηση των διδασκόντων να 

εστιάσουν οι μαθητές την προσοχή τους στο ότι α) τα συνθετικά, συνήθως, δεν 

ανήκουν στην κατηγορία της λέξης αλλά του θέματος, γεγονός στο οποίο οφείλονται 

οι μεταβολές που υφίστανται σε σχέση με την οριστική μορφή του ΜΟΣ και β) ως 

στοιχείο που ενώνει τα δυο συνθετικά λειτουργεί το φωνήεν /ο/ που παρεμβάλλεται 

ανάμεσά τους. Επικουρικά καταγράφηκαν στο δεύτερο φύλλο εργασίας αναλυμένα 

δυο παραδείγματα, των λέξεων ντοματοσαλάτα και κουκλόσπιτο. Η επανάληψη 

πραγματοποιήθηκε στα εναπομείναντα πέντε λεπτά. 

Η πρώτη δραστηριότητα της δεύτερης ημέρας υλοποιήθηκε σε δυο φάσεις συνολικής 

διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Αν και δεν έγινε αναφορά στον όρο της κεφαλής, η 

συγκεκριμένη άσκηση σχετίζεται με τον ρόλο και την παρουσία της στα ΜΟΣ. Στην 

αρχική φάση σε μια δραστηριότητα αναλογίας δόθηκαν στα παιδιά έξι σενάρια 

αποτελούμενα από δυο προτάσεις το καθένα, στα οποία οι μαθητές όφειλαν να 

ολοκληρώσουν το περιεχόμενο της τελευταίας πρότασης γραπτά σχηματίζοντας ένα 

ενδοκεντρικό δεξιόστροφο ΜΟΣ βάσει της αναλογικής συλλογιστικής (α:β, γ:δ). 

Ενδεικτικά και επικουρικά ήταν καταγεγραμμένο το παράδειγμα «Πώς ονομάζεται το 
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χωράφι που έχει (μέσα) αμπέλι; αμπελοχώραφο. Πώς ονομάζεται το χωράφι που έχει 

(μέσα) μολύβια; Με απάντηση το μολυβοχώραφο» (τρίτο φύλλο εργασίας). Τα έξι 

αναμενόμενα ΜΟΣ για σχηματισμό ήταν τα ουσιαστικά σπιτοφύλακας, 

μηχανοκλέφτης, ομορφόσπιτο και τα επίθετα μεταξόστρωτος ή μεταξοστρωμένος, 

λασπόφραχτος ή λασποφραγμένος, μουσικοφώτιστος ή μουσικοφωτισμένος. Κατά τον 

σχηματισμό τους α) δεν παρατηρήθηκαν δυσκολίες στις περιπτώσεις των ουσιαστικών, 

β) ενώ ξεπεράστηκαν με πρακτική σε επιπλέον παραδείγματα όσες δυσχέρειες 

αφορούσαν το ρηματικό παράγωγο ως δεύτερο συνθετικό των επιθέτων.  

Στη δεύτερη φάση της ίδιας δραστηριότητας ζητήθηκε από τους μαθητές να 

αναστρέψουν τη σειρά των συνθετικών στα έξι νεολογικά ΜΟΣ και να παράγουν 

προφορικά τους εναλλακτικούς σχηματισμούς (σπιτοφύλακας αλλά *φυλακόσπιτο, 

μουσικοφώτιστος αλλά *φωτομουσική, *φωτεινομουσική) οι οποίοι καταγράφηκαν 

στον πίνακα από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να 

διευκρινίσουμε ότι η δραστηριότητα αντικατέστησε μια άλλη σε σχέση με την αρχική 

μορφή της παρέμβασης. Η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε από το πλήθος των μη 

αποδεκτών (επιθετικών κυρίως) ΜΟΣ στα δεδομένα του δείγματος κατά τον 

προέλεγχο, μολονότι πρόκειται για φυσικούς ομιλητές και στα τελευταία χρόνια της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ασκήσεων που αφορούσαν την κεφαλή,  

τον άξονα της δεύτερης δραστηριότητας της δεύτερης ημέρας αποτέλεσε η κατηγορία 

των εξωκεντρικών ΜΟΣ (τέταρτο φύλλο εργασίας). Πρόκειται για επίθετα του τύπου 

[επίθετο + ουσιαστικό] τα οποία η σχολική Γραμματική (Φιλιππάκη-Warburton κ.ά., 

2011) αποκαλεί «κτητικά». Ζητήθηκε από τα παιδιά α) να αναλύσουν τα πέντε 

εξωκεντρικά ΜΟΣ του αρχικού κειμένου (γκριζομάλλης, μεγαλόσωμος, στραβομύτης, 

δυνατοχέρης, καλότυχος) ως προς τα δεύτερα συνθετικά τους, β) να χαρακτηρίσουν 

θετικά ή αρνητικά αν κάθε σύνθετη λέξη έχει την ίδια σημασία, το ίδιο γένος και την 

ίδια γραμματική κατηγορία με το δεύτερο συνθετικό της και γ) να αποδώσουν τη 

σημασία της. Μέσω της δραστηριότητας διάρκειας περίπου οχτώ λεπτών επιδίωξη 

ήταν να τονιστούν τα εξής με την καθοδήγηση του κάθε διδάσκοντα. Πρώτον, ότι το 

δεύτερο συνθετικό δε μεταφέρει τις φωνολογικές και μορφοσυντακτικές του ιδιότητες 

στον τελικό σχηματισμό. Δεύτερον, ότι οι δομές αυτής της κατηγορίας αποδίδουν 

κυριολεκτικά ή μεταφορικά μια ιδιότητα ή ένα γνώρισμα σε κάποιον και οι σημασίες 
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τους αποτυπώνονται περιφραστικά ως «όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό) 

ονομάζεται (εξωκεντρικό σύνθετο επίθετο)». Άρα, ο στρογγυλοπρόσωπος έχει 

πρόσωπο αλλά δεν είναι πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπό του είναι 

στρογγυλό, άγριο ή μεγάλο. 

Η τρίτη δραστηριότητα ως δοκιμασία εφαρμογής των μοτίβων της σύνθεσης που 

επαναλαμβάνονταν σε όλες τις προηγούμενες ασκήσεις προέβλεπε τον σχηματισμό 

ΜΟΣ για τα οποία οι μαθητές δεσμεύθηκαν να χρησιμοποιήσουν επιλεγμένα θέματα, 

(πέμπτο φύλλο εργασίας). Οι λέξεις όμορφος, μουσική, ακτίνα, ψυχή, κακός, τρελός 

δόθηκαν ως πρώτα συνθετικά και ως δεύτερα τα παιδί και θεραπεία. Παράδειγμα 

αποτέλεσε η παραγωγή των ΜΟΣ χαζοκούτι και σπιρτόκουτο με δεύτερο συνθετικό το 

θέμα κουτ-. Οι εκπρόσωποι δυο ομάδων κατέγραφαν στον πίνακα τα ΜΟΣ που 

σχημάτισε η ομάδα τους και οι υπόλοιποι μαθητές προέβαιναν σε προσθήκες και 

διορθώσεις. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε σε διάστημα εφτά - οχτώ λεπτών. 

Σχηματίστηκαν ενδεικτικά τα εξής ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 7.16.-7.17.). 

(7.16.) ομορφόπαιδο, ψυχοπαίδι και ψυχόπαιδο, τρελόπαιδο 

(7.17.) μουσικοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, τρελοθεραπεία 

Η τέταρτη δραστηριότητα προέβλεπε τη συνοπτική ρητή αναφορά στις αρχές της 

σύνθεσης στα ελληνικά μέσω της συζήτησης με αφορμή την ανάγνωση του έκτου 

φύλλου εργασίας και της σύνδεσης των κανόνων με δυο, τρία επιπλέον παραδείγματα 

ΜΟΣ από εκείνα που είχαν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Επειδή η διατύπωση 

σχεδόν όλης της καταγεγραμμένης θεωρίας είχε προηγηθεί στο πλαίσιο των ασκήσεων, 

ο χρόνος που χρειάστηκε δεν ξεπέρασε τα επτά με οχτώ λεπτά περίπου.  

Η πέμπτη και τελευταία δραστηριότητα στην τάξη ήταν ελαφρώς παραλλαγμένη 

μορφή του παιχνιδιού ‘Find the Imposter’ και απαιτούσε τον εντοπισμό και τη 

διαγραφή ενός ΜΟΣ το οποίο δε σχηματίστηκε με τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα της 

ίδιας ομάδας (έβδομο φύλλο εργασίας). Η άσκηση αυτή είχε ως στόχο την ανάδειξη α) 

ορισμένων από τους συνδυασμούς ανά γραμματική κατηγορία των επιμέρους 

συνθετικών των ΜΟΣ και β) των λειτουργικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα 

σε αυτά, όπως αναφέρθηκαν και στη διδασκαλία της θεωρίας της σύνθεσης. Δόθηκαν 

πέντε σύνολα λέξεων που αποτελούνταν από τέσσερα ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 7.18-7.22.).  
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(7.18.) σκουπιδότοπος, Σαββατοκύριακο, κονσερβοκούτι, ονειροπαγίδα 

(7.19.) μακρόστενος, καλότυχος, γαλαζοπράσινος, κοντόχοντρος 

(7.20.) τυφωνοχτυπημένος, γκρεμοτσακισμένος, αλυσοδεμένος, πυκνοφυτεμένος 

(7.21.) ανεμοσκορπισμένος, καλοδιπλωμένος, σφιχτοδεμένος, αδικομπλεγμένος 

(7.22.) στραβομύτης, ερημόσπιτο, μικρολίμνη, ξερόκλαδο 

Στο πρώτο σύνολο, ενώ όλα τα ΜΟΣ σχηματίζονται από τον συνδυασμό δυο 

ουσιαστικών, σχέσεις παράταξης αναπτύσσονται μόνο στο Σαββατοκύριακο σε 

σύγκριση με τα άλλα τρία τα συνθετικά των οποίων έχουν σχέση εξάρτησης. Στο 

δεύτερο σύνολο το ΜΟΣ προς διαγραφή ήταν το καλότυχος, γιατί δεν ανήκει, όπως τα 

υπόλοιπα επίθετα, σε εκείνα με σχέση παράταξης, κατά την οποία τα δυο συνθετικά 

ενώνονται με τον σύνδεσμο «και» και συνεχίζουν να αποτελούν αποδεκτούς 

σχηματισμούς ακόμα και αν αλλάξει η σειρά εκφοράς τους. Στο τρίτο και στο τέταρτο 

σύνολο αναδεικνύονται οι συνδυασμοί ουσιαστικού ή επιρρήματος με (εν προκειμένω) 

μετοχή και, επομένως, διαγράφονται ο πυκνοφυτεμένος και ο ανεμοσκορπισμένος 

αντίστοιχα. Στο τελευταίο σύνολο από τις δομές του τύπου [επίθετο + ουσιαστικό] 

διαγράφεται το επίθετο στραβομύτης ως εξωκεντρικός σχηματισμός σε αντίθεση με τα 

τρία ενδοκεντρικά ουσιαστικά. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

ήταν περιορισμένος. Η λήψη βραβείου για την ομάδα με την ταχύτερη ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις της άσκησης δημιουργούσε ένα κλίμα εγρήγορσης μεταξύ των 

παιδιών. Με τη δραστηριότητα αυτή διάρκειας περίπου επτά λεπτών ολοκληρώθηκαν 

οι δυο συνεδρίες που προβλεπόταν να διατεθούν στην εκπαιδευτική παρέμβαση.  

Δεν κρίθηκε αναγκαία μια ακόμα ανακεφαλαίωση, εφόσον ήδη είχε προηγηθεί η ρητή 

διδασκαλία των κανόνων σύνθεσης λίγο πριν. Δεν περίσσεψε χρόνος σε κανένα τμήμα 

για τη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής, η υλοποίηση της οποίας ήταν 

ενσωματωμένη στον ερευνητικό σχεδιασμό ως δραστηριότητα εμπέδωσης και 

εφαρμογής όσων διδάχθηκαν τα παιδιά (όγδοο φύλλο εργασίας). Στο σημείο αυτό 

αναδείχθηκε η πρωτοβουλία των διδασκόντων. Δυο από αυτούς διέθεσαν 35-40 λεπτά 

επιπλέον δυο ή τρεις ημέρες αργότερα αντίστοιχα προκειμένου οι μαθητές να 

ολοκληρώσουν μέσα στην τάξη το πρόγραμμα όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά με την 

εκπόνηση και της δραστηριότητας δημιουργικής γραφής. Οι υπόλοιποι δυο συνάδελφοι 
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επέλεξαν να αναθέσουν την άσκηση ως ατομική εργασία στο σπίτι. Συγκεκριμένα, στο 

όγδοο φύλλο εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές να συγγράψουν ομαδοσυνεργατικά 

(σε διμελείς ομάδες) ένα μυθοπλαστικό κείμενο 100 λέξεων. Δόθηκαν, επικουρικά, 

στοιχεία που αφορούσαν το περιεχόμενο και ερωτήματα προς απάντηση (πρόβλημα, 

τόπος, χρόνος, πρωταγωνιστές εξέλιξη δράσης, έκβαση) και η προϋπόθεση να 

ενσωματώσουν στην ιστορία τους αποδεκτά υπαρκτά ΜΟΣ και νεολογισμούς. Μέσω 

των ΜΟΣ θα αναδεικνυόταν έστω ένας αρχικός βαθμός αφομοίωσης όσων διδάχθηκαν 

στην παρέμβαση σχετικά με τη σύνθεση.  

 

7.3.7. Πρώτη γυμνασίου: Πλαίσιο υλοποίησης 

Η διδασκαλία της σύνθεσης ως υποκεφαλαίου ενταγμένου στην τέταρτη διδακτική 

ενότητα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας της πρώτης γυμνασίου λειτούργησε 

δεσμευτικά και καθοριστικά για τον προσδιορισμό της περιόδου υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος στη βαθμίδα (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003, ΦΕΚ 303). 

Συνεπώς, μετά από σχετική έγκριση, τον Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η 

ερευνητική διαδικασία με την αποπεράτωση και των τριών φάσεων του προγράμματος 

που αφορούσε μαθητές της πρώτης γυμνασίου και υλοποιήθηκε χωρίς προβλήματα 

εντός των χρονικών ορίων.  

 

7.3.8. Πρώτη γυμνασίου: Κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για τις ομάδες ελέγχου  

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) για την ελληνική γλώσσα για το 

Γυμνάσιο, μια πρώτη αδρομερής προσέγγιση της σύνθεσης επιχειρείται στην τέταρτη 

ενότητα του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην πρώτη τάξη. Στις σχετικές 

οδηγίες (ό.π.: 3781-3782) προβλέπεται η αξιοποίηση κειμένων, ασκήσεων και 

παραδειγμάτων (βλ. συγκεκριμένα Αγγελάκος, Κατσαρού, & Μαγγανά, 2015α: 74-77) 

προκειμένου οι μαθητές μέσω της παρατήρησης και της εξάσκησης α) να κατανοήσουν 

τον τρόπο σχηματισμού των σύνθετων λέξεων, β) να εστιάσουν την προσοχή τους στα 

επιμέρους συστατικά αυτών, γ) να διερευνήσουν τη συμβολή των τελευταίων στην 
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τελική σημασία κάθε σύνθετης δομής, δ) να ταξινομούν σύνθετες λέξεις σε ευρύτερες 

οικογένειες, ε) να αντιλαμβάνονται το σημασιολογικό περιεχόμενο κάθε συνθετικού 

ανάλογα με το στοιχείο με το οποίο συνδυάζεται και στ) να δημιουργούν νέα σύνθετα 

λεξήματα ενταγμένα σε προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας η σύνθεση 

διδάσκεται παράλληλα με την παραγωγή, στην οποία έχουν αφιερωθεί, όμως, και άλλα 

τρία κεφάλαια σε ισάριθμες επόμενες ενότητες του ίδιου βιβλίου.   

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σύνθεση οι μαθητές που υπάγονταν στις ομάδες 

ελέγχου σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ακολουθούσαν τις υποδείξεις και τις 

οδηγίες του ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303) που αφορούσαν στην τέταρτη διδακτική 

ενότητα του γνωστικού αντικειμένου της νεοελληνικής γλώσσας. Στις προβλεπόμενες 

δραστηριότητες εκμάθησης και εμπέδωσης υπάγονταν συνολικά τέσσερεις ασκήσεις: 

α) εύρεσης στα κείμενα και ταξινόμησης σύνθετων (και παράγωγων) λέξεων, β) 

μορφολογικής κατάτμησης σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, (Αγγελάκος κ.ά., 

2015α: 74-75), γ) σχηματισμού νέων λέξεων και δ) αξιοποίησής τους σε μικροκείμενο 

σχετικό με τους κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της διατροφής (Αγγελάκος, 

Κατσαρού, & Μαγγανά, 2015β: 43-44).  

 

7.3.9. Πρώτη γυμνασίου: Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις 

πειραματικές ομάδες  

Σε προηγούμενες ενότητες του ίδιου κεφαλαίου (βλ. συνολικά 7.1.) έχουμε αναφερθεί 

διεξοδικά στις μεθοδολογικές αρχές που διέπουν τις τρεις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

που υλοποιήσαμε ανά ηλικία και τάξη φοίτησης, στις πειραματικές δραστηριότητες και 

στο εκπαιδευτικό υλικό μας. Ομοίως, ο πειραματικός χειρισμός των ομώνυμων ομάδων 

του γυμνασίου βιβλιογραφικά στηρίζεται σε μελέτες που αφορούν μαθητές της ίδιας 

ηλικίας. Εν προκειμένω, όπως συνέβη και για το δείγμα της πέμπτης δημοτικού, όλες 

αποσκοπούν στην εκμάθηση και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών μέσω 

της καλλιέργειας της ΜορφΕπ τους για τις λέξεις γενικότερα και ειδικά για το 

αυξημένης δυσκολίας ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (βλ. Elleman et al., 2019· Goodwin et al., 

2012· Hendrix & Griffin, 2017· Kelley et al., 2010· Kieffer & Lesaux, 2010· Pacheco 

& Goodwin, 2013). Η δική μας παρέμβαση είναι αμιγώς μορφολογική. Στο πλαίσιο της 

αξιοποιήθηκαν διδακτικά επτά φύλλα εργασίας (βλ. παράρτημα 9).  
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Την ημέρα που προηγήθηκε της πρώτης συνεδρίας περίπου δέκα λεπτά διατέθηκαν σε 

μια δραστηριότητα αφόρμησης που προέβλεπε την απόπειρα ταξινόμησης δέκα λέξεων 

σε ΜΟΣ και παράγωγες. Όλες προβάλλονταν σε σχετική διαφάνεια στον διαδραστικό 

πίνακα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δείγμα γνωρίζει, έστω αδρομερώς, την 

ιδιότητα των ΜΟΣ να σχηματίζονται α) από τον συνδυασμό δυο τουλάχιστον λεξικών 

μορφημάτων και β) όχι μέσω προθηματοποίησης, ώστε να τις διαφοροποιεί και από τις 

παράγωγες. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις παράγωγες λέξεις που αποτέλεσαν 

αντικείμενο διδασκαλίας κατά τη φοίτηση ιδιαίτερα στις δυο τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν για την περίπτωση της πρώτης γυμνασίου 

προσαρμόστηκαν στο περιεχόμενο της τέταρτης ενότητας και υπάγονται στον θεματικό 

άξονα της διατροφής. Μετά από τις σχετικές διευκρινίσεις προέκυψε η ακόλουθη 

ομαδοποίηση (βλ. πρδγ. 7.23.-7.24.), η οποία ομοίως προβλήθηκε στα παιδιά για 

λόγους επιβεβαίωσης των απαντήσεών τους.  

(7.23.) Παράγωγες λέξεις: συνταγή, διατροφή, θερμιδικός, κατανάλωση, 

προμαγειρεμένος 

(7.24.) Σύνθετες λέξεις: ελαιόλαδο, θερμιδομετρητής, νερόβραστος, ψιλοκομμένος, 

τυποποιημένος 

Στο πλαίσιο της πρώτης δραστηριότητας κατά την πρώτη διδακτική ώρα τα παιδιά 

επιδόθηκαν στην ατομική σιωπηρή ανάγνωση ενός σύντομου αφηγήματος με τίτλο 

«Εσύ βιάζεσαι; Εγώ τι φταίω;» (πρώτο φύλλο εργασίας). Ο θεματικός του άξονας είναι 

επίκαιρος και αφορά την εξιστόρηση ενός τροχαίου ατυχήματος που λίγο έλειψε να 

αποβεί μοιραίο για τους εμπλεκόμενους. Στο κείμενο συμπεριλαμβάνεται μεγάλη 

συγκέντρωση υπαρκτών και μη υπαρκτών ΜΟΣ όλων των υπό εξέταση κατηγοριών. 

Στο πλαίσιο της πρώτης αυτής δραστηριότητας διάρκειας 15 λεπτών περίπου ζητήθηκε 

από τα παιδιά να υπογραμμίσουν όσα ΜΟΣ εντόπισαν στην ιστορία. Έπειτα, κάθε 

ομάδα ενημέρωσε προφορικά τις υπόλοιπες για όσα είχε επισημάνει στην παράγραφο 

που της είχε ανατεθεί. Τέλος, προβλήθηκε στον διαδραστικό πίνακα μια συνολική 

διαφάνεια με όλα τα ΜΟΣ του αφηγήματος ομαδοποιημένα ανάλογα με τη γραμματική 

τους κατηγορία σε ουσιαστικά (βλ. πρδγ. 7.25.) και επίθετα (βλ. πρδγ. 7.26.). 

(7.25.) ΜΟΣ ουσιαστικά (σε πτώση ονομαστική ενικού αριθμού): ξερόβηχας, 

μυδοπίλαφο, αγριοδαμάσκηνο, αλατοπίπερο, λασπόπτωση, αστραπόβροντο, 
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πυκνοσκόταδο, ασφαλτόδρομος, οδοσήμανση, γοργοβάδισμα, λοξοκοίταγμα, 

οδόστρωμα, τροχοόχημα, μαντρότοιχος, ταραχοπανικός, παθομανία, ισχυροχτύπημα, 

στραβοπάτημα, μικρομήνυμα 

(7.26.) ΜΟΣ επίθετα (σε πτώση ονομαστική στο γένος και στον αριθμό που 

βρίσκονται): καλόγουστο, φρεσκομαγειρεμένο, νερόβραστο, ελαφροζαλισμένη, 

ολιγόλεπτη, σφιχτοδεμένες, ψηλόλιγνος, αχνόμορφος, ηρεμοπρόσωπος, 

μαυροφορεμένος, χαλαζόστρωτο, νομισματοκίνητο, ελαφροτραυματισμένος, 

ματαιομπλεγμένοι, θλιβερόπικρο, ασφαλόσωοι 

Η θεματολογία του κειμένου προσαρμόστηκε με αφορμή τη διατροφή σε ζητήματα 

ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που σχετίζονται με τα τροχαία 

ατυχήματα και την ατομική ευθύνη. Επίσης, συνδέθηκε με το είδος της αφήγησης, τα 

τυπικά δομικά χαρακτηριστικά του οποίου είχαν ήδη διδαχθεί σε αρχικό στάδιο οι 

μαθητές, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303).  

Η δεύτερη δραστηριότητα διάρκειας πέντε ως οκτώ λεπτών ανά τμήμα προϋπέθετε τη 

χρήση της στρατηγικής του μορφολογικού τεμαχισμού των εξής οκτώ ΜΟΣ του 

κειμένου (αστραπόβροντο, ψαραγορά, αγριοδαμάσκηνο, στραβοπάτημα, 

θλιβερόπικρος, ευθύγραμμη, νερόβραστος, φρεσκομαγειρεμένος) στα συστατικά τους 

στοιχεία, σύμφωνα με την ενδεικτική ανάλυση του παραδείγματος δισκοπότηρο 

(δεύτερο φύλλο εργασίας), ώστε να είναι κατανοητή η εσωτερική τους δομή. Οι στόχοι 

που υπηρετήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτή ήταν οι ακόλουθοι. Επιδιώχθηκε να 

αναδειχθεί ότι α) το πρώτο συνθετικό είναι, εν προκειμένω, πάντα θέμα98 και ότι β) το 

δεύτερο συνθετικό εν δυνάμει ανήκει είτε στην κατηγορία του θέματος, οπότε 

υφίσταται μεταβολές ως προς τον τόνο ή τη μορφή ως συστατικό του τελικού ΜΟΣ, 

είτε της αυτόνομης στον λόγο λέξης, οπότε διατηρεί τις τονικές, μορφολογικές και 

σημασιολογικές ιδιότητες αυτής. Επιπρόσθετα, ότι γ) ότι ανάμεσα τους ως συνεκτικός 

κρίκος λειτουργεί και παρεμβάλλεται το φωνήεν /ο/ πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων 

(ψαραγορά, ευθύγραμμη). Η στοχευμένη αναφορά στις εξαιρέσεις συνέβαλε στην 

επαγωγική διατύπωση του σχετικού κανόνα και στην παραγωγή άλλων ΜΟΣ που είτε 

έχουν ως πρώτο συνθετικό επίθετο σε –υ είτε ως δεύτερο συνθετικό λέξη το αρχικό 

γράμμα της οποίας είναι το /α/ ή το /ε/. 

                                                 
98 Συνειδητά δεν αναφερθήκαμε σε δομές του τύπου [λέξη + λέξη] με πρώτο συνθετικό επίρρημα 

(πισωγύρισμα, ξαναδιάβασμα). 
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Σκεπτικό ταξινόμησης διέπει και την τρίτη δραστηριότητα. Μέσω της καταγραφής των 

επιμέρους συνθετικών οκτώ ΜΟΣ μόνο με σχέσεις εξάρτησης (καλαμποκέλαιο, 

μυδοπίλαφο, ηρεμοπρόσωπος, μαυροντυμένος, ολιγόλεπτη, ελαφροτραυματισμένος, 

καλόγουστος, πυκνοσκόταδο) επιδιώχθηκε να αποσαφηνιστεί η έννοια της κεφαλής, η 

παρουσία ή η απουσία της και η θέση της στα δεξιά στην περίπτωση των 

ενδοκεντρικών δομών (τέταρτο φύλλο εργασίας). Συγκεκριμένα, ως βασικό συνθετικό 

(κεφαλή) προσδιορίστηκε εκείνο που ευθύνεται για τη σημασία, το γένος και τη 

γραμματική κατηγορία του τελικού ΜΟΣ. Άρα, βάσει της έννοιας της υπωνυμίας και 

του παραδείγματος, ένα ομορφόπαιδο και ένα μοναχοπαίδι είναι παιδί ανεξάρτητα αν 

είναι όμορφο ή μοναχό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως, το δεύτερο συνθετικό ως 

βασικό μόρφημα του ΜΟΣ α) φέρει την ίδια σημασία, το ίδιο γένος και την ίδια 

γραμματική κατηγορία με αυτό και β) βρίσκεται στα δεξιά της δομής στα δεξιόστροφα 

ενδοκεντρικά ΜΟΣ που είναι τα πλέον παραγωγικά στην ελληνική.  

Αντίθετα, ο ασπρομάλλης δεν είναι μαλλιά αλλά έχει μαλλιά. Σύμφωνα με το 

παράδειγμα αυτό το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο παρέχοντάς του μια 

ιδιότητα (άσπρα μαλλιά και όχι σγουρά ή καστανά) αλλά η σημασία, το γένος και τη 

γραμματική κατηγορία του ΜΟΣ δεν ταυτίζονται με τα δικά του, ακριβώς όπως 

συμβαίνει στα εξωκεντρικά σύνθετα. Με κατευθυνόμενη συζήτηση διατυπώθηκαν τα 

εξής. Οι δομές αυτού του τύπου ανήκουν στα επίθετα, αποδίδονται σημασιολογικά 

βάσει της φράσης «όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό) ονομάζεται 

(εξωκεντρικό σύνθετο επίθετο)» και προσδίδουν ένα γνώρισμα στην οντότητα που 

αναφέρονται. Υπενθυμίστηκε στα παιδιά ότι το σχολικό εγχειρίδιο της πέμπτης 

δημοτικού και η αντίστοιχη γραμματική τα αναφέρουν ως «κτητικά». Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα διήρκεσε γύρω στα 15 λεπτά περίπου. Η τελική κατηγοριοποίηση των 

οκτώ λέξεων διαμορφώθηκε ως ακολούθως (βλ. πρδγ. 7.27.-7.28.). 

(7.27.) το τελικό σύνθετο μοιράζεται με το δεύτερο συνθετικό του την ίδια σημασία, 

το ίδιο γένος και την ίδια γραμματική κατηγορία: καλαμποκέλαιο, μυδοπίλαφο, 

μαυροντυμένος, ελαφροτραυματισμένος 

(7.28.) το τελικό σύνθετο ΔΕΝ μοιράζεται με το δεύτερο συνθετικό του την ίδια 

σημασία, το ίδιο γένος και την ίδια γραμματική κατηγορία: ηρεμοπρόσωπος, 

ολιγόλεπτη, καλόγουστος 
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Η τέταρτη και τελευταία δεκάλεπτη δραστηριότητα της ημέρας είχε ταυτόχρονα βάση 

μορφολογική και σημασιολογική. Οι μαθητές καλούνταν, αρχικά, να τονίσουν πέντε 

ΜΟΣ (σημαιοστόλιστος, ελικοκίνητος, ασημοκέντητος, σανιδόφραχτος, 

αστροφώτιστος) με σχέση εξάρτησης ανάμεσα στα επιμέρους δυο συνθετικά τους. 

Στόχος μας ήταν να εφαρμόσουν τα παιδιά τον κανόνα τονισμού της τρισυλλαβίας. 

Παράλληλα, να αντιληφθούν ότι μόνο ορισμένα από τα δεύτερα συνθετικά υφίστανται 

και ως ανεξάρτητα επίθετα (κινητός, κεντητός, αλλά *στολιστός, *φραχτός, 

*φωτιστός) αλλά στις περιπτώσεις αυτές έχουν διαφορετικές τονικές ιδιότητες (βλ. 

Ράλλη, 2007: 169, 219). 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να δηλώσουν τη σημασία των 

συγκεκριμένων ΜΟΣ αξιοποιώντας το ρήμα από το οποίο παράγεται το δεύτερο 

συνθετικό τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε να αναδειχθεί ο σχηματισμός του 

ρηματικού παραγώγου ή με την προσθήκη στη ρηματική βάση του παραγωγικού 

επιθήματος –τ(ος) ή με τη χρήση της αντίστοιχης μετοχής σε –μενος. 

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την παραγωγή κι άλλων υπαρκτών ή μη ΜΟΣ με κοινό 

το δεύτερο συνθετικό. Πρόθεση μας ήταν καταρχάς να αναδειχθεί η σχέση εξάρτησης 

ανάμεσα στα δυο συνθετικά με το πρώτο συνθετικό να ανήκει είτε στα ουσιαστικά 

(πετρελαιοκίνητος, μεταξοκέντητος) είτε στα επιρρήματα (αργοκίνητος, 

αχνοφώτιστος), σύμφωνα και με το σχετικό παράδειγμα (νερόβραστος, μισόβραστος). 

Ουσιαστικά, το τελευταίο σκέλος της δραστηριότητας αφορούσε την ένταξη των ΜΟΣ 

σε διευρυμένες οικογένειες σύνθετων λέξεων. Στόχος μας ήταν να συνειδητοποιήσουν 

οι μαθητές ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σχηματισμού και κατανόησης 

λέξεων που, ενδεχομένως, να μην τους είναι τόσο οικείες, μολονότι τα συνθετικά τους 

αποτελούν συχνόχρηστες και διαφανείς λέξεις. Σε σχέση με το παραπάνω παραθέτουμε 

ενδεικτικά ΜΟΣ που παρήχθησαν από τα παιδιά (βλ. πρδγ. 7.29-7.33.). 

(7.29.) σημαιοστόλιστος, ανθοστόλιστος, κοσμηματοστόλιστος 

(7.30.) ελικοκίνητος, ατμοκίνητος, γοργοκίνητος, χρηματοκίνητος 

(7.31.) ασημοκέντητος, ολοκέντητος, αραχνοκέντητος 

(7.32.) σανιδόφραχτος, καγκελόφραχτος, μολυβόφραχτος 
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(7.33.) ηλιοφώτιστος, κεραυνοφώτιστος, ακτινοφώτιστος 

Η αρχή της δεύτερης διδαχτικής ώρας διατέθηκε στη ρητή διδασκαλία των αρχών και 

των κανόνων που διέπουν τη μορφολογική διαδικασία της σύνθεσης στην κατάκτηση 

και εσωτερίκευση των οποίων αποσκοπεί η παρέμβαση. Η σχετική θεωρία είχε 

καταγραφεί συνοπτικά στο πέμπτο φύλλο εργασίας και συνοδευόταν από ενδεικτικά 

παραδείγματα. Σε ένα χρονικό διάστημα 10-15 λεπτών επιχειρήθηκε προφορικά η 

σύνδεση κάθε κανόνα με επαρκή αριθμό ΜΟΣ από αυτά που συμπεριλαμβάνονταν στο 

αρχικό κείμενο, ώστε να επιλυθούν τυχόν απορίες ή άλλα προβλήματα κατανόησης.  

Η δεύτερη δραστηριότητα της δεύτερης ημέρας ήταν δοκιμασία παραγωγής ΜΟΣ σε 

δυο διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές δεσμεύονταν ως προς τα θέματα 

και τις λέξεις που όφειλαν να χρησιμοποιήσουν στη θέση τόσο του πρώτου συνθετικού 

όσο και του δεύτερου, προκειμένου να σχηματίσουν υπαρκτά και νεολογικά αποδεκτά 

ΜΟΣ ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις. Ως πρώτα συνθετικά δόθηκαν οι λέξεις 

χαρτί, τράγος, ζάχαρη, στραβός, ερυθρός, ελαφρός με τη διευκρίνιση ότι είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια φορές. Ως δεύτερα συνθετικά επιλέχθηκαν 

οι λέξεις κουτί, πάτημα, μορφή. Ως ενδεικτικό χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ενσωματώθηκε στην εκφώνηση το θέμα παιδ- ως δεύτερο συνθετικό και τα ΜΟΣ 

αγροτόπαιδο, ομορφόπαιδο και παπαδοπαίδι. Ακολουθούν ενδεικτικά ΜΟΣ που 

σχημάτισαν τα παιδιά (βλ. πρδγ. 7.34.-7.36.). 

(7.34.) χαρτοκούτι και χαρτόκουτο, ζαχαροκούτι και ζαχαρόκουτο, ερυθροκούτι και 

ερυθρόκουτο 

(7.35.) στραβοπάτημα, ελαφροπάτημα, τραγοπάτημα 

(7.36.) τραγόμορφος, στραβόμορφος, ερυθρόμορφος, ζαχαρόμορφος 

Στη δεύτερη φάση η δραστηριότητα έλαβε παιγνιώδη μορφή. Δόθηκε στους μαθητές 

μεγαλύτερη ελευθερία παράλληλα με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη φαντασία 

τους και να πλάσουν αποδεκτά ΜΟΣ χρησιμοποιώντας τη λέξη χαρτί είτε ως πρώτο 

είτε ως δεύτερο συνθετικό. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια παραλλαγή του παιχνιδιού 

‘Word Webbing’ που αποσκοπεί στην παραγωγή όσων περισσότερων ομόρριζων 

σύνθετων λεξημάτων σε ένα λεπτό. Μόλις ολοκλήρωναν κάθε φάση της 

δραστηριότητας όλες οι ομάδες, αρχικά κάθε ομάδα ανακοίνωσε στην τάξη τα ΜΟΣ 
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που σχημάτισαν τα μέλη της με το δεύτερο συνθετικό που της είχε ανατεθεί. Στη 

συνέχεια, οι υπόλοιπες ομάδες επιχειρούσαν να αποδώσουν το σημασιολογικό 

περιεχόμενο των σχηματισμών και πρότειναν και άλλα ομόρριζα στο πλαίσιο των 

οικογενειών σύνθετων λέξεων (βλ. πρδγ. 7.37.-7.38). Η δραστηριότητα συνολικά 

άγγιξε τα είκοσι λεπτά σε διάρκεια.  

(7.37.) χαρτοπαίχτης, χαρτοκλέφτης, χαρτοπετσέτα, χαρτοκοπτική 

(7.38.) τσιγαρόχαρτο, ασημόχαρτο, αλουμινόχαρτο, φοροχάρτι 

Στις δραστηριότητες εμπέδωσης μέσω της εφαρμογής των μορφολογικών μοτίβων της 

σύνθεσης υπάγεται η τρίτη και τελευταία άσκηση της ημέρας (έβδομη συνολικά). 

Ουσιαστικά σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει μια μορφή δεκάλεπτης επανάληψης 

όσων διδάχθηκαν τα παιδιά κατά τις προηγούμενες δυο διδακτικές ώρες. Στο πλαίσιο 

δραστηριότητας δημιουργικής γραφής ζητήθηκε από τους μαθητές, ήδη 

εξοικειωμένους από αντίστοιχες ασκήσεις στο μάθημα της λογοτεχνίας, να συνθέσουν 

ως ετεροδιηγητικοί αφηγητές ομαδοσυνεργατικά ανά δυο άτομα ένα σύντομο αφήγημα 

(περίπου 120-140 λέξεων) αξιοποιώντας μια σειρά από παρεχόμενα στοιχεία που 

αφορούσαν το περιεχόμενο (βλ. έβδομο φύλλο εργασίας). Συγκεκριμένα, ο θεματικός 

άξονας της ιστορίας ήταν ένα ατύχημα (συμβάν) που σημειώθηκε στη θάλασσα 

(τοποθεσία) κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (χρόνος, συνθήκες). Οι  δυο 

πρωταγωνιστές ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος ή μια ηλικιωμένη κυρία και ένας 

ναυαγοσώστης. Η εμφάνισή τους, ο χαρακτήρας τους, το φύλο τους ή άλλα 

γνωρίσματα και ιδιότητες θα μπορούσαν να συνδεθούν αιτιακά με το ατύχημα. Για 

κάποιους λόγους (ενδεικτικά, λόγω καιρού, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός τρίτου 

προσώπου, λόγω απροσεξίας ή άλλης ενέργειας του ίδιου, λόγω εξωτερικών συνθηκών 

…..) ο ηλικιωμένος κινδυνεύει από πνιγμό. Το πρόβλημα καλείται να λύσει ο ήρωας 

και ο αφηγητής σε τρίτο πρόσωπο να εξιστορήσει την εξέλιξη δράσης: τι έγινε στην 

αρχή και στη μέση της υπόθεσης, τι ενέργειες έκανε ο ναυαγοσώστης και ποια υπήρξε 

η τελική έκβαση, αν το περιστατικό είχε ευχάριστο ή δυσάρεστο τέλος. Στα δέκα 

περίπου λεπτά που απέμεναν κάθε φορά τα παιδιά πρότειναν στην τάξη ΜΟΣ που 

σκόπευαν να αξιοποιήσουν στα γραπτά τους. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε στο σπίτι 

ως ατομική εργασία. Δυστυχώς, έλαβε προαιρετικό χαρακτήρα λόγω του φόρτου 

εργασίας των μαθητών με δεδομένο ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι ο μήνας των 
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διαγωνισμάτων τετραμήνου για το γυμνάσιο. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η 

μορφολογική παρέμβαση στις πειραματικές ομάδες όσον αφορά την πρώτη γυμνασίου. 

 

7.3.10. Έλεγχος πιστότητας εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός πιστότητας (fidelity) στο σχέδιο μαθήματος και 

στις οδηγίες που αφορούσαν την εκπόνηση της παρέμβασης από τους χειριστές, 

δηλαδή από τις νηπιαγωγούς, τις δασκάλες και τους δασκάλους ως διδάσκοντες των 

πειραματικών ομάδων ανά τάξη αντίστοιχα, ακολουθήθηκε η διαδεδομένη πρακτική 

της παρατήρησης της διδασκαλίας (classroom observations in treatment classrooms) 

από την ερευνήτρια. Στην περίπτωση του γυμνασίου, εφόσον η ίδια ήταν και η 

διδάσκουσα, υιοθετήθηκε η μέθοδος της ατομικής ημερήσιας καταγραφής των 

παρατηρήσεων (daily implementation logs) που αφορούσαν τις πτυχές που 

αξιολογήθηκαν και αναφέρονται ακριβώς παρακάτω (βλ. ενδεικτικά Baumann et al., 

2002: 158-159· 2003: 466-467· Lesaux et al., 2010· McCutchen et al., 2014: 88).  

Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια ήταν παρούσα και στις δυο ώρες που διατέθηκαν ανά 

τμήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πειραματικού χειρισμού στα νήπια και 

στους μαθητές της πέμπτης δημοτικού. Κατέγραφε τις παρατηρήσεις της για στοιχεία 

όπως ο βαθμός συμμετοχής των παιδιών στις επιμέρους δραστηριότητες, δυσκολίες 

που αντιμετώπιζαν κατά την εκπόνησή τους, η αποτελεσματικότητα ορισμένων 

ασκήσεων σε σχέση με τους στόχους που υπηρετούσαν. Η αξιολόγηση της πιστότητας 

λάμβανε αριθμητική τιμή σε σχετική φόρμα. Σε αυτή η ερευνήτρια εστιαζόταν σε 

τέσσερεις παραμέτρους: α) στην εφαρμογή των οδηγιών από τους διδάσκοντες σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, β) στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, γ) στην 

εκπόνηση όλων των δραστηριοτήτων και δ) στον φθίνοντα καθοδηγητικό ρόλο του 

εκάστοτε διδάσκοντα. Η βαθμολογία για κάθε πτυχή κυμαινόταν από 1 ως 4 μονάδες 

(1= τήρηση στο ελάχιστο, 4= τήρηση στο μέγιστο). Το μέγιστο δυνατό σκορ 

διαμορφωνόταν στις 16 μονάδες ανά συνεδρία και στις 32 για το σύνολο κάθε 

παρέμβασης. Βάσει όσων διευκρινίστηκαν και μετά την αναγωγή της συνολικής 

βαθμολογίας σε ποσοστό % ο βαθμός πιστότητας στο σχέδιο μαθήματος όσον αφορά 

και τις τρεις παρεμβάσεις ανά πειραματική ομάδα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα 
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και κυμάνθηκε στο 92% για τα νήπια, στο 90% για τα δημοτικά και στο 95% για το 

γυμνάσιο.  

 

7.4. Στατιστική μεθοδολογία 

Αφού λάβαμε υπόψη για κάθε ερευνητικό ερώτημα α) το είδος των δεδομένων, β) τον 

σκοπό κάθε ερωτήματος, δηλαδή την εξέταση διαφορών μεταξύ των μεταβλητών ή την 

εξακρίβωση συσχέτισής τους, γ) τον αριθμό των ομάδων, των μεταβλητών ή των 

κατηγοριών, δ) το είδος των δειγμάτων και το επίπεδο μέτρησης των δεδομένων, 

καταλήξαμε στα στατιστικά κριτήρια που ταιριάζουν στον ερευνητικό μας σχεδιασμό 

ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις οδηγίες των Ρούσσου & Τσαούση (2011: βλ. 

αναλυτικά 533-545) που αποδίδονται σχηματικά στην ακόλουθη εικόνα (εικόνα 7.1.). 

Εικόνα 7.1. Σχεδιάγραμμα λήψης στατιστικών αποφάσεων (Ρούσσου & Τσαούση, 2011: 544) 
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Οι μεταβλητές (variables) που αξιοποιήθηκαν ανάλογα με τις τιμές που έλαβαν 

διακρίνονται σε α) κατηγορικές (categorical) και β) ποσοτικές (quantitative). Στις 

κατηγορικές - ποιοτικές μεταβλητές της έρευνάς μας υπάγονται οι δυο ομάδες, που 

χαρακτηρίζονται είτε ως πειραματικές είτε ως ελέγχου, και τα τρία επίπεδα ικανότητας 

(χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). Οι ποσοτικές - αριθμητικές μεταβλητές συνίστανται σε 

αριθμητικές τιμές που είτε απεικόνιζαν τη βαθμολογική επίδοση κάθε παιδιού στη 

δοκιμασία σχηματισμού ΜΟΣ (στο σύνολο ή ανά κατηγορία ανάλογα με το ερώτημα) 

είτε στις τονικές παραβιάσεις.  

Μετά τη συλλογή των δεδομένων ανά τάξη και μέτρηση (προέλεγχος, μεταέλεγχος) 

ελέγχθηκε η πληρότητα και το είδος των απαντήσεων των μαθητών που αποτέλεσαν 

το εκάστοτε δείγμα. Ακολούθησε η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η καταγραφή 

τους σε βάση δεδομένων του λογισμικού στατιστικών αναλύσεων SPSS 18. Κάθε 

γραμμή της βάσης περιείχε τη βαθμολογημένη επίδοση των αποδεκτών απαντήσεων 

που δόθηκαν από έναν συγκεκριμένο μαθητή σε κάθε κατηγορία ουσιαστικών ή 

επιθέτων ή σε σχέση με κάθε χαρακτηριστικό των ΜΟΣ που εξετάστηκε. Σε κάθε 

στήλη της βάσης απεικονίζονταν οι αριθμοί των αποδεκτών απαντήσεων που δόθηκαν 

από όλους τους μαθητές του δείγματος ανά τσε κάθε κατηγορία (εικόνα 7.2.).  

Εικόνα 7.2. Στιγμιότυπο από τη βάση δεδομένων μας 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δυο 

επίπεδα. Επιχειρήσαμε και α) περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics) 

και β) επαγωγική στατιστική ανάλυση (inferential statistics). Στην περίπτωση της 
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περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης όσον αφορά την οργάνωση και παρουσίαση των 

κατηγορικών δεδομένων χρησιμοποιήσαμε πίνακες συχνοτήτων (frequency) - 

ποσοστών, ραβδογράμματα ποσοστών. Σε σχέση με τις αριθμητικές μεταβλητές 

αξιοποιήσαμε τα εξής· Ελάχιστο (min), Μέγιστο (max), Μέση τιμή (mean), Τυπική 

απόκλιση (standard deviation), Διάμεσο (median), Τεταρτημόρια (quartiles), 

ραβδογράμματα μέσων όρων, διαγράμματα error-bar, ιστογράμματα.   

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τον μαθητικό πληθυσμό (νήπια, 

μαθητές πέμπτης δημοτικού, μαθητές πρώτης γυμνασίου) που αντιπροσώπευε κάθε 

δείγμα, αφού συλλέξαμε τα δεδομένα, εφαρμόσαμε μεθοδολογία επαγωγικής 

στατιστικής ως εξής ανάλογα με το εκάστοτε ερευνητικό ερώτημα. Πιο συγκεκριμένα, 

επιλέξαμε τα ακόλουθα στατιστικά κριτήρια: 

 το παραμετρικό κριτήριο T-test για ανεξάρτητα δείγματα (T-test for 

Independent samples) και το αντίστοιχο μη παραμετρικό κριτήριο Mann-

Whitney (για δείγματα <30) για τη διερεύνηση πιθανών στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των μέσων επιδόσεων δυο διαφορετικών ομάδων μαθητών. 

 το παραμετρικό κριτήριο T-test για συσχετιζόμενα ή εξαρτημένα δείγματα 

(Paired samples T-test) και το αντίστοιχο μη παραμετρικό κριτήριο Wilcoxon 

(για δείγματα <30) για τη διερεύνηση ενδεχόμενων στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των μέσων επιδόσεων της ίδιας ομάδας μαθητών σε δυο 

διαφορετικές μετρήσεις. 

 την ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Repeated 

Measures ANOVA) για τη διερεύνηση πιθανών στατιστικά σημαντικών 

διαφορών μεταξύ των μέσων επιδόσεων της ίδιας ομάδας μαθητών σε >2 

διαφορετικές μετρήσεις.  

 τη διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης μικτού σχεδιασμού (Mixed design 

ANOVA or Split Plot ANOVA) για τη διερεύνηση τυχόν στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς λόγω επιρροής της διδακτικής παρέμβασης στην επίδοση 

των διαφόρων ομάδων του δείγματος.   

Τέλος, για να διερευνήσουμε ενδεχόμενες συσχετίσεις ανάμεσα σε αριθμητικές 

μεταβλητές εφαρμόσαμε τον συντελεστή Pearson r, τον πιο συχνά χρησιμοποιούμενο 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (correlation coefficient), με τιμές από -1 (δηλωτική 

της τέλειας αρνητικής συσχέτισης) έως 1 (για την τέλεια θετική συσχέτιση) και την 
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Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (simple linear regression) για τη διερεύνηση πιθανής 

εξάρτησης μιας μεταβλητής από κάποια άλλη.  

Σε όλους τους ελέγχους υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=0,05. 
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Γ.   Ανάλυση, Συζήτηση, 

Συμπεράσματα, Προτάσεις
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8. Αποτελέσματα της έρευνας 

Στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως προέκυψαν 

από τη στατιστική ανάλυση των κωδικοποιημένων δεδομένων, σε σχέση με τα πέντε 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Η αναφορά των αποτελεσμάτων επιχειρείται ανά 

ερευνητικό ερώτημα και ανά ηλικιακό δείγμα (νήπια, μαθητές πέμπτης δημοτικού, 

μαθητές πρώτης γυμνασίου) σε ισάριθμες ενότητες. 

 

8.1. Πρώτο ερώτημα 

Η ενδεχόμενη επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στην ικανότητα των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας να σχηματίζουν αποδεκτά νεολογικά ΜΟΣ σε σχέση με την 

αντίστοιχη ικανότητα των μαθητών της ομάδας ελέγχου βάσει της διαγνωστικής 

αξιολόγηση συνιστά το πρώτο θέμα διερεύνησης. Η κατάλληλη στατιστική μέθοδος 

ανάλυσης είναι η διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης μικτού σχεδιασμού (Mixed 

Design ANOVA) 2 Χ 2 όπου η ομάδα (πειραματική και ελέγχου) είναι ο παράγοντας 

που εξετάζει τα διαφορετικά δείγματα μεταξύ τους (between-participants factor) και η 

μέτρηση (προέλεγχος και μεταέλεγχος) είναι ο παράγοντας που εξετάζει τη 

μεταβλητότητα μέσα στο κάθε δείγμα (within-participants factor). Στο ίδιο ερώτημα 

εξετάσαμε τη βελτίωση της ΜορφΕπ της σύνθεσης που διέθεταν τα μέλη κάθε 

πειραματικής ομάδας συγκρίνοντας τις επιδόσεις που σημείωσαν τα ίδια παιδιά στις 

δυο μετρήσεις. 

 

8.1.1. Νήπια  

Στον πίνακα 8.1. αποτυπώνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των 

επιδόσεων των νηπίων της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής κατά την αρχική και 

την τελική αξιολόγηση της ΜορφΕπ της σύνθεσης των παιδιών, όπως, επίσης, και οι 

εκτιμήσεις του μεγέθους της επίδρασης ανά παράγοντα (η2
p, partial eta squared).  
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Πίνακας 8. 1. Μέσες τιμές (Μ.Τ.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των επιδόσεων των νηπίων στον προέλεγχο 

και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) και η2
p 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(n=110) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Ομάδα ελέγχου 5,98 (4,743) 7,64 (4,187) 1,66 

0,756 0,000** 

Πειραματική ομάδα 4,16 (4,404) 10,58 (2,885) 6,42 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Ομάδα» 

η2
p 0,005 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Ομάδα» 

και «Μέτρηση» 

P-value 0,456 

η2
p 

0,518 

P-value 

0,000** 

 

 

Γράφημα 8. 1. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών στις επιδόσεις μεταξύ της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας ελέγχου του νηπιαγωγείου στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών 

Κρίνοντας από τις μέσες επιδόσεις των δυο ομάδων είναι εμφανές ότι η πειραματική 

ομάδα των νηπίων σημείωσε στην πρώτη μέτρηση μέση επίδοση μικρότερη από εκείνη 

της ομάδας ελέγχου (Μ.Τ.=4,16 και Μ.Τ.=5,98 αντίστοιχα) στο ίδιο στάδιο. Όμως, 

ύστερα από την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης η πειραματική ομάδα 

παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην 
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ικανότητα σχηματισμού αποδεκτών νεολογικών ΜΟΣ (Μ.Τ.=10,58 και Μ.Τ.=7,64 

αντίστοιχα) (πίνακας 8.1., γράφημα 8.1.).     

Βάσει των αποτελεσμάτων από την ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε, 

αναδείχθηκαν τα ακόλουθα· α) μέτρια και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των 

δυο παραγόντων «Μέτρηση» και «Ομάδα» (F=116,236,  p<0,01, η2
p = 0,518), β) 

μεγάλη κύρια επίδραση του παράγοντα «Μέτρηση» (F=333,814, p<0,01, η2
p = 0,756) 

και γ) καμία κύρια επίδραση του παράγοντα «Ομάδα» (F=0,560, p>0.05, η2
p = 0,005). 

Για πιο διεξοδική διερεύνηση όσον αφορά τις επιδόσεις των διαφορετικών ομάδων 

νηπίων σε καθεμιά από τις δυο χρονικές φάσεις πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με t-test 

(πίνακας 8.2., γράφημα 8.2.) και έλεγχοι με Paired samples t-test (πίνακας 8.3., 

γράφημα 8.3.) για τη σύγκριση των επιδόσεων της ίδιας ομάδας στον προέλεγχο και 

στον μεταέλεγχο.   

Πίνακας 8. 2. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου του 

νηπιαγωγείου ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 5,98 (37,38%) 4,743 t-test  

(t=2,083) 

0,040* 

Πειραματική ομάδα 4,16 (26,00%) 4,404 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 7,64 (47,75%) 4,187 t-test 

(t=4,296) 

0,000** 

Πειραματική ομάδα 10,58 (66,13%) 2,885 

 

 

Γράφημα 8. 2. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου του 

νηπιαγωγείου ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=16) 
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Οι δυο ομάδες νηπίων παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις τους τόσο κατά την πρώτη αξιολόγηση της ΜορφΕπ της σύνθεσης (t=2,083, 

p<0.05) όσο και στη δεύτερη και τελική μέτρηση (t=-4,296, p<0,01).  

Πίνακας 8. 3. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου του νηπιαγωγείου (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προέλεγχος 5,98 (37,38%) 4,743 

1,655 

(10,34%) 

Paired-

samples  

t-test    

(t=8,083) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 7,64 (47,75%) 4,187 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

Προέλεγχος 4,16 (26,00%) 4,404 

6,418 

(40,11%) 

Paired-

samples  

t-test    

(t=16,39) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
10,58 

(66,13%) 
2,885 

 

 

Γράφημα 8. 3. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου του νηπιαγωγείου (μέγιστη επίδοση=16) 

Τέλος, στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των μελών της εμφάνισε και η 

ομάδα ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών (βελτίωση=1,655, t=-8,083, 

p<0.01) και, συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη, οι συμμετέχοντες στην πειραματική ομάδα 

ως απόρροια της μορφολογικής παρέμβασης (βελτίωση=6,418, t=-16,39, p<0.01).  
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8.1.2. Μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Ο πίνακας 8.4. περιέχει τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις στις επιδόσεις που 

σημείωσαν τα μέλη και της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής, μαθητές της πέμπτης 

δημοτικού, στην παραγωγή νεολογικών ΜΟΣ και στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο, όπως, επίσης, και τις τιμές του δείκτη η2
p μέσω των οποίων αναδεικνύεται 

το μέγεθος της επίδρασης ανά παράγοντα. 

Πίνακας 8. 4. Μέσες τιμές (Μ.Τ.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των επιδόσεων των μαθητών της πέμπτης 

δημοτικού στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα (μέγιστη επίδοση=32) και η2
p 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(n=109) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Ομάδα ελέγχου 18,37 (6,803) 19,02 (6,656) 0,65 

0,479 0,000** 

Πειραματική ομάδα 18,85 (6,582) 21,25 (6,540) 2,40 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Ομάδα» 

η2
p 0,011 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Ομάδα» 

και «Μέτρηση» 

P-value 0,288 

η2
p 

0,234 

P-value 

0,000** 
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Γράφημα 8. 4. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών στις επιδόσεις μεταξύ της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας ελέγχου της πέμπτης δημοτικού στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών 

Από τις τιμές των μέσων επιδόσεων των δυο ομάδων μαθητών δημοτικού 

παρατηρούμε, καταρχάς, ότι στην αρχική διαγνωστική αξιολόγηση η πειραματική 

ομάδα είχε περίπου την ίδια μέση επίδοση με την ομάδα ελέγχου (Μ.Τ.=18,85 και 

Μ.Τ.=18,37 αντίστοιχα). Ύστερα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα η ικανότητα όσων 

συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα να παράγουν αποδεκτά ΜΟΣ εμφάνισε αρκετά 

μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την ικανότητα των μελών της ομάδας ελέγχου 

(Μ.Τ.=21,25 και Μ.Τ.=19,02 αντίστοιχα) (πίνακας 8.4., γράφημα 8.4.).     

Από τον έλεγχο με το Mixed Design ANOVA προέκυψαν τα εξής· α) μικρή και 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «Μέτρηση» και «Ομάδα» 

(F=32,746,  p<0,01, η2
p = 0,234), β) μέτρια κύρια επίδραση του παράγοντα «Μέτρηση» 

(F=98,376, p<0,01, η2
p = 0,479) και γ) καμία κύρια επίδραση του παράγοντα «Ομάδα» 

(F=1,140, p>0.05, η2
p = 0,011). Για τον έλεγχο της διαφοράς στις επιδόσεις των 

διαφορετικών ομάδων σε κάθε μέτρηση αξιοποιήθηκε το κριτήριο t-test (πίνακας 8.5., 

γράφημα 8.5.) και το Paired samples t-test για τη σύγκριση των επιδόσεων της ίδιας 

ομάδας των μαθητών δημοτικού στην αρχική και στην τελική αξιολόγηση (πίνακας 

8.6., γράφημα 8.6.).   
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Πίνακας 8. 5. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου της 

πέμπτης δημοτικού ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test 

P-

value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 18,38 (57,44%) 6,803 t-test  

(t=0,369) 

0,713 

Πειραματική ομάδα 18,85 (58,91%) 6,582 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 19,02 (59,44%) 6,656 t-test 

(t=1,761) 

0,081 

Πειραματική ομάδα 21,25 (66,41%) 6,540 

 

 

Γράφημα 8. 5. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου της 

πέμπτης δημοτικού ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=32) 

Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο της ΜορφΕπ της σύνθεσης δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις των δυο ομάδων του δημοτικού 

(t=-0,369, p>0.05). Το ίδιο αποτέλεσμα, η στατιστικά ασήμαντη διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις των συμμετεχόντων των δυο ομάδων (t=-1,761, p>0.05), προέκυψε από τον 

έλεγχο και μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού χειρισμού. 
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Πίνακας 8. 6. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου της πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προέλεγχος 
18,38 

(57,44%) 
6,803 

0,643 

(2,01%) 

Paired-

samples  

t-test 

(t=3,873) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
19,02 

(59,44%) 
6,656 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

Προέλεγχος 
18,85 

(58,91%) 
6,582 

2,396 

(7,49%) 

Paired-

samples  

t-test 

(t=9,158) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
21,25 

(66,41%) 
6,540 

 

 

Γράφημα 8. 6. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου της πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και οι δυο ομάδες του 

δημοτικού εμφάνισαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους στον 

σχηματισμό των νεολογικών ΜΟΣ με τα κέρδη για την πειραματική ομάδα 

(βελτίωση=2,396, t=9,158, p<0.01) να είναι συγκριτικά κατά πολύ μεγαλύτερα από 

εκείνα που κατέγραψε η ομάδα ελέγχου (βελτίωση=0.643, t=3,873, p<0.01).  
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8.1.3. Μαθητές πρώτης γυμνασίου 

Στον πίνακα 8.7. καταγράφονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις επιδόσεις 

των μαθητών της πρώτης γυμνασίου στη δοκιμασία σχηματισμού νεολογικών ΜΟΣ 

και για τις δυο ομάδες και στις δυο μετρήσεις, καθώς και τα μεγέθη της επίδρασης κάθε 

παράγοντα (η2
p).  

Πίνακας 8. 7. Μέσες τιμές (Μ.Τ.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των επιδόσεων των μαθητών πρώτης 

γυμνασίου στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα (μέγιστη επίδοση=32) και η2
p 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(n=148) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Ομάδα ελέγχου 17,83 (5,637) 18,46 (5,400) 0,63 

0,669 0,000** 

Πειραματική ομάδα 17,62 (5,613) 22,58 (5,608) 4,96 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Ομάδα» 

η2
p 0,031 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Ομάδα» 

και «Μέτρηση» 

P-value 0,033* 

η2
p 

0,547 

P-value 

0,000** 

 

 

Γράφημα 8. 7. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών στις επιδόσεις μεταξύ της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας ελέγχου της πρώτης γυμνασίου στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών 
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Από τις μέσες επιδόσεις των δυο ομάδων μαθητών γυμνασίου πριν και μετά την 

υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης αναδείχθηκαν τα εξής. Η πειραματική ομάδα 

σημείωσε περίπου την ίδια μέση επίδοση με την ομάδα ελέγχου (Μ.Τ.=17,62 και 

Μ.Τ.=17,83 αντίστοιχα) κατά τον προέλεγχο. Μετά τη διδακτική παρέμβαση, στην 

επίδραση της οποίας τέθηκαν τα μέλη της πειραματικής ομάδας, οι επιδόσεις αυτών 

παρουσίασαν αρκετά μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με εκείνες της ομάδας ελέγχου 

(Μ.Τ.=22,58 και Μ.Τ.=18,46 αντίστοιχα) (πίνακας 8.7., γράφημα 8.7.).      

Στα αποτελέσματα της διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης αναδείχθηκαν α) 

μέτρια και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «Μέτρηση» και 

«Ομάδα» (F=176,103,  p<0,01, η2
p = 0,547), β) μεγάλη κύρια επίδραση του παράγοντα 

«Μέτρηση» (F=294,672, p<0,01, η2
p = 0,669) και γ) μικρή κύρια επίδραση του 

παράγοντα «Ομάδα» (F=4,653, p<0.05, η2
p = 0.031). Περαιτέρω έλεγχοι 

πραγματοποιήθηκαν μέσω t-test για τις επιδόσεις των διαφορετικών ομάδων του 

γυμνασίου ανά μέτρηση (πίνακας 8.8., γράφημα 8.8.) και μέσω Paired samples t-test 

για τις επιδόσεις της ίδιας ομάδας πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση (πίνακας 8.9., 

γράφημα 8.9.).   

Πίνακας 8. 8. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου της 

πρώτης γυμνασίου ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 17,83 (55,72%) 5,637 
t-test 

(t=0,224) 
0,823 

Πειραματική ομάδα 17,62 (55,06%) 5,613 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Ομάδα ελέγχου 18,46 (57,69%) 5,400 t-test 

(t=4,527) 

0,000** 

Πειραματική ομάδα 22,58 (70,56%) 5,608 
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Γράφημα 8. 8. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου της 

πρώτης γυμνασίου ανά μέτρηση, στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο (μέγιστη επίδοση=32) 

Πριν την παρέμβαση οι δύο ομάδες του γυμνασίου δε διαφοροποιήθηκαν στατιστικώς 

σημαντικά στις επιδόσεις τους (t=0,224, p>0.05). Μετά την ολοκλήρωσή της, όμως, η 

πειραματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά σημαντικά καλύτερη επίδοση από εκείνη της 

ομάδας ελέγχου (t=-4,527, p<0.01).  

Πίνακας 8. 9. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου της πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Προέλεγχος 
17,83 

(55,72%) 
5,637 

0,634 

(1,98%) 

Paired-

samples 

t-test 

(t=3,975) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
18,46 

(57,69%) 
5,400 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

Προέλεγχος 
17,62 

(55,06%) 
5,613 

4,955 

(15,48%) 

Paired-

samples 

t-test 

(t=16,290) 

0,000** 
Μεταέλεγχος 

22,58 

(70,56%) 
5,608 
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Γράφημα 8. 9. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο ανά ομάδα, για την 

πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου της πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

Και οι δυο ομάδες του γυμνασίου εμφάνισαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις 

επιδόσεις τους στον μεταέλεγχο συγκριτικά με εκείνες που σημείωσαν στο αρχικό 

στάδιο του προελέγχου. Ωφελήθηκε και η ομάδα ελέγχου που παρακολούθησε το 

κανονικό πρόγραμμα (βελτίωση=0.634, t=3,975, p<0.01) και η πειραματική ομάδα που 

τέθηκε υπό την επίδραση της πειραματικής τροποποίησης (βελτίωση=4.955, t=16,29, 

p<0.01). Τα οφέλη που αποκόμισαν τα μέλη της πειραματικής ομάδας ήταν κατά πολύ 

μεγαλύτερα, γεγονός που αποδίδουμε στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρώτης γυμνασίου. 

 

8.2. Δεύτερο ερώτημα 

Το δεύτερο θέμα διερεύνησης εστιάζεται στο κατά πόσο η εκπαιδευτική παρέμβαση 

υπήρξε περισσότερο ωφέλιμη για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας των οποίων 

οι ικανότητες να χειρίζονται παραγωγικά τους κανόνες σχηματισμού των νεολογικών 

ΜΟΣ αξιολογήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα των υπολοίπων μελών βάσει 

του διαγνωστικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, κάθε μέλος της πειραματικής ομάδας 

εντάθηκε σε ένα από τα τρία επίπεδα μορφολογικής ικανότητας (στο χαμηλό, στο 

μεσαίο ή στο υψηλό) βάσει της επίδοσης που σημείωσε στον προέλεγχο. Ο 

διαχωρισμός σε επίπεδα έγινε με κριτήριο τα τεταρτημόρια των επιδόσεων των 
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μαθητών ανά τάξη. Αναλυτικά, στο χαμηλό επίπεδο τέθηκαν οι επιδόσεις του 1ου 

τεταρτημορίου, στο μεσαίο επίπεδο οι επιδόσεις του 2ου και 3ου τεταρτημορίου και 

στο υψηλό επίπεδο οι επιδόσεις του 4ου τεταρτημορίου.  

Και για τη διερεύνηση του ερωτήματος αυτού η κατάλληλη στατιστική μέθοδος 

ανάλυσης είναι η διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης μικτού σχεδιασμού (Mixed 

Design ANOVA) 3 Χ 2 όπου το επίπεδο ικανότητας (χαμηλό, μέτριο, υψηλό) είναι ο 

παράγοντας που εξετάζει τα διαφορετικά δείγματα μεταξύ τους (between-participants 

factor) και η μέτρηση (προέλεγχος και μεταέλεγχος) είναι ο παράγοντας που εξετάζει 

τη μεταβλητότητα μέσα στο κάθε δείγμα (within-participants factor). 

 

8.2.1. Νήπια  

Στον πίνακα 8.10. καταγράφονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 55 νηπίων της πειραματικής ομάδας στις δυο απόπειρες αξιολόγησης 

του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης αυτών, όπως, επίσης, και οι εκτιμήσεις του 

μεγέθους της επίδρασης ανά παράγοντα (η2
p). Στις επιδόσεις των νηπίων στον 

προέλεγχο οφείλεται η ταξινόμηση 17 παιδιών στο χαμηλό επίπεδο, 26 στο μεσαίο και 

12 στο υψηλό επίπεδο.  

Πίνακας 8. 10. Μέσες επιδόσεις των νηπίων διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

(N=55) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Χαμηλό Επίπεδο (N=17) 0,00 (0,000) 8,41 (2,501) 8,41 

0,883 0,000** Μεσαίο επίπεδο (N=26) 3,81 (2,743) 10,54 (2,024) 6,73 

Υψηλό επίπεδο (N=12) 10,83 (1,586) 13,75 (2,050) 2,92 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Επίπεδο 

ικανότητας» 

η2
p 0,728 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Επίπεδο 

Ικανότητας»  και 

«Μέτρηση» 

P-value 0,000** 

η2
p 

0,477 

P-value 

0,000** 
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Γράφημα 8. 10. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών επίδοσης μεταξύ των τριών επιπέδων ΜορφΕπ 

των νηπίων στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών (πειραματική ομάδα) 

Από την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση αναδείχθηκε αρκετά μεγάλη διαφορά στις 

μέσες επιδόσεις των νηπίων των τριών διαφορετικών επιπέδων (Μ.Τ.=0,00 για την 

ομάδα χαμηλού επιπέδου, Μ.Τ.=3,81 για την ομάδα μεσαίου επιπέδου και Μ.Τ.=10,83 

για την ομάδα υψηλού επιπέδου). Μετά τη διδακτική παρέμβαση, οι ομάδες χαμηλού 

και μεσαίου επιπέδου σημείωσαν μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με την ομάδα 

υψηλού επιπέδου (Μ.Τ.=8,41, Μ.Τ.=10,54 και Μ.Τ.=13,75 αντίστοιχα) (πίνακας 8.10., 

γράφημα 8.10.). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (Mixed design ANOVA) φανέρωσαν α) 

μέτρια και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «Μέτρηση» και 

«Επίπεδο Ικανότητας» (F=23,716, p<0,01, η2
p = 0,477), β) πολύ μεγάλη κύρια 

επίδραση του παράγοντα «Μέτρηση» (F=394,265, p<0,01, η2
p = 0,883) και γ) πολύ 

μεγάλη κύρια επίδραση του παράγοντα «Επίπεδο Ικανότητας» (F=69,524, p<0,01, η2
p 

= 0,728). Τα μη παραμετρικά στατιστικά κριτήρια Mann Whitney (πίνακας 8.11., 

γράφημα 8.11.) και Wilcoxon (πίνακας 8.12., γράφημα 8.12.) χρησιμοποιήθηκαν 

αντίστοιχα για να διαπιστώσουμε τυχόν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 
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επιδόσεις των διαφορετικών ομάδων ανά μέτρηση και της ίδιας ομάδας πριν και μετά 

την παρέμβαση.   

Πίνακας 8. 11. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των νηπίων διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
0,00 (0,00%) 0,000 

Mann-

Whitney  

(Z=-5,692) 

0,000** 

Μεσαίο επίπεδο 3,81 (23,81%) 2,743 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
0,00 (0,00%) 0,000 

Mann-

Whitney  

(Z=-5,070) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 10,83 (67,69%) 1,586 

Μεσαίο επίπεδο 3,81 (23,81%) 2,743 Mann-

Whitney  

(Z=-4,935) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 10,83 (67,69%) 1,586 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
8,41 (52,56%) 2,501 

Mann-

Whitney  

(Z=-2,886) 

0,004** 

Μεσαίο επίπεδο 10,54 (65,88%) 2,024 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
8,41 (52,56%) 2,501 

Mann-

Whitney 

(Z=-3,913) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 13,75 (85,94%) 2,050 

Μεσαίο επίπεδο 10,54 (65,88%) 2,024 Mann-

Whitney 

(Z=-3,450) 

0,001** 

Υψηλό επίπεδο 13,75 (85,94%) 2,050 
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Γράφημα 8. 11. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των νηπίων διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) 

Ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον αρχικό έλεγχο ή την τελική μέτρηση και οι τρεις 

ομάδες εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις τους 

(p<0.01).  

Πίνακας 8. 12. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για τα νήπια διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΧΑΜΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 0,00 (0,00%) 0,000 

8,41 

(52,56%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,650) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 8,41 (52,56%) 2,501 

ΜΕΣΑΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 3,81 (23,81%) 2,743 

6,73 

(42,06%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-4,473) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
10,54 

(65,88%) 
2,024 

ΥΨΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
10,83 

(67,69%) 
1,586 

2,92 

(18,25%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,108) 

0,002** 

Μεταέλεγχος 
13,75 

(85,94%) 
2,050 
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Γράφημα 8. 12. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για τα νήπια διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική ομάδα (μέγιστη επίδοση=16) 

Η επίδραση του μορφολογικού εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν εμφανής στα νήπια 

της πειραματικής ομάδας και των τριών επιπέδων ικανότητας, καθώς όλα σημείωσαν 

στατιστικώς σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις τους στη δεύτερη και τελική 

αξιολόγηση της ΜορφΕπ τους (βελτίωση=8,41, Z=-3,650, p<0,01 για την ομάδα 

χαμηλού επιπέδου, βελτίωση=6,73, Z=-4,473, p<0,01 για την ομάδα μεσαίου επιπέδου 

και βελτίωση=2,92, Z=-3,108, p<0,01 για την ομάδα υψηλού επιπέδου). Τα οφέλη για 

την ομάδα υψηλού επιπέδου ήταν αρκετά μικρότερα σε σχέση με εκείνα των άλλων 

δυο ομάδων.  

 

8.2.2. Μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Στον πίνακα 8.13. απεικονίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 53 μελών της πειραματικής ομάδας που φοιτούσε στην πέμπτη 

δημοτικού και στις δυο μετρήσεις που στόχευαν στην αξιολόγηση του επιπέδου 

ΜορφΕπ της σύνθεσης των παιδιών, καθώς και τα μεγέθη της επίδρασης κάθε 

παράγοντα (η2
p). Σύμφωνα με τα διαγνωστικά αποτελέσματα του προελέγχου 15 παιδιά 

εντάχθηκαν στο χαμηλό επίπεδο, 25 στο μεσαίο και 13 στο υψηλό επίπεδο.  
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Πίνακας 8. 13. Μέσες επιδόσεις των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

(N=53) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Χαμηλό Επίπεδο (N=15) 10,33 (3,478) 12,80 (3,299) 2,47 

0,593 0,000** Μεσαίο επίπεδο (N=25) 19,84 (2,055) 22,72 (3,348) 2,88 

Υψηλό επίπεδο (N=13) 26,77 (2,127) 28,15 (2,193) 1,38 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Επίπεδο 

ικανότητας» 

η2
p 0,836 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Επίπεδο 

Ικανότητας»  και 

«Μέτρηση» 

P-value 0,000** 

η2
p 

0,102 

P-value 

0,068 

 

 

Γράφημα 8. 13. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών επίδοσης μεταξύ των τριών επιπέδων ΜορφΕπ 

των μαθητών στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών (πειραματική ομάδα πέμπτης 

δημοτικού) 
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Πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε χειρισμού, συγκρίνοντας τις μέσες επιδόσεις των 

μαθητών των τριών διαφορετικών επιπέδων ικανότητας παρατηρήσαμε αρκετά μεγάλη 

διαφορά μεταξύ τους (Μ.Τ.=10,33 για την ομάδα χαμηλού επιπέδου, Μ.Τ.=19,84 για 

την ομάδα μεσαίου επιπέδου και Μ.Τ.=26,77 για την ομάδα υψηλού επιπέδου). Μετά 

τη διδακτική παρέμβαση, οι ομάδες χαμηλού και μεσαίου επιπέδου έδειξαν μεγαλύτερη 

βελτίωση σε σχέση με την ομάδα υψηλού επιπέδου (Μ.Τ.=12,80, Μ.Τ.=22,72 και 

Μ.Τ.=28,15 αντίστοιχα) (πίνακας 8.13., γράφημα 8.13.). 

Βάσει των αποτελεσμάτων από την ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε δεν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «Μέτρηση» και 

«Επίπεδο Ικανότητας» (F=2,837, p>0,05, η2
p = 0,102). Όμως, προέκυψε μεγάλη κύρια 

επίδραση του παράγοντα «Μέτρηση» (F=72,824, p<0,01, η2
p = 0,0,593) και πολύ 

μεγάλη κύρια επίδραση του παράγοντα «Επίπεδο Ικανότητας» (F=127,287, p<0,01, η2
p 

= 0,836). Το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann Whitney (πίνακας 8.14., 

γράφημα 8.14.) χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστώσουμε τυχόν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις των διαφορετικών ομάδων σε κάθε φάση αξιολόγησης της 

ΜορφΕπ του δείγματος. Το ομοίως μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon 

(πίνακας 8.15., γράφημα 8.15.) αξιοποιήθηκε αντίστοιχα για τις επιδόσεις της ίδιας 

ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.   
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Πίνακας 8. 14. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
10,33 (32,28%) 3,478 

Mann-

Whitney  

(Z=-5,303) 

0,000** 

Μεσαίο επίπεδο 19,84 (62,00%) 2,055 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
10,33 (32,28%) 3,478 

Mann-

Whitney  

(Z=-4,516) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 26,77 (83,66%) 2,127 

Μεσαίο επίπεδο 19,84 (62,00%) 2,055 Mann-

Whitney  

(Z=-5,074) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 26,77 (83,66%) 2,127 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
12,80 (40,00%) 3,299 

Mann-

Whitney  

(Z=-5,101) 

0,000** 

Μεσαίο επίπεδο 22,72 (71,00%) 3,348 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
12,80 (40,00%) 3,299 

Mann-

Whitney 

(Z=-4,504) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 28,15 (87,97%) 2,193 

Μεσαίο επίπεδο 22,72 (71,00%) 3,348 Mann-

Whitney 

(Z=-4,366) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 28,15 (87,97%) 2,193 

 

 

Γράφημα 8. 14. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 
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Και πριν οποιαδήποτε πειραματική τροποποίηση και μετά και οι τρεις ομάδες 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις τους (p<0.01).  

Πίνακας 8. 15. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για μαθητές διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΧΑΜΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
10,33 

(32,28%) 
3,478 

2,47 

(7,72%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,198) 

0,001** 

Μεταέλεγχος 
12,80 

(40,00%) 
3,299 

ΜΕΣΑΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
19,84 

(62,00%) 
2,055 

2,88 

(9,00%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,806) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
22,72 

(71,00%) 
3,348 

ΥΨΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
26,77 

(83,66%) 
2,127 

1,38 

(4,31%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-2,630) 

0,009** 

Μεταέλεγχος 
28,15 

(87,97%) 
2,193 

 

 

Γράφημα 8. 15. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για μαθητές διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική ομάδα πέμπτης δημοτικού (μέγιστη επίδοση=32) 

Τα επίπεδα της ΜορφΕπ της σύνθεσης των μελών και των τριών ομάδων του 

δημοτικού εμφάνισαν στατιστικά σημαντική βελτίωση λόγω της μορφολογικής 
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παρέμβασης (βελτίωση=2,47, Z=-3,198, p<0,01 για την ομάδα χαμηλού επιπέδου, 

βελτίωση=2,88, Z=-3,806, p<0,01 για την ομάδα μεσαίου επιπέδου και βελτίωση=1,38, 

Z=-2,630, p<0,01 για την ομάδα υψηλού επιπέδου) με τα κέρδη για την ομάδα υψηλού 

επιπέδου να είναι λίγο μικρότερα από τα αντίστοιχα των άλλων δυο ομάδων.  

 

8.2.3. Μαθητές πρώτης γυμνασίου 

Στον πίνακα 8.16. αποτυπώνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 66 μαθητών της πειραματικής ομάδας της πρώτης γυμνασίου κατά την 

αρχική και την τελική αξιολόγηση της ΜορφΕπ της σύνθεσης των παιδιών, όπως, 

επίσης, και οι εκτιμήσεις του μεγέθους της επίδρασης ανά παράγοντα (η2
p). Με 

κριτήριο την επίδοσή τους στον προέλεγχο 20 παιδιά καταχωρίστηκαν στο χαμηλό 

επίπεδο, 32 στο μεσαίο και 14 στο υψηλό επίπεδο.  

Πίνακας 8. 16. Μέσες επιδόσεις των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον προέλεγχο και στον 

μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

(N=66) 

Προέλεγχος Μεταέλεγχος 

Βελτίωση 

Κύρια επίδραση του 

Παράγοντα «Μέτρηση» 

Μ.Τ. (Τ.Α) Μ.Τ. (Τ.Α) η2
p P-value 

Χαμηλό Επίπεδο (N=20) 11,00 (2,555) 16,30 (4,105) 5,30 

0,791 0,000** Μεσαίο επίπεδο (N=32) 18,31 (1,925) 23,84 (2,919) 5,53 

Υψηλό επίπεδο (N=14) 25,50 (1,912) 28,64 (2,845) 3,14 

Κύρια 

επίδραση του 

Παράγοντα 

«Επίπεδο 

ικανότητας» 

η2
p 0,793 

Αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «Επίπεδο 

Ικανότητας»  και 

«Μέτρηση» 

P-value 0,000** 

η2
p 

0,149 

P-value 

0,006** 
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Γράφημα 8. 16. Γραφική αναπαράσταση των διαφορών επίδοσης μεταξύ των τριών επιπέδων ΜορφΕπ 

των μαθητών στον προέλεγχο και στον μεταέλεγχο βάσει μέσων τιμών (πειραματική ομάδα πρώτης 

γυμνασίου) 

Πριν τη διδακτική παρέμβαση, παρατηρούμε ότι όσο καλύτερο είναι το επίπεδο των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας τόσο καλύτερη είναι και η μέση επίδοσή τους 

(Μ.Τ.=11,00 για την ομάδα χαμηλού επιπέδου, Μ.Τ.=18,31 για την ομάδα μεσαίου 

επιπέδου και Μ.Τ.=25,50 για την ομάδα υψηλού επιπέδου). Μετά τη διδακτική 

παρέμβαση, οι ομάδες χαμηλού και μεσαίου επιπέδου δείχνουν μεγαλύτερη βελτίωση 

σε σχέση με την ομάδα υψηλού επιπέδου (Μ.Τ.=16,30, Μ.Τ.=23,84 και Μ.Τ.=28,64 

αντίστοιχα) (πίνακας 8.16., γράφημα 8.16.). 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης μικτού σχεδιασμού προκύπτουν τα 

εξής· α) μικρή και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «Μέτρηση» 

και «Επίπεδο Ικανότητας» (F=5,499, p<0,01, η2
p = 0,149), β) μεγάλη κύρια επίδραση 

του παράγοντα «Μέτρηση» (F=238,476, p<0,01, η2
p = 0,791) και γ) μεγάλη κύρια 

επίδραση του παράγοντα «Επίπεδο Ικανότητας» (F=120,453, p<0,01, η2
p = 0,793). 

Αναλυτικότερη διερεύνηση έγινε μέσω Mann Whitney test (πίνακας 8.17., γράφημα 

8.17.) για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

των ομάδων με διαφορετικό επίπεδο ικανότητας είτε στον προέλεγχο είτε στον 
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μεταέλεγχο και μέσω Wilcoxon (πίνακας 8.18., γράφημα 8.18.) για τυχόν διαφορές στις 

επιδόσεις της ίδιας ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.   

Πίνακας 8. 17. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
11,00 (34,38%) 2,555 

Mann-

Whitney  

(Z=-6,051) 

0,000** 

Μεσαίο επίπεδο 18,31 (57,22%) 1,925 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
11,00 (34,38%) 2,555 

Mann-

Whitney  

(Z=-4,922) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 25,50 (79,69%) 1,912 

Μεσαίο επίπεδο 18,31 (57,22%) 1,925 Mann-

Whitney  

(Z=-5,383) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 25,50 (79,69%) 1,912 

ΜΕΤΑΕΛΕΓΧΟΣ 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
16,30 (50,94%) 4,105 

Mann-

Whitney  

(Z=-5,259) 

0,000** 

Μεσαίο επίπεδο 23,84 (74,50%) 2,919 

Χαμηλό 

Επίπεδο 
16,30 (50,94%) 4,105 

Mann-

Whitney 

(Z=-4,844) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 28,64 (89,50%) 2,845 

Μεσαίο επίπεδο 23,84 (74,50%) 2,919 Mann-

Whitney 

(Z=-4,067) 

0,000** 

Υψηλό επίπεδο 28,64 (89,50%) 2,845 
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Γράφημα 8. 17. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων των μαθητών διαφορετικού επιπέδου ΜορφΕπ στον 

προέλεγχο και στον μεταέλεγχο, πειραματική ομάδα πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

Και πριν την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης και μετά το τέλος της όλες οι 

ομάδες της πρώτης γυμνασίου εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις τους (p<0.01).  

Πίνακας 8. 18. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για μαθητές διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Βελτίωση Test P-value 

ΧΑΜΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
11,00 

(34,38%) 
2,555 

5,30 

(16,56%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,928) 

0,000** 

Μεταέλεγχος 
16,30 

(50,94%) 
4,105 

ΜΕΣΑΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
18,31 

(57,22%) 
1,925 

5,53 

(17,28%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-4,875) 

0.000** 

Μεταέλεγχος 
23,84 

(74,50%) 
2,919 

ΥΨΗΛΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Προέλεγχος 
25,50 

(79,69%) 
1,912 

3,14 

(9,81%) 

Wilcoxon 

Signed 

Ranks test 

(Z=-3,097) 

0.002** 

Μεταέλεγχος 
28,64 

(89,50%) 
2,845 
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Γράφημα 8. 18. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων προελέγχου και μεταελέγχου για μαθητές διαφορετικού 

επιπέδου ΜορφΕπ, πειραματική ομάδα πρώτης γυμνασίου (μέγιστη επίδοση=32) 

Σε σχέση με την επίδραση του πειραματικού χειρισμού στην ικανότητα των μελών των  

τριών ομάδων του γυμνασίου διαπιστώθηκε ότι όλες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στη δοκιμασία μετά την παρέμβαση (βελτίωση=5,30, Z=-3,928, 

p<0,01 για την ομάδα χαμηλού επιπέδου, βελτίωση=5,53, Z=-4,875, p<0,01 για την 

ομάδα μεσαίου επιπέδου και βελτίωση=3,14, Z=-3,097, p<0,01 για την ομάδα υψηλού 

επιπέδου), με τα διαφαινόμενα οφέλη να είναι μικρότερα για την ομάδα υψηλού 

επιπέδου.  

 

8.3. Τρίτο ερώτημα 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα είναι διαγνωστικής φύσεως. Διερευνά ενδεχόμενη 

διαφοροποίηση στις μέσες επιδόσεις του δείγματος κάθε τάξης με κριτήριο τη 

γραμματική κατηγορία των ΜΟΣ (ουσιαστικά ή επίθετα) τα οποία καλούνται να 

σχηματίσουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Βασίζεται στις απαντήσεις του εκάστοτε 

δείγματος ως συνόλου (νήπια, μαθητές πέμπτης δημοτικού, μαθητές πρώτης 

γυμνασίου), ανεξαρτήτως ομάδας, και μόνο κατά τον προέλεγχο. Στο πλαίσιο 

πειραματικού σχεδιασμού εξαρτημένων δειγμάτων ως κατάλληλο στατιστικό κριτήριο 

κρίνεται το παραμετρικό t για συσχετιζόμενα ή εξαρτημένα δείγματα (Paired samples 

t-test). 
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8.3.1. Νήπια  

Στον πίνακα 8.19. αποτυπώνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 110 νηπίων κατά την αρχική αξιολόγηση της ικανότητάς τους να 

παράγουν αποδεκτά ουσιαστικά (8) και επίθετα (8) ΜΟΣ, πριν την εφαρμογή 

οποιασδήποτε διδακτικής παρέμβασης (βλ. και γράφημα 8.19.).  

Πίνακας 8. 19. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό ουσιαστικών και 

επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=8) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test 

P-

value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά 
2,69 

(33,63%) 
2,657 

0,291 

Paired-

samples 

t-test 

(t=1,831) 

0,070 
Επίθετα 

2,40 

(30,00%) 
2,255 

 

 

Γράφημα 8. 19. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό 

ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Paired Samples t-test, οι επιδόσεις των νηπίων στον 

σχηματισμό ουσιαστικών (M.T.= 2,69) και επιθέτων (M.T.= 2,40) δεν είχαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=1,831, p>0,05). 
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8.3.2. Μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Ο πίνακας 8.20. απεικονίζει τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις στις επιδόσεις 

των 109 μαθητές της πέμπτης δημοτικού στη διαγνωστική πρώτη μέτρηση της 

ΜορφΕπ τους, προτού υλοποιηθεί το κυρίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο χωρισμός 

των μαθητών στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου (βλ. και γράφημα 

8.20.). 

Πίνακας 8. 20. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά 
9,84 

(61,50%) 
3,546 

1,083 

Paired-

samples 

t-test 

(t=4,414) 

0,000** 

Επίθετα 
8,76 

(54,75%) 
3,598 

 

 

Γράφημα 8. 20. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Από τα αποτελέσματα του Paired Samples t-test προέκυψε ότι η επίδοση των μαθητών 

του δημοτικού στη δοκιμασία σχηματισμού ουσιαστικών ΜΟΣ (M.T.= 9.84) ήταν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t=4,414, p<0.01) από την αντίστοιχη επίδοσή τους 

στα επίθετα (M.T.= 8.76). 
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8.3.3. Μαθητές πρώτης γυμνασίου 

Στον πίνακα 8.21. καταγράφονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 148 μαθητών πρώτης γυμνασίου, όπως σημειώθηκαν στην πρώτη 

ερευνητική φάση μέσω μιας δοκιμασίας σχηματισμού 32 ΜΟΣ τα οποία 

πραγματώνονταν ως ουσιαστικά (16) και ως επίθετα (16) (βλ. και γράφημα 8.21.). 

Πίνακας 8. 21. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=16) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά 
9,63 

(60,19%) 
2,604 

1,520 

Paired-

samples 

t-test 

(t=5,19) 

0,000** 

Επίθετα 
8,11 

(50,69%) 
3,911 

 

 

Γράφημα 8. 21. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Από τα αποτελέσματα του Paired Samples t-test αναδείχθηκε ότι η επίδοση των 

μαθητών του γυμνασίου στην παραγωγή ουσιαστικών ΜΟΣ (M.T.= 9.63) ήταν 

στατιστικά σημαντικά καλύτερη (t=5,19, p<0.01) από εκείνη στην παραγωγή επιθέτων 

(M.T.= 8.11).  
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8.4. Τέταρτο ερώτημα 

Και το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα έχει διαγνωστικό στόχο. Εξετάζει τυχόν 

διαφοροποίηση στις μέσες επιδόσεις του δείγματος στην αρχική μέτρηση με κριτήρια 

α) τις γραμματικές κατηγορίες των επιμέρους συνθετικών των ΜΟΣ από τον 

συνδυασμό των οποίων προκύπτει ο τελικός σχηματισμός και β) τη λειτουργική σχέση 

(παράταξης ή εξάρτησης) που αναπτύσσεται ανάμεσα στα συστατικά των σύνθετων 

δομών. Ομοίως, πρόκειται για πειραματικό σχεδιασμό εξαρτημένων δειγμάτων. Για 

τον έλεγχο πιθανών στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των μέσων επιδόσεων 

του συνόλου του δείγματος ανά τάξη επιλέχθηκαν το παραμετρικό κριτήριο t για 

εξαρτημένα δείγματα (Paired samples t-test) για δυο διαφορετικές μετρήσεις και η 

ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Repeated Measures 

ANOVA) για >2 διαφορετικές μετρήσεις.  

 

8.4.1. Νήπια  

Στον πίνακα 8.22. περιλαμβάνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 110 νηπίων στην αρχική μέτρηση όσον αφορά έξι επιμέρους κατηγορίες 

ουσιαστικών και επιθέτων που συγκρίθηκαν ανά δυο βάσει της εσωτερικής τους δομής 

(βλ. για τις κατηγορίες την ενότητα 6.3.2.) (βλ. και γράφημα 8.22.).    
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Πίνακας 8. 22. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό ουσιαστικών και 

επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=2) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

0,85 

(42,50%) 
0,880 

0,091 

Paired-

samples  

t-test  

(t=1,043) 

0,299 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο 

+ επίθετο] 

0,75 

(37,50%) 
0,859 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,78 

(39,00%) 
0,861 

0,382 

Paired-

samples  

t-test 

(t=5,311) 

0,000** 
Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,40 

(20,00%) 
0,666 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα 

+ ουσιαστικό] 

0,47 

(23,50%) 
0,763 

0,173 

Paired-

samples  

t-test  

(t=-1,894) 

0,061 

Επίθετα της 

δομής [επίρρημα 

+ επίθετο/ μετοχή] 

0,65 

(32,50%) 
0,852 

 

 

Γράφημα 8. 22. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό 

ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο 
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Παρατηρούμε ότι όσον αφορά τα νήπια υπήρξε  

 στατιστικά ασήμαντη διαφορά (t=1,043, p>0,05) μεταξύ της επίδοσης στην 

παραγωγή παρατακτικών επιθέτων (M.T.=0,75) και της επίδοσης στην 

παραγωγή παρατακτικών ουσιαστικών (M.T.=0,85), 

 στατιστικά σημαντικά (t=5,311, p<0.01) καλύτερη επίδοση στον σχηματισμό 

ουσιαστικών της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (M.T.=0,78) σε σχέση με τα 

εξωκεντρικά επίθετα της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (M.T.=0,40) και  

 στατιστικά ασήμαντη διαφορά (t=-1,894, p>0.05) μεταξύ της επίδοσης στη 

δόμηση ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + ουσιαστικό] (M.T.=0,47) και της 

επίδοσης στην παραγωγή επιθέτων της δομής [επίρρημα + επίθετο/ μετοχή] 

(M.T.=0,65).  

Έπειτα, συγκρίθηκαν οι μέσες επιδόσεις των νηπίων για όλες τις κατηγορίες 

ουσιαστικών με τη χρήση της διαδικασίας Repeated Measures ANOVA (πίνακας 8.23., 

γράφημα 8.23.).     

Πίνακας 8. 23. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό των τεσσάρων 

κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=2) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

0,85 

(42,50%) 
0,880 

Repeated 

Measures 

(F=10,956) 

0,091 0,000** 

Ουσιαστικά της 

δομής [ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] με 

σχέσεις εξάρτησης 

0,59 

(29,50%) 
0,746 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,78 

(39,00%) 
0,861 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα + 

ουσιαστικό] 

0,47 

(23,50%) 
0,763 
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Γράφημα 8. 23. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό των 

τεσσάρων κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας δεν 

παραβιάζεται. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μικρή και στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις μέσες επιδόσεις των νηπίων στον σχηματισμό 

των διαφορετικών κατηγοριών ουσιαστικών (F=10,956, p<0,01, η2
p = 0,091). Πιο 

συγκεκριμένα, η υψηλότερη μέση επίδοση σημειώθηκε στην παραγωγή των 

παρατακτικών ουσιαστικών (Μ.Τ.=0,85) και έπειτα των ουσιαστικών της δομής 

[επίθετο + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=0,78). Η χαμηλότερη μέση επίδοση παρατηρήθηκε στην 

παραγωγή των ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=0,47). Για τις 

δύο ανώτερες μέσες επιδόσεις δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0.05). 

Όμως, η επίδοση στον σχηματισμό των ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + 

ουσιαστικό] είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερη από την επίδοση στις δύο ανώτερες 

κατηγορίες (p<0.01).   

Με την ίδια διαδικασία συγκρίθηκαν οι μέσες επιδόσεις των νηπίων για τις ισάριθμες 

κατηγορίες επιθέτων (πίνακας 8.24., γράφημα 8.24.). 
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Πίνακας 8. 24. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό των τεσσάρων 

κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=2) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο + 

επίθετο] 

0,75 

(37,50%) 
0,862 

Repeated 

Measures 

(F=5,365) 

0,047 0,002** 

Επίθετα της δομής 

[ουσιαστικό + 

επίθετο/ μετοχή] 

0,61 

(30,50%) 
0,817 

Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,40 

(20,00%) 
0,668 

Επίθετα της δομής 

[επίρρημα + επίθετο/ 

μετοχή] 

0,65 

(32,50%) 
0,854 

 

 

Γράφημα 8. 24. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό των 

τεσσάρων κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας παραβιάζεται 

και έτσι χρησιμοποιούνται τα διορθωμένα αποτελέσματα κατά Greenhouse-Geisser. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι υπήρξε πολύ μικρή και στατιστικά σημαντική 
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διαφοροποίηση ανάμεσα στις μέσες επιδόσεις των μαθητών στην παραγωγή των 

διαφορετικών κατηγοριών επιθέτων (F=5,365, p<0,01, η2
p=0,047). Πιο συγκεκριμένα, 

η υψηλότερη μέση επίδοση αφορούσε στην παραγωγή παρατακτικών επιθέτων 

(Μ.Τ.=0,75) και η μικρότερη στην παραγωγή των εξωκεντρικών επιθέτων της δομής 

[επίθετο + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=0,40).  Μάλιστα, η επίδοση στην παραγωγή των 

εξωκεντρικών επιθέτων της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] είναι στατιστικά σημαντικά 

μικρότερη από τις δύο υψηλότερες επιδόσεις.   

Τέλος, διερευνήθηκε η επίδοση των νηπίων στον σχηματισμό του συνόλου των ΜΟΣ 

μεταξύ των συστατικών των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης (πίνακας 8.25., 

γράφημα 8.25.). Πρόκειται για 6 ουσιαστικά και 6 επίθετα αντίστοιχα.  

Πίνακας 8. 25. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό ουσιαστικών 

ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον προέλεγχο (μέγιστη 

επίδοση=6) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test 

P-

value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά με 

σχέσεις 

εξάρτησης 

1,85 

(30,83%) 
1,926 

0,200 

Paired-

samples 

t-test 

(t=1,506) 

0,135 

Επίθετα με 

σχέσεις 

εξάρτησης 

1,65 

(27,50%) 
1,780 

 

 

Γράφημα 8. 25. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στον σχηματισμό 

ουσιαστικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον προέλεγχο  
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Η επίδοση των νηπίων στην παραγωγή ουσιαστικών με σχέσεις εξάρτησης (M.T.= 

1,85) δεν έχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t=1,506, p>0,05) από την αντίστοιχη 

επίδοσή τους στην παραγωγή επιθέτων με σχέσεις του ίδιου είδους (M.T.= 1,65). 

 

8.4.2. Μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Στον πίνακα 8.26. απεικονίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 109 μαθητών της πέμπτης δημοτικού στη διαγνωστική αξιολόγηση της 

ΜορφΕπ της σύνθεσής τους με εστίαση στις ισάριθμες κατηγορίες ουσιαστικών και 

επιθέτων (βλ. και γράφημα 8.26.).  

Πίνακας 8. 26. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

2,72 

(68,00%) 
0,951 

0,633 

Paired-

samples  

t-test  

(t=-5,476) 

0,000** 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο 

+ επίθετο] 

3,36 

(84,00%) 
1,032 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

2,63 

(65,75%) 
1,184 

1,826 

Paired-

samples  

t-test 

(t=14,160) 

0,000** 
Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,81 

(20,25%) 
1,150 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα 

+ ουσιαστικό] 

2,44 

(61,00%) 
1,462 

0,165 

Paired-

samples  

t-test 

(t=1,076) 

0,284 

Επίθετα της 

δομής [επίρρημα 

+ επίθετο/ μετοχή] 

2,28 

(57,00%) 
1,413 
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Γράφημα 8. 26. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο  

Είναι εμφανές ότι οι μαθητές της πέμπτης τάξης σημείωσαν  

 στατιστικά σημαντικά (t=-5,476, p<0.01) καλύτερη μέση επίδοση στον 

σχηματισμό παρατακτικών επιθέτων (M.T.=3,36) σε σχέση με τα παρατακτικά 

ουσιαστικά (M.T.=2.72), 

 στατιστικά σημαντικά (t=14,160, p<0.01) καλύτερη επίδοση στην παραγωγή 

ουσιαστικών της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (M.T.=2,63) σε σχέση με τα 

εξωκεντρικά επίθετα της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (M.T.=0,81) και  

 στατιστικά ασήμαντα (t=1,076, p>0.05) καλύτερη επίδοση στον σχηματισμό 

ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + ουσιαστικό] (M.T.=2,44) σε σχέση με τα 

επίθετα της δομής [επίρρημα + επίθετο/ μετοχή] (M.T.=2,28).  

Ακολούθησε η σύγκριση των μέσων επιδόσεων του δείγματος του δημοτικού για όλες 

τις κατηγορίες ουσιαστικών με το κριτήριο Repeated Measures ANOVA (πίνακας 

8.27., γράφημα 8.27.). 
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Πίνακας 8. 27. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

2,72 

(68,00%) 
0,951 

Repeated 

Measures 

(F=10,921) 

0,092 0,000** 

Ουσιαστικά της 

δομής [ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] με 

σχέσεις εξάρτησης 

2,05 

(51,25%) 
1,166 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

2,63 

(65,75%) 
1,184 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα + 

ουσιαστικό] 

2,44 

(61,00%) 
1,462 

 

 

Γράφημα 8. 27. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας δεν 

παραβιάζεται. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μικρή και στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις μέσες επιδόσεις των μαθητών της πέμπτης δημοτικού 
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στην παραγωγή των διαφορετικών κατηγοριών ουσιαστικών (F=10,921, p<0,01, η2
p = 

0,092). Αναλυτικότερα, η υψηλότερη μέση επίδοση σημειώθηκε στην παραγωγή 

παρατακτικών ουσιαστικών (Μ.Τ.=2,72) και στη συνέχεια στον σχηματισμό των 

ουσιαστικών της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=2,63).  Αντιθέτως, η μικρότερη 

επίδοση αφορούσε στα ουσιαστικά της δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] με σχέσεις 

εξάρτησης (Μ.Τ.=2,05). Για τις τρεις ανώτερες μέσες επιδόσεις δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p>0.05). Όμως, η επίδοση στον σχηματισμό των ουσιαστικών της 

δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] με σχέσεις εξάρτησης είναι στατιστικά σημαντικά 

χαμηλότερη από την επίδοση σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες (p<0.05).   

Ακολούθησε αντίστοιχη σύγκριση των μέσων επιδόσεων των μαθητών της πέμπτης 

δημοτικού για τις αντίστοιχες κατηγορίες επιθέτων (πίνακας 8.28., γράφημα 8.28.). 

Πίνακας 8. 28. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο + 

επίθετο] 

3,36 

(84,00%) 
1,032 

Repeated 

Measures 

(F=116,289) 

0,518 0,000** 

Επίθετα της δομής 

[ουσιαστικό + 

επίθετο/ μετοχή] 

2,32 

(58,00%) 
1,394 

Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,81 

(20,25%) 
1,150 

Επίθετα της δομής 

[επίρρημα + 

επίθετο/ μετοχή] 

2,28 

(57,00%) 
1,413 
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Γράφημα 8. 28. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας δεν 

παραβιάζεται. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μέτρια και στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις μέσες επιδόσεις των μαθητών της πέμπτης δημοτικού 

στην παραγωγή των διαφορετικών κατηγοριών επιθέτων (F=116,289, p<0,01, 

η2
p=0,518). Συγκεκριμένα, η ανώτερη μέση επίδοση παρουσιάστηκε στον σχηματισμό 

παρατακτικών επιθέτων (Μ.Τ.=3,36) και η μικρότερη στην παραγωγή των 

εξωκεντρικών επιθέτων της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=0,81).  Οι μόνες 

μέσες επιδόσεις που δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά είναι αυτές που 

αφορούσαν τα επίθετα της δομής [ουσιαστικό + επίθετο/μετοχή] και εκείνα της δομής 

[επίρρημα + επίθετο/μετοχή].   

Ολοκληρώνοντας τους σχετικούς ελέγχους, διερευνήθηκαν τυχόν διαφορές στις μέσες 

επιδόσεις των μαθητών της πέμπτης τάξης όσον αφορά την παραγωγή των 12 

ουσιαστικών και των 12 επιθέτων ΜΟΣ ανάμεσα στα συνθετικά των οποίων 

υφίστανται σχέσεις εξάρτησης (πίνακας 8.29., γράφημα 8.29.).  
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Πίνακας 8. 29. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον 

προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=12) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά 

με σχέσεις 

εξάρτησης 

7,12 

(59,33%) 
3,078 

1,716 

Paired-

samples 

t-test 

(t=7,065) 

0,000** 

Επίθετα με 

σχέσεις 

εξάρτησης 

5,40 

(45,00%) 
3,166 

 

 

Γράφημα 8. 29. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον 

προέλεγχο 

Η επίδοση των μαθητών της πέμπτης τάξης στην παραγωγή ουσιαστικών με σχέσεις 

εξάρτησης (M.T.= 7,12) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t=7,065, p<0.01) από 

εκείνη στην παραγωγή επιθέτων με σχέσεις εξάρτησης (M.T.= 5,40). 

 

8.4.3. Μαθητές πρώτης γυμνασίου 

Στον πίνακα 8.30. αναπαριστώνται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

επιδόσεις των 148 μαθητών πρώτης γυμνασίου, όπως καταγράφηκαν στην πρώτη 
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ερευνητική φάση, με εστίαση σε ισάριθμες κατηγορίες ουσιαστικών και επιθέτων (βλ. 

και γράφημα 8.30.). 

Πίνακας 8. 30. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

2,97 

(74,25%) 
0,812 

0,405 

Paired-

samples  

t-test  

(t=-4,053) 

0,000** 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο 

+ επίθετο] 

3,37 

(84,25%) 
0,992 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

2,62 

(65,50%) 
1,078 

1,838 

Paired-

samples  

t-test 

(t=14,446) 

0.000** 
Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,78 

(19,50%) 
1,275 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα 

+ ουσιαστικό] 

2,73 

(68,25%) 
1,431 

0,520 

Paired-

samples  

t-test 

(t=3,749) 

0.000** 

Επίθετα της 

δομής [επίρρημα 

+ επίθετο/ μετοχή] 

2,21 

(55,25%) 
1,540 
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Γράφημα 8. 30. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών και επιθέτων ΜΟΣ ανά κατηγορία κατά τον προέλεγχο 

Επισημαίνουμε ότι το δείγμα που φοιτούσε στην πρώτη γυμνασίου σημείωσε 

 στατιστικά σημαντικά (t=-4,053, p<0.01) καλύτερη επίδοση στην παραγωγή 

παρατακτικών επιθέτων (M.T.=3.37) σε σχέση με τα παρατακτικά ουσιαστικά 

(M.T.=2.97), 

 στατιστικά σημαντικά (t=14,446, p<0.01) υψηλότερη επίδοση στον 

σχηματισμό ουσιαστικών της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] (M.T.=2,62) σε 

σχέση με τα εξωκεντρικά επίθετα της ίδια δομής [επίθετο + ουσιαστικό] 

(M.T.=0,78) και  

 στατιστικά σημαντικά (t=3,749, p<0.01) καλύτερη επίδοση στην παραγωγή 

ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + ουσιαστικό] (M.T.=2,73) σε σχέση με τα 

επίθετα της δομής [επίρρημα + επίθετο/ μετοχή] (M.T.=2,21).  

Στη συνέχεια, με το κριτήριο Repeated Measures ANOVA συγκρίθηκαν οι μέσες 

επιδόσεις των μαθητών γυμνασίου όσον αφορά τις τέσσερεις κατηγορίες ουσιαστικών 

(πίνακας 8.31., γράφημα 8.31.). 



232 

 

Πίνακας 8. 31. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Ουσιαστικά 

[ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] 

2,97 

(74,25%) 
0,812 

Repeated 

Measures 

(F=78,15) 

0,347 0,000** 

Ουσιαστικά της 

δομής [ουσιαστικό + 

ουσιαστικό] με 

σχέσεις εξάρτησης 

1,31 

(32,75%) 
0,989 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] 

2,62 

(65,50%) 
1,078 

Ουσιαστικά της 

δομής [επίρρημα + 

ουσιαστικό] 

2,73 

(68,25%) 
1,431 

 

 

Γράφημα 8. 31. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών ουσιαστικών ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας παραβιάζεται 

και έτσι χρησιμοποιούνται τα διορθωμένα αποτελέσματα κατά Greenhouse-Geisser. 
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Διαπιστώθηκε μέτρια και στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις μέσες 

επιδόσεις των μαθητών της πρώτης γυμνασίου στην παραγωγή των διαφορετικών 

κατηγοριών ουσιαστικών (F=78,15, p<0,01, η2
p = 0,347). Πιο συγκεκριμένα, η 

ανώτερη μέση επίδοση αφορούσε πρώτα στον σχηματισμό παρατακτικών ουσιαστικών 

(Μ.Τ.=2,97) και έπειτα ουσιαστικών της δομής [επίρρημα + ουσιαστικό] (Μ.Τ.=2,73).  

Αντιθέτως, η μικρότερη μέση επίδοση εμφανίστηκε στην παραγωγή των ουσιαστικών 

της δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] με σχέσεις εξάρτησης (Μ.Τ.=1,31). 

Συγκρίνοντας τις δύο ανώτερες μέσες επιδόσεις δε διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p>0.05). Όμως, η επίδοση του δείγματος του γυμνασίου στον 

σχηματισμό παρατακτικών ουσιαστικών είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερη από 

τις δυο μικρότερες επιδόσεις (p<0.01), ενώ η επίδοση στην παραγωγή των ουσιαστικών 

της δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] με σχέσεις εξάρτησης είναι στατιστικά 

σημαντικά μικρότερη από την επίδοση σε όλες τις άλλες κατηγορίες (p<0.01).   

Στη συνέχεια, συγκρίθηκαν οι μέσες επιδόσεις των μαθητών γυμνασίου για τις 

τέσσερεις κατηγορίες επιθέτων (πίνακας 8.32., γράφημα 8.32.). 

Πίνακας 8. 32. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=4) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Test η2

p P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Παρατακτικά 

Επίθετα [επίθετο + 

επίθετο] 

3,37 

(84,25%) 
0,992 

Repeated 

Measures 

(F=136,581) 

0,482 0,000** 

Επίθετα της δομής 

[ουσιαστικό + 

επίθετο/ μετοχή] 

1,74 

(43,50%) 
1,613 

Εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής 

[επίθετο + 

ουσιαστικό] 

0,78 

(19,50%) 
1,275 

Επίθετα της δομής 

[επίρρημα + 

επίθετο/ μετοχή] 

2,21 

(55,25%) 
1,540 
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Γράφημα 8. 32. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό των τεσσάρων κατηγοριών επιθέτων ΜΟΣ κατά τον προέλεγχο 

Το Mauchly’s test of Sphericity δείχνει ότι η υπόθεση της σφαιρικότητας παραβιάζεται 

και έτσι χρησιμοποιούνται τα διορθωμένα αποτελέσματα κατά Greenhouse-Geisser. 

Παρατηρούμε ότι υπήρξε μέτρια και στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις μέσες επιδόσεις των μαθητών της πρώτης γυμνασίου στην παραγωγή των 

διαφορετικών κατηγοριών επιθέτων (F=136,581, p<0,01, η2
p=0,482). Αναλυτικότερα, 

η υψηλότερη μέση επίδοση σημειώθηκε στην περίπτωση των παρατακτικών επιθέτων 

(Μ.Τ.=3,37) και η χαμηλότερη στα εξωκεντρικά επίθετα της δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] (Μ.Τ.=0,78).  Η μέση επίδοση στον σχηματισμό κάθε συγκεκριμένης 

κατηγορίας επιθέτων είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες 

κατηγορίες (p<0.01).   

Τελευταία επιμέρους πτυχή αυτού του ερευνητικού ερωτήματος αποτέλεσε η εξέταση 

για ενδεχόμενες διαφορές στις μέσες επιδόσεις των παιδιών όσον αφορά 12 ουσιαστικά 

και ισάριθμα επίθετα ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης (βλ. πίνακας 8.33., γράφημα 8.33.). 

 

 



235 

 

Πίνακας 8. 33. Σύγκριση μέσων τιμών επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον 

προέλεγχο (μέγιστη επίδοση=12) 

 
Μ.Τ. 

Τυπική 

απόκλιση 
Διαφορά Test P-value 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Ουσιαστικά 

με σχέσεις 

εξάρτησης 

6,66 

(55,50%) 
2,326 

1,926 

Paired-

samples 

t-test 

(t=7,018) 

0,000** 

Επίθετα με 

σχέσεις 

εξάρτησης 

4,74 

(39,50%) 
3,558 

 

 

Γράφημα 8. 33. Γραφική αναπαράσταση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον 

σχηματισμό ουσιαστικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και επιθέτων ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης κατά τον 

προέλεγχο 

Η επίδοση του δείγματος από την πρώτη γυμνασίου στην παραγωγή ουσιαστικών με 

σχέσεις εξάρτησης (M.T.= 6,66) ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη (t=7,018, 

p<0.01) από την αντίστοιχη επίδοση στον σχηματισμό επιθέτων με σχέσεις του ίδιου 

είδους (M.T.= 4,74). 

 

8.5. Πέμπτο ερώτημα 

Με το ίδιο σκεπτικό με τα δυο προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα, και το πέμπτο και 

τελευταίο εδράζεται στις απαντήσεις του δείγματος συνολικά και ανεξαρτήτως ομάδας, 

όπως αυτές δόθηκαν από τα νήπια, τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού και τους 
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μαθητές της πρώτης γυμνασίου που συμμετείχαν στις έρευνες στην αρχική 

διαγνωστική αξιολόγηση του επιπέδου της ΜορφΕπ τους. Το ερώτημα διερευνά τον 

ρόλο που, πιθανώς, διαδραματίζουν στον σχηματισμό αποδεκτών ΜΟΣ ορισμένα 

εγγενή χαρακτηριστικά αυτών σε σχέση με τον βαθμό επίγνωσης που διαθέτουν οι 

συμμετέχοντες για καθένα από αυτά.99 Αναλυτικότερα, εξετάζονται τα παιδιά σε κάθε 

ηλικία και σχολική βαθμίδα αν και κατά πόσο 

α) αντιλαμβάνονται την έννοια της κεφαλής και την πραγματώνουν ορθά κατά την 

παραγωγή των νεολογικών ενδοκεντρικών δεξιόστροφων ή εξωκεντρικών ΜΟΣ,  

β) έχουν αφομοιώσει τους κανόνες σχετικά με τη μορφή του δείκτη σύνθεσης,  

γ) παράγουν ορθά τα μορφήματα του τελικού πολυμορφηματικού σχηματισμού (πρώτο 

συνθετικό, δεύτερο συνθετικό, παραγωγικό επίθημα τελικού ΜΟΣ) και  

δ) επιλέγουν τον κατάλληλο κανόνα τονισμού των ΜΟΣ ανάλογα με το δομικό σχήμα 

εκείνων και τους κανόνες σύνθεσης στην ελληνική.  

Στο πλαίσιο περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης αξιοποιήσαμε α) την ελάχιστη και 

μέγιστη τιμή, τη Μέση τιμή, την Τυπική απόκλιση και τη Διάμεσο και β) τον 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson r και την Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση 

για τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στις συγκεκριμένες αριθμητικές 

μεταβλητές ή εξάρτησης μιας μεταβλητής από κάποια άλλη αντίστοιχα.    

 

8.5.1. Νήπια  

Στον πίνακα 8.34. αποτυπώνονται οι τιμές στις επιδόσεις των 110 νηπίων στην αρχική 

απόπειρά τους να παράγουν 16 αποδεκτά ΜΟΣ σε σχέση με τέσσερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των τελευταίων (κεφαλή, δείκτης σύνθεσης, μορφήματα, τονισμός) 

(βλ. και γράφημα 8.34.). 

 

                                                 
99 Βλ. επόμενο κεφάλαιο για παραδείγματα και περαιτέρω διευκρινίσεις. 
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Πίνακας 8. 34. Περιγραφή των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (νήπια) στον προέλεγχο 

 Ν Min Max Μ.Τ. Τ.Α. Διάμεσος 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

(μαξ. 16) 
110 4 16 

11,82 

(73,88%) 
2,528 12,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τον δείκτη 

σύνθεσης (μαξ. 16) 
110 14 16 

15,47 

(96,69%) 
0,586 16,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα (μαξ. 16) 
110 8 16 

12,47 

(77,94%) 
1,841 12,00 

Τονικές παραβιάσεις 110 0 6 2,62 1,659 2,00 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. 34. Γραφική αναπαράσταση των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (νήπια) στον προέλεγχο 
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Δεν έχουμε σκοπό να αναπαράγουμε απλώς τα αριθμητικά δεδομένα αλλά να 

σχολιάσουμε μόνο ορισμένα από αυτά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα νήπια κρίνουμε 

σκόπιμο να επισημάνουμε τα εξής. Τα νήπια πραγμάτωσαν ορθά ως προς την απουσία 

ή την παρουσία της την κεφαλή των ΜΟΣ και ως προς τη θέση της εκτός ή στα δεξιά 

κάθε εξωκεντρικού ή δεξιόστροφου ενδοκεντρικού σχηματισμού, εφόσον δεν 

εξετάστηκαν αριστερόστροφες ενδοκεντρικές δομές, σε μέσο ποσοστό αποδεκτών 

δομών 73,88%. Η ελάχιστη τιμή (14) σε σχέση με τον δείκτη σύνθεσης φανερώνει ότι 

τα παιδιά εφάρμοσαν σωστά τον κανόνα του συνδετικού φωνήεντος. Η μέση τιμή της 

επίδοσης που σημείωσαν όσον αφορά τα μορφήματα (12,47) δείχνει ότι αρκετοί 

μαθητές πραγματοποίησαν τις αλλαγές που απαιτούνταν ως προς το θέμα του πρώτου 

συνθετικού, το θέμα του δεύτερου συνθετικού και το παραγωγικό επίθημα που ταίριαζε 

στο κάθε νεολογικό ΜΟΣ. Η μέγιστη τιμή (6) σε σχέση με τις τονικές παραβιάσεις σε 

αποδεκτά ΜΟΣ ως προς τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά έδειξε ότι ορισμένα 

νήπια προτίμησαν τη δομή [θέμα + λέξη] και δεν προέβησαν τον αναβιβασμό του τόνου 

σε κάποιες πραγματώσεις.  

Η πιθανή σχέση των επιδόσεων των νηπίων στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ 

με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ εξετάστηκε με τον 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson r (πίνακας 8.35.). 

Πίνακας 8. 35. Συσχέτιση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια) στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ 

με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ στον προέλεγχο   

 Επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

 R1 

Επίδοση στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα 0,559** 
1 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 
** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Οι δύο μεταβλητές έχουν μέτρια θετική συσχέτιση (0,559), η οποία είναι στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο α=0,01. Με βάση αυτό το εύρημα χρησιμοποιήσαμε την Απλή 

Γραμμική Παλινδρόμηση προκειμένου να διαπιστωθεί, συγκεκριμένα, εάν οι επιδόσεις 

στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ εξαρτώνται από τις επιδόσεις στα αποδεκτά 

ως προς την κεφαλή ΜΟΣ (πίνακας 8.36.). 
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Πίνακας 8. 36. Εξάρτηση των επιδόσεων του δείγματος (νήπια)  στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα 

ΜΟΣ από τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ στον προέλεγχο (με τη χρήση Απλής 

Γραμμικής Παλινδρόμησης) 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Παράμετροι Απλής 

Γραμμικής 

Παλινδρόμησης 

Ανεξάρτητη μεταβλητή  

(Επίδοση στα αποδεκτά ως προς την 

κεφαλή) 

Επίδοση στα 

αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα 

Συντελεστής β 0,407 

p-value 0,000** 

R2 0,312 

** Η επιρροή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Ο συντελεστής β (0,407) έχει θετικό πρόσημο και δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδοση 

στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ. Μάλιστα, ο συντελεστής αυτός είναι 

στατιστικά σημαντικός (p=0.000), πιστοποιώντας την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ των 

δύο μεταβλητών. Τέλος, ο συντελεστής προσδιορισμού R2 δεικνύει ότι η ανεξάρτητη 

μεταβλητή ερμηνεύει το 31,2% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής.   

 

8.5.2. Μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Στο πλαίσιο της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης ο πίνακας 8.37. περιλαμβάνει 

συγκεντρωτικά τις τιμές στις επιδόσεις που σημείωσαν στον προέλεγχο τα 109 μέλη 

του δείγματος που φοιτούσαν στην πέμπτη δημοτικού. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

της ΜορφΕπ της σύνθεσης των παιδιών εξετάστηκε η ικανότητά τους να σχηματίσουν 

32 αποδεκτά νεολογικά ΜΟΣ με βάσει τα τέσσερα προαναφερθέντα κριτήρια (την 

κεφαλή, τον δείκτη σύνθεσης, τα επιμέρους μορφήματα, τους κανόνες τονισμού) (βλ. 

και γράφημα 8.35.). 
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Πίνακας 8. 37. Περιγραφή των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στον προέλεγχο 

 Ν Min Max Μ.Τ. Τ.Α. Διάμεσος 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

(μαξ. 32) 
109 21 32 

27,18 

(84,94%) 
2,342 28,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τον δείκτη 

σύνθεσης (μαξ. 32) 
109 29 32 

30,66 

(95,81%) 
0,874 31,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα (μαξ. 32) 
109 18 32 

28,13 

(87,91%) 
2,607 29,00 

Τονικές παραβιάσεις 109 0 9 3,10 2,117 3,00 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. 35. Γραφική αναπαράσταση των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) 

στον προέλεγχο 
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Παρατηρώντας τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τους μαθητές της πέμπτης 

δημοτικού εστιαζόμαστε, καταρχάς, στη μέση τιμή (27,18) της επίδοσής τους σε σχέση 

με την κεφαλή των ΜΟΣ. Τη θεωρούμε ως ένδειξη ότι τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό 

(84,94% επί των πραγματώσεων) αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη έννοια 

ανεξάρτητα από το είδος των δομών που κλήθηκαν να σχηματίσουν. Το υψηλότερο 

μέσο ποσοστό (95,81%) αποδεκτών απαντήσεων συγκέντρωσαν και οι μαθητές της 

πέμπτης δημοτικού, όπως και τα νήπια, στη μεταβλητή του δείκτη σύνθεσης. Η 

ελάχιστη τιμή (18) όσον αφορά τα μορφήματα φανερώνει ότι υπήρξαν κάποιες 

αστοχίες στις αλλαγές που απαιτούνταν στα επιμέρους θέματα των νέων ΜΟΣ  ή στο 

παραγωγικό επίθημα. Τέλος, τόσο η μέγιστη τιμή (9) όσο και η μέση τιμή (3,10) που 

αφορούσαν τις τονικές παραβιάσεις ανέδειξαν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν 

επιλέχθηκε ο κανόνας τονισμού που ταίριαζε στο συγκεκριμένο δομικό σχήμα, 

σύμφωνα με τις αρχές σύνθεσης στην ελληνική.   

Πίνακας 8. 38. Συσχέτιση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού) στα αποδεκτά ως 

προς την κεφαλή ΜΟΣ με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ στον προέλεγχο   

 Επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

 R1 

Επίδοση στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα 0,739** 
1 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 
** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Βάσει του υπολογισμού  του συντελεστή συσχέτισης Pearson r (πίνακας 8.38.) οι δύο 

μεταβλητές (επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ και επίδοση στα 

αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ) έχουν μεγάλη θετική συσχέτιση (0,739), η 

οποία είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α=0,01. Στη συνέχεια, εφαρμόσαμε την 

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση για να διερευνήσουμε πιθανή εξάρτηση ανάμεσα στις 

επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ από τις επιδόσεις στα αποδεκτά 

ως προς την κεφαλή ΜΟΣ (πίνακας 8.39.). 
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Πίνακας 8. 39. Εξάρτηση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πέμπτης δημοτικού)  στα αποδεκτά ως 

προς τα μορφήματα ΜΟΣ από τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ στον προέλεγχο (με 

τη χρήση Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης) 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Παράμετροι Απλής 

Γραμμικής 

Παλινδρόμησης 

Ανεξάρτητη μεταβλητή  

(Επίδοση στα Αποδεκτά ως προς την 

κεφαλή) 

Επίδοση στα 

Αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα 

Συντελεστής β 0,823 

p-value 0,000** 

R2 0,546 

** Η επιρροή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Ο συντελεστής β (0,823) έχει θετικό πρόσημο και φανερώνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι 

η επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

επίδοση στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ. Ο συγκεκριμένος συντελεστής 

είναι στατιστικά σημαντικός (p=0.000) και τεκμηριώνει την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 δείχνει ότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει το 54,6% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής.   

 

8.5.3. Μαθητές πρώτης γυμνασίου 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφική στατιστική ανάλυση, στον πίνακα 8.40. 

παραθέτουμε συνολικά τις τιμές των επιδόσεων που σημείωσαν στον προέλεγχο τα 148 

μέλη του δείγματος που φοιτούσαν στην πρώτη γυμνασίου σε σχέση με τα τέσσερα 

κριτήρια (την κεφαλή, τον δείκτη σύνθεσης, τα επιμέρους μορφήματα, τους κανόνες 

τονισμού) που εξετάστηκαν και για τις πραγματώσεις των άλλων δυο ηλικιακών 

ομάδων που συμμετείχαν ως δείγματα στην έρευνα (βλ. και γράφημα 8.36.). 
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Πίνακας 8. 40. Περιγραφή των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στον προέλεγχο 

 Ν Min Max Μ.Τ. Τ.Α. Διάμεσος 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

(μαξ. 32) 
148 15 32 

26,12 

(81,63%) 
2,660 26,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τον δείκτη 

σύνθεσης (μαξ. 32) 
148 26 32 

30,16 

(94,25%) 
1,246 30,00 

Προέλεγχος, αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα (μαξ. 32) 
148 18 32 

27,98 

(87,44%) 
2,894 28,00 

Τονικές παραβιάσεις 148 0 10 2,82 2,226 2,00 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. 36. Γραφική αναπαράσταση των τιμών των υπό εξέταση μεταβλητών (ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των ΜΟΣ) με κριτήριο τις πραγματώσεις του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) 

στον προέλεγχο 
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Οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου φαίνεται ότι έχουν επίγνωση της έννοιας και της 

λειτουργίας της κεφαλής των ΜΟΣ, αφού στην αξιολόγηση της ΜορφΕπ τους 

πραγμάτωσαν τους δεξιόστροφους ενδοκεντρικούς και τους εξωκεντρικούς 

σχηματισμούς με μέση τιμή επίδοσης το 26,12 στα 32. Ομοίως, τα παιδιά του 

γυμνασίου έχουν αφομοιώσει τους κανόνες του δείκτη σύνθεσης, όπως αναδεικνύεται 

από το 94,25%, μέσο ποσοστό βαθμολογίας που ταυτίζεται με το υψηλότερο που 

σημείωσαν σε σχέση με τις συνεξεταζόμενες μεταβλητές. Θεωρούμε ότι τόσο η 

ελάχιστη τιμή (18) όσο και η μέση τιμή (27,98) που εστιάζονται στα θεματικά 

μορφήματα και στην επιλογή των κατάλληλων παραγωγικών επιθημάτων των 

νεολογικών ΜΟΣ αναδεικνύουν τα περιθώρια βελτίωσης της επίγνωσης των 

μορφημάτων και, ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή τύπων ως δεύτερων 

συνθετικών και, γενικά, της σύνθεσης, ακόμα και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και 

σχολική βαθμίδα ως προϋπόθεσης και συνθήκης αναγκαίας για την καλλιέργεια της 

ΜορφΕπ της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τέλος, τόσο η μέγιστη τιμή (10) όσο και η 

μέση τιμή (2,82) των τονικών παραβιάσεων σε δομές καλοσχηματισμένες με κριτήριο 

τα υπόλοιπα εγγενή χαρακτηριστικά τους ανέδειξαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

εφαρμόστηκαν από το δείγμα του γυμνασίου οι κατάλληλοι κανόνες τονισμού.   

Η πιθανή σχέση των επιδόσεων του δείγματος της πρώτης γυμνασίου στα αποδεκτά ως 

προς την κεφαλή ΜΟΣ με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα 

εξετάστηκε με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson r (πίνακας 8.41.). 

Πίνακας 8. 41. Συσχέτιση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου) στα αποδεκτά ως 

προς την κεφαλή ΜΟΣ με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ στον προέλεγχο   

 Επίδοση στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή 

 R1 

Επίδοση στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα 0,345** 
1 Συντελεστής συσχέτισης Pearson 

** Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Παρατηρούμε ότι οι δύο μεταβλητές έχουν μέτρια θετική συσχέτιση (0,345), η οποία 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α=0,01.  
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Πίνακας 8. 42. Εξάρτηση των επιδόσεων του δείγματος (μαθητές πρώτης γυμνασίου)  στα αποδεκτά ως 

προς τα μορφήματα ΜΟΣ από τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ στον προέλεγχο (με 

τη χρήση Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης) 

Εξαρτημένη 

Μεταβλητή 

Παράμετροι Απλής 

Γραμμικής 

Παλινδρόμησης 

Ανεξάρτητη μεταβλητή  

(Επίδοση στα Αποδεκτά ως προς την 

κεφαλή) 

Επίδοση στα 

Αποδεκτά ως προς τα 

μορφήματα 

Συντελεστής β 0,375 

p-value 0,000** 

R2 0,119 

** Η επιρροή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01 

Το θετικό πρόσημο και η τιμή του συντελεστή β (0,375) της Απλής Γραμμικής 

Παλινδρόμησης (πίνακας 8.42.) δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επίδοση των 

μαθητών του γυμνασίου στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή τόσο μεγαλύτερη είναι και 

η επίδοσή τους στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα. Μάλιστα, ο συντελεστής αυτός 

είναι στατιστικά σημαντικός (p=0.000), πιστοποιώντας την ύπαρξη εξάρτησης μεταξύ 

των δύο μεταβλητών. Τέλος, ο συντελεστής προσδιορισμού R2 δεικνύει ότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει το 11,9% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής.   
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9. Επισημάνσεις για μη αποδεκτές πραγματώσεις 

ΜΟΣ ανά κατηγορία 

Στην ενότητα αυτή δε θα προβούμε στην εξαντλητική καταγραφή των νεολογικών 

ΜΟΣ που πραγμάτωσαν τα παιδιά στην αρχική αξιολόγηση της ΜορφΕπ τους. Ομοίως, 

σκοπίμως δεν καταπιανόμαστε με μεμονωμένες μη αποδεκτές δομές100 οι οποίες, 

πιθανότατα, ερμηνεύονται ύστερα από μια νευρογλωσσολογική ή έτερη προσέγγιση 

που δεν εμπίπτει στα ζητούμενα της παρούσας εργασίας. Αντίθετα, επιχειρούμε, σε 

σχέση και με το τέταρτο και το πέμπτο ερευνητικό μας ερώτημα και σε συνδυασμό με 

τις αντίστοιχες ενότητες της στατιστικής ανάλυσης (βλ. 8.4. και 8.5.) να 

ομαδοποιήσουμε τις πιο συνηθισμένες κοινές απαντήσεις των παιδιών ανά τάξη στον 

προέλεγχο με κριτήριο ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΜΟΣ (κεφαλή, δείκτη σύνθεσης, 

ποικιλία ως προς τα μορφήματα, προτιμητέο δομικό σχήμα, κανόνες τονισμού). Μέσω 

των ομαδοποιήσεων θα διερευνήσουμε α) τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα 

δείγματα κατά την παραγωγή των σχηματισμών σε σχέση με αντιληπτικούς δείκτες της 

σύνθεσης και β) τις προτιμήσεις τους ως προς τα δομικά ή τονικά σχήματα. Βάσει 

αυτών θα εξαγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά α) με τον βαθμό 

εσωτερίκευσης των αρχών και κανόνων της σύνθεσης κατά την κατάκτηση της 

μορφολογικής διαδικασίας από τα νήπια και β) με τον ρόλο της φοίτησης στο σχολείο 

στο πλαίσιο της εκμάθησής της από τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού και της 

πρώτης γυμνασίου που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Η διάκριση των οκτώ επιμέρους ενοτήτων του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με 

κριτήριο την ομάδα - κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ΜΟΣ που σχηματίστηκαν 

βάσει της τελικής γραμματικής τους κατηγορίας (ουσιαστικά και επίθετα), του 

συνδυασμού των γραμματικών κατηγοριών των δυο συνθετικών τους και των σχέσεων 

που αναπτύσσονται μεταξύ τους, ταξινόμηση που έχει ήδη αποσαφηνισθεί στην 

ενότητα 6.3.2.. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν, κατά σειρά εμφάνισης, τις δομές που 

παρήγαγαν τα νήπια, οι μαθητές της πέμπτης δημοτικού και εκείνοι της πρώτης 

γυμνασίου που αποτέλεσαν το δείγμα μας. Παράλληλα, οι διευκρινίσεις μας 

                                                 
100 Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε ότι δεν αξιολογούμε, στην παρούσα φάση, ως μη αποδεκτούς τους 

μη ορθογραφημένους σχηματισμούς που παρήγαγαν τα δείγματα που φοιτούσαν στο δημοτικό και στο 

γυμνάσιο στα οποία χορηγήσαμε γραπτώς τη δοκιμασία αξιολόγησης. 
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επικεντρώνονται κάθε φορά αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες παραβιάσεις 

που καθιστούν τους σχηματισμούς μη αποδεκτούς και, κατά συνέπεια, παραλείπονται 

οι αναφορές στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των ΜΟΣ της εκάστοτε κατηγορίας. Στην 

επιλογή μας αυτή οφείλεται η συχνή απουσία αναφοράς, ενδεικτικά, στον δείκτη 

σύνθεσης. Περιορίσαμε στο ελάχιστο την εκ νέου παράθεση πλήθους αριθμητικών 

δεδομένων, εφόσον ήδη έχει προηγηθεί το κεφάλαιο της στατιστικής ανάλυσης. 

Τέλος, για λόγους αποφυγής παρερμηνειών να διευκρινίσουμε ότι το σύμβολο * στο 

κεφάλαιο χρησιμοποιείται καταχρηστικά και γενικευτικά προκειμένου να 

σηματοδοτήσει πραγματωμένα ΜΟΣ τα οποία δεν είναι αποδεκτά ως απαντήσεις βάσει 

των απαιτήσεων της εκάστοτε εκφώνησης στο διαγνωστικό κριτήριο. Συνεπώς, 

ενδεικτικά αναφέρουμε δυο παραδείγματα, όπου το σύμβολο χαρακτηρίζει τα καθ’ όλα 

καλοσχηματισμένα ΜΟΣ «αλευρόφρουτο» ή «χορδοδένω». Οι δομές αυτές δεν 

παραβιάζουν τις αρχές και τους κανόνες σύνθεσης της ελληνικής. Όμως, δεν πληρούν 

τις απαιτήσεις της αξιολόγησης της μορφολογικής ικανότητας των μαθητών στα εξής. 

Το πρώτο σημασιολογικά αποδίδεται ως «φρούτο με αλεύρι» ενώ η ζητούμενη 

σημασία του είναι «το αλεύρι από φρούτα» αναδεικνύοντας αδυναμία στην απόδοση 

της κεφαλής. Ομοίως, το νεολογικό ρήμα «χορδοδένω» σχηματίζεται ορθά 

μορφολογικά και αποτυπώνεται σημασιολογικά ως «δένω με χορδή» αλλά ως 

πραγμάτωση συνιστά ρήμα και όχι επίθετο (αντί του «χορδόδετος» ή του 

«χορδοδεμένος»), παραβιάζοντας την τελική γραμματική κατηγορία του 

επιζητούμενου ΜΟΣ και τροποποιώντας το παραγωγικό επίθημα που απαιτεί η 

τελευταία. 

 

9.1. ουσιαστικό + ουσιαστικό με σχέση παράταξης (ομάδα 

α1) 

Τα νήπια σημείωσαν την υψηλότερη μέση βαθμολογία τους στον προέλεγχο (42,50%) 

σχηματίζοντας τα δυο ΜΟΣ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Παρήγαγαν ποικίλους 

αποδεκτούς τύπους (βλ. πρδγ. 9.1.). Οι μη αποδεκτές δομές τους, καταρχάς, 

χαρακτηρίζονται από αδυναμία απόδοσης του παραγωγικού επιθήματος του τελικού 

ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.2.). Αυτό συνδέεται και με τη θέση του τόνου και με το προτιμητέο 

από τα νήπια δομικό σχήμα. Επομένως, από τα δεδομένα προέκυψε ότι δεν είναι ακόμη 



248 

 

αντιληπτό από το δείγμα προσχολικής ηλικίας ότι η σύνθεση ως διαδικασία 

σχηματισμού λέξεων επιφέρει αλλαγές στα μορφοφωνολογικά χαρακτηριστικά του 

τελικού σύνθετου τύπου σε σχέση με εκείνα των συστατικών του και, κυρίως, με τα 

γνωρίσματα της κεφαλής. Επιβεβαιώνεται η τάση των παιδιών αυτής της ηλικίας να 

σχηματίζουν ΜΟΣ της δομής [θέμα + λέξη] ως πιο διαφανή μορφολογικά και 

σημασιολογικά (βλ. Τζακώστα & Μανωλά, 2012).  

(9.1.) λαδόμελο και μελόλαδο, παγόβροχο και παγοβρόχι 

(9.2.) *λαδομέλι και *λαδόμελι, *μελολάδι και *μελόλαδι 

Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά τα δεδομένα των νηπίων 

οφείλουμε να επισημάνουμε και το εξής σε σχέση με τον δείκτη σύνθεσης. Στην 

περίπτωση που το νεολογικό ΜΟΣ απαιτούσε για τον σχηματισμό του τον συνδυασμό 

δυο ουδετέρου γένους ουσιαστικών σε -ι (λάδι και μέλι) σε αρκετές πραγματώσεις ως 

συνδετικό φωνήεν δεν προτιμήθηκε, το /ο/ αλλά το /ι/ λαμβάνοντας τη μορφή του 

κλιτικού επιθήματος του πρώτου συνθετικού (βλ. πρδγ. 9.3.).  

(9.3.) *λαδίμελι και *λαδιμέλι, *μελιλάδι 

Η μεγαλύτερη ποικιλία πραγματώσεων από τους μαθητές του δημοτικού αφορά τα 

τέσσερα παρατακτικά ουσιαστικών ΜΟΣ της ομάδας α1 σε σχέση και σύγκριση με τις 

υπόλοιπες επτά κατηγορίες υπό εξέταση. Από το σύνολο ως αποδεκτοί (Μ.Τ.: 68,00%) 

θεωρήθηκαν όσοι ακολουθούσαν τις αρχές σύνθεσης της ελληνικής (βλ. πρδγ. 9.4.-

9.7.).  

(9.4.) ξυδολέμονο και λεμονόξυδο 

(9.5.) τυρόχορτο και χορτοτύρι και χορτότυρο 

(9.6.) βροντόφωτο και φωτόβροντο και φωτοβρόντι 

(9.7.) ζαχαρόσκορδο 

Το δείγμα του δημοτικού, συχνά, προτίμησε το δομικό σχήμα [θέμα + λέξη] ώστε τα 

παιδιά να προβούν στις λιγότερες δυνατές μορφοφωνολογικές μεταβολές σε σχέση με 

τα αρχικά ουσιαστικά ως επιμέρους συνθετικά. Στα δεξιά των παραγόμενων τύπων τα 
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παιδιά αξιοποίησαν είτε το ουσιαστικό που τους δινόταν ανά περίπτωση (βλ. πρδγ. 9.8.) 

είτε κάποιο παράγωγο ουσιαστικό ή ακόμα και επίθετο (βλ. πρδγ. 9.9.).  

(9.8.) *ξυδολεμόνι και *λεμονοξύδι, *τυροχόρτο και *χορτοτυρί, *φωτοβροντή και 

*βροντοφώς, *σκορδοζάχαρη 

(9.9.) *ξυδολεμονιά, *βροντοφωτεινός, *σκορδοζαχαρί και *σκορδοζαχαρένιο 

Ως προς τα υπόλοιπα μη αποδεκτά ΜΟΣ σημειώνουμε τα εξής. Παρατηρήθηκαν 

αρκετές περιπτώσεις εφαρμογής μεν του κανόνα της τρισυλλαβίας αλλά με παράλληλη 

διατήρηση της κλίσης του δεύτερου συνθετικού στο τελικό ΜΟΣ και, επομένως, χωρίς 

να συνοδεύονται από αλλαγή του ληκτικού επιθήματος –ι των ουδετέρων ουσιαστικών 

(βλ. πρδγ. 9.10.). Στα δεδομένα εντοπίστηκαν αρκετά παραδείγματα αποκοπής 

τμήματος από το θεματικό μόρφημα του πρώτου συνθετικού (βλ. πρδγ. 9.11.). 

Ολοκληρώνουμε με μια μεμονωμένη αναφορά σε δυο μη αποδεκτούς τύπους με 

αξιοσημείωτη συχνότητα εμφάνισης στα δεδομένα των μαθητών της πέμπτης 

δημοτικού, α) του εξωκεντρικού επιθέτου «*βροντόφωτος» και β) της δομής 

«*τυριόχορτο» στην οποία εκτός από τον δείκτη σύνθεσης /ο/ διατηρείται και το 

ληκτικό επίθημα –ι του πρώτου συνθετικού. 

(9.10.) *ξυδολέμονι και *λεμονόξυδι 

(9.11.) *λεμόξυδι, *φώβροντο και *φωβροντή και *φωβρόντι 

Ανεξάρτητα από το υψηλό μέσο ποσοστό επιτυχίας (74,25%) στην αξιολόγηση της 

ικανότητας του δείγματος του γυμνασίου να σχηματίσει τέσσερα αποδεκτά 

παρατακτικά ουσιαστικά ΜΟΣ, εστιαζόμαστε στην πολύ μεγάλη ποικιλία 

πραγματώσεων όσον αφορά τα δυο από αυτά. Ενώ στα δυο ΜΟΣ που συνδύαζαν ως 

επιμέρους συστατικά λέξεις ευρέως χρησιμοποιούμενες στην καθομιλουμένη, οι μη 

αποδεκτοί τύποι ήταν ελάχιστοι (βλ. πρδγ. 9.12.-9.13.), στις άλλες δυο περιπτώσεις 

σχηματίστηκε πλήθος αποδεκτών (βλ. πρδγ. 9.14.-9.15.) και μη αποδεκτών τύπων. 

Όσον αφορά τους τελευταίους, διαπιστώνουμε τα εξής. Καταρχάς, υψηλή συχνότητα 

εμφάνισης στα δεδομένα των μαθητών της πρώτης γυμνασίου έχουν ΜΟΣ στα οποία 

αντί για το θέμα του πρώτου συνθετικού αξιοποιήθηκε ένα ομόρριζο παράγωγο επίθετο 

(βλ. πρδγ. 9.16.). Παράλληλα, συχνά εμφανίστηκαν και εξωκεντρικές δομές, που α) 
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και δεν επιβεβαιώνουν τις σχέσεις παράταξης μεταξύ των δυο συνθετικών και β) που 

πραγματώθηκαν ως επίθετα (βλ. πρδγ. 9.17.).  

(9.12.) *λαδονέρι αντί νερόλαδο και λαδόνερο 

(9.13.) *τυροχόρτο και *τυριόχορτο αντί τυρόχορτο, χορτοτύρι ή χορτότυρο  

(9.14.) φωτοσκόταδο και σκοταδόφωτο και σκοταδόφως 

(9.15.) ψυχοκάρδι και ψυχόκαρδο και καρδιοψύχι  

(9.16.) *φωτεινοσκόταδο και *φωτεινοσκότος και *σκοτεινόφωτο και *σκοτεινοφώς 

 (9.17.) *φωτοσκόταδος, *καρδιόψυχος και *ψυχόκαρδος 

Τέλος, όσον αφορά τις απόπειρες μονολεκτικής απόδοσης του συνδυασμού «της 

καρδιάς και της ψυχής» εστιαζόμαστε στις δυο ακόλουθες παρατηρήσεις. Πολλοί 

μαθητές προτίμησαν σχηματισμούς α) με το παραγωγικό επίθημα –ία, ίσως αναλογικά 

προς τα «ταχυκαρδία», και «μεγαλοψυχία» (βλ. πρδγ. 9.18), και β) της δομής [θέμα + 

λέξη] (βλ. πρδγ. 9.19.).  

(9.18.) *ψυχοκαρδία και *καρδοψυχία και *καρδιοψυχία 

(9.19.) *ψυχοκαρδιά, *καρδοψυχή και *καρδιοψυχή  

 

9.2. ουσιαστικό + ουσιαστικό με σχέση εξάρτησης (ομάδα 

α2) 

Μεγάλη ποικιλία μη αποδεκτών τύπων καταγράφηκε στα δεδομένα των νηπίων κατά 

τον σχηματισμό των δυο ουσιαστικών ΜΟΣ από συνθετικά της ίδιας γραμματικής 

κατηγορίας μεταξύ των οποίων υφίστανται σχέσεις εξάρτησης. Το φαινόμενο 

σχετίζεται με τη λειτουργία της κεφαλής, ενός ισχυρού αντιληπτικού δείκτη της 

σύνθεσης στην ελληνική. Καταρχάς, εκτός από τις αποδεκτές δεξιόστροφες 

ενδοκεντρικές δομές πραγματώθηκαν, συχνότατα, και αριστερόστροφες ενδοκεντρικές 

(βλ. πρδγ. 9.20.-9.21.). Η αντιστροφή της διαδοχής των όρων [μη κεφαλή + κεφαλή] 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι δεν είναι πλήρως αντιληπτή σημασιολογικά, δομικά και 
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μορφολογικά η έννοια της κεφαλής από ορισμένα νήπια. Ενδεχομένως, η ταύτιση της 

κεφαλής με το πρώτο ή το δεύτερο συνθετικό να οφείλεται στη σημασιολογική 

αμφισημία των νεολογικών ΜΟΣ για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας.  

(9.20.) χαρτόφυλλο αλλά και *φυλλοχάρτι, *φυλλοχαρτί, *φυλλόχαρτο 

(9.21.) σφαιροθήκη αλλά και *θηκοσφαίρα, *θηκόσφαιρα 

Ελευθερία παρατηρήθηκε και ως προς τη θέση του τόνου που σε αρκετές περιπτώσεις 

αναδεικνύει και πάλι μια σαφή τάση των νηπίων για τη δομή [θέμα + λέξη] (βλ. πρδγ. 

9.22.) και για την ελαχιστοποίηση των μορφοφωνολογικών αλλαγών που απαιτούνται 

για τον τελικό σχηματισμό. Oι Stephany & Thomadaki (2017: 128) διαπίστωσαν την 

τάση αυτή και στα ερευνητικά τους δεδομένα από δυο ελληνόφωνα νήπια. Την 

απέδωσαν στη λιγότερο συνοχική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα συνθετικά 

των σχηματισμών [θέμα + λέξη] έναντι εκείνων του τύπου [θέμα + θέμα], δεδομένο 

που καθιστά τα σύνθετα της πρώτης κατηγορίας πιο διαφανή σημασιολογικά και 

μορφολογικά για τα παιδιά. Οι ίδιες ερευνήτριες (ό.π.: 135) συνδέουν τις πραγματώσεις 

βάσει αυτού του δομικού σχήματος με τη δεύτερη αναπτυξιακή φάση (juxtaposition) 

όσον αφορά την κατάκτηση των σύνθετων λέξεων (βλ. αναλυτικά ενότητα 3.1.2.) κατά 

την οποία τα νήπια προτιμούν να παρατάσσουν διαδοχικά τα επιμέρους συνθετικά για 

τον σχηματισμό κάθε σύνθετης λέξης.  

(9.22.) *χαρτοφύλλο 

Στην περίπτωση της μονολεκτικής απόδοσης των τεσσάρων ουσιαστικών ΜΟΣ της 

ομάδας α2 το δείγμα του δημοτικού σημείωσε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία του 

(51,25%) και σχημάτισε εκτός από τους αποδεκτούς τύπους (βλ. πρδγ. 9.23.) και 

αριστερόστροφες ενδοκεντρικές δομές (βλ. πρδγ. 9.24.), όπως και τα νήπια. Όσοι 

μαθητές παρήγαγαν τις δομές «*αεροστρώμα» και «*μελοπόλη», προτίμησαν το 

δομικό σχήμα [θέμα + λέξη] και δεν προέβησαν στον αναβιβασμό του τόνου. Μεγάλη 

ποικιλία ως προς τον δείκτη σύνθεσης παρουσίασαν οι απόπειρες απόδοσης της «πόλης 

από μέλι» (βλ. πρδγ. 9.25.), ενδεχομένως, υπό την επίδραση τύπων με εσωτερική 

κλίση, όπως η πανεπιστημιούπολη και η παιχνιδούπολη. Όσον αφορά τα επιμέρους 

μορφήματα, δεν έλειψαν αρκετοί σχηματισμοί με ομόρριζη λέξη αντί εκείνης που 

δόθηκε στην εκφώνηση (βλ. πρδγ. 9.26.). 
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(9.23.) αερόστρωμα, μηχανοφύλακας, μελόπολη, στολοθήκη 

(9.24.) *στρωμοαέρας και *στρωμαέρας, *θηκοστολή 

(9.25.) μελόπολη αλλά και *μελούπολη, *μελίπολη, *μελιόπολη, *μελιούπολη με δομή 

[θέμα + θέμα] και *μελοπόλη, *μελιπόλη και *μελουπόλη με δομή [θέμα + λέξη]  

(9.26.) *μηχανοφύλαξη, *μηχανοφυλακή 

 Από τα δεδομένα της διαγνωστικής αξιολόγησης της ΜορφΕπ των μαθητών της 

πρώτης γυμνασίου προέκυψε ότι το δείγμα σημείωσε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία 

του (32,75%) κατά τον σχηματισμό των ΜΟΣ αυτής της ομάδας (α2) ουσιαστικών σε 

σχέση με τις υπόλοιπες τρεις. Ομαδοποιώντας τα χαρακτηριστικά των ποικίλων και 

συχνόχρηστων μη αποδεκτών τύπων, επισημαίνουμε τα εξής. Όπως και τα δείγματα 

των νηπίων και του δημοτικού, έτσι και οι μαθητές του γυμνασίου πραγμάτωσαν και 

στα τέσσερα νεολογικά ΜΟΣ αριστερόστροφες ενδοκεντρικές δομές (βλ. πρδγ. 9.27.-

9.30.) αναδεικνύοντας μια αδυναμία στη σημασιολογική αποκωδικοποίηση των 

τελικών σχηματισμών και τη μη εμπέδωση του ρόλου και της λειτουργίας της κεφαλής. 

Στην περίπτωση της απόδοσης του «χαρτιού από δέρμα» εννέα μαθητές παρήγαγαν το 

εξωκεντρικό ΜΟΣ «*χαρτόδερμο».  

(9.27.) *εργατόνησο και *εργατονήσι και *εργατονησί  

(9.28.) *αμαξοανθός και *αμαξανθός και *αμαξοάνθος  

(9.29.) *χαρτόδερμα και *χαρτοδέρμα 

(9.30.) *αλευρόφρουτο και *αλευροφρούτο 

Ποικίλες ήταν και οι πραγματώσεις του δείκτη σύνθεσης από το δείγμα της πρώτης 

γυμνασίου στις περιπτώσεις που το /ο/ θα αναμενόταν να απουσιάζει (βλ. πρδγ. 9.31.-

9.32.) βάσει της ενεργοποίησης του νόμου της ηχητικής ιεραρχίας των φωνηέντων 

(Νικολού, 2003), σύμφωνα με την οποία το /ο/ αποβάλλεται μπροστά από το 

φωνολογικά ισχυρότερο φωνήεν /α/ ή /ε/ του δεύτερου συνθετικού. Όσον αφορά τη 

μορφή και τα όρια των επιμέρους θεματικών μορφημάτων, επισημαίνουμε και την 

αξιοποίηση παράγωγων τύπων του δοθέντος πρώτου συνθετικού στη θέση του 

προσδιοριστή (βλ. πρδγ. 9.33.). Σε σχέση με τα προηγούμενα, οφείλουμε να 
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διευκρινίσουμε την τάση των μαθητών του γυμνασίου στη συντριπτική πλειοψηφία 

των πραγματώσεών τους να αξιοποιούν το αλλόμορφο «δερμ-» αντί του «δερματ-» ως 

θεματικό μόρφημα της λέξης «δέρμα».  

(9.31.) *φρουτοάλευρο και *φρουτοαλεύρι αντί φρουτάλευρο 

(9.32.) *νησοεργάτης και *νησιοεργάτης αντί νησεργάτης 

(9.33.) *νησιοτοεργάτης και *νησιωτεργάτης 

 

9.3. επίθετο + ουσιαστικό (ομάδα α3) 

Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της ΜορφΕπ των νηπίων ως προς τα ΜΟΣ αυτής 

της κατηγορίας υπήρξε η δεύτερη καλύτερη (39,00%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

ομάδες ουσιαστικών, προέκυψαν παρόμοια αποτελέσματα με εκείνα για τις δομές της 

ομάδας α2. Αναλυτικά, αν και δεν υφίσταται ζήτημα σημασιολογικής αμφισημίας, 

αναδείχθηκε ότι τα νήπια του δείγματος δεν έχουν ολοκληρώσει την κατάκτηση  της 

κεφαλής. Συνεπώς, ομοίως, ταύτισαν την τελευταία άλλοτε με το συστατικό στα δεξιά 

και άλλοτε με εκείνο στα αριστερά των παραγόμενων τύπων (βλ. πρδγ. 9.34.-9.35.). 

Επαναλαμβάνεται το μοτίβο της ελεύθερης πτώσης του τόνου στη λήγουσα, στην 

παραλήγουσα ή στην προπαραλήγουσα (βλ. πρδγ. 9.36.). Εμφανής ήταν στις ίδιες 

πραγματώσεις η αδυναμία ορισμένων νηπίων να μετατρέψουν σε –ο το τελικό –ι των 

σχετικών ουδέτερων ουσιαστικών ως δεύτερων συνθετικών (βλ. πρδγ. 9.37.). 

(9.34.) μαυροτύρι και μαυρότυρο αλλά και *τυρόμαυρο και *τυρομαύρο 

(9.35.) πικρόψωμο αλλά και *ψωμόπικρο, *ψωμοπικρό 

(9.36.) μαυροτύρι αλλά και *μαυροτυρί και *μαυρότυρι 

(9.37.) *πικροψωμί, *πικροψώμι, *πικρόψωμι 

Και στα τέσσερα ουσιαστικά ΜΟΣ που σχηματίζονται βάσει του συνδυασμού επίθετο 

+ ουσιαστικό (ομάδα α3) αρκετοί μαθητές του δημοτικού παρήγαγαν δομές που 

φανερώνουν ότι δεν είναι πλήρως αντιληπτή η έννοια της κεφαλής προτιμώντας 

εξωκεντρικά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.38.) έναντι των επιζητούμενων ενδοκεντρικών ή 



254 

 

θέτοντας τον προσδιοριζόμενο όρο πρώτο στη σειρά έναντι του προσδιοριστή και 

αντιστρέφοντας την αναμενόμενη σειρά διαδοχής τους (βλ. πρδγ. 9.39.). Σε αρκετές 

περιπτώσεις προτιμήθηκαν δομές βάσει του σχήματος [θέμα + λέξη], ενδεικτικές της 

τάσης για πιο διαφανή νεολογικά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.40.). Στο σημείο αυτό, 

επισημαίνουμε και την παραγωγή του ΜΟΣ «*ψυχρόχωμο» αντί του «ψυχρόχωμα» 

από ορισμένους μαθητές δημοτικού, ίσως μια περίπτωση υπεργενίκευσης του κανόνα, 

αναλογικά προς τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι που το μετατρέπουν σε –ο κατά τον 

σχηματισμό της σύνθετης δομής.  

(9.38.) *σκληρόγλωσση 

(9.39.) *γλωσσοσκληρή, *χωμοψυχρό, *λαδόφρεσκο, *σφαιροχρυσή 

(9.40.) *σκληρογλώσσα, *χρυσοσφαίρα, *ψυχροχώμα, *φρεσκολάδι 

Ορισμένοι μαθητές της πρώτης γυμνασίου όσον αφορά τον δείκτη σύνθεσης των ΜΟΣ 

της ομάδας α3 προέβησαν συχνά στην υπεργενίκευση του κανόνα και διατήρησαν 

πλεοναστικά και το /ο/ μετά από το ληκτικό φωνήεν /υ/ του πρώτου συνθετικού και 

μπροστά από το εναρκτήριο φωνήεν /ε/ του δεύτερου συνθετικού (βλ. πρδγ. 9.41.). Σε 

αρκετές περιπτώσεις προτιμήθηκαν δομές βάσει του σχήματος [θέμα + λέξη] (βλ. πρδγ. 

9.42.). Η συγκεκριμένη επιλογή, όμως, στην περίπτωση της απόπειρας να αποδώσουν 

μονολεκτικά «τον πλατύ δρόμο» με τα μη αποδεκτά «*πλατυδρόμος» και 

«*πλατυοδρόμος» αναδεικνύει την αδυναμία συγκεκριμένων μαθητών να συσχετίσουν 

τον «-δρόμο» με τον δρομέα, το πρόσωπο που ενεργεί, και όχι με την οδό.   

(9.41.) *πλατυόδρομος και *πλατυοδρόμος, *σκληροέμπορος 

(9.42.) *πλατυδρόμος, *ξεροπανί 

Ελάχιστες ήταν οι πραγματώσεις αριστερόστροφων ενδοκεντρικών ή εξωκεντρικών 

τύπων σε τρία από τα τέσσερα νεολογικά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.43.) σε αντίθεση με την 

ποικιλία μη αποδεκτών δομών που αφορούσαν «μια γυναίκα που είναι πονηρή». Οι 

τελευταίες ανέδειξαν είτε δυστοκία κάποιων μαθητών του γυμνασίου να θέσουν την 

κεφαλή στο εσωτερικό και στα δεξιά του ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.44.) είτε να αξιοποιήσουν 

το κατάλληλο θεματικό μόρφημα ανά δομικό σχήμα και να εφαρμόσουν τον αντίστοιχο 

κανόνα τονισμού (βλ. πρδγ. 9.45.). 
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(9.43.) *πανίξενο και *πανίξενος, *εμποροσκληρός   

(9.44.) *γυναικοπόνηρη και *γυναικοπονηρή και *γυναικοπόνηρο 

(9.45.) *πονηρογύναικα και *πονηρογύναιο και *πονηρογυνή αντί των αποδεκτών 

πονηρογυναίκα [θέμα + λέξη] και πονηρογύναικο [θέμα + θέμα] 

 

9.4. επίρρημα + ουσιαστικό (ομάδα α4) 

Ομαδοποιώντας τις μη αποδεκτές παραγόμενες δομές που σχηματίζονται βάσει του 

συνδυασμού [επίρρημα + ουσιαστικό] (ομάδα α4) διευκρινίζουμε τα εξής. Τα νήπια 

στα ΜΟΣ της κατηγορίας σημείωσαν τη χαμηλότερη μέση βαθμολογική επίδοσή τους 

(23,50%). Ο χαρακτηρισμός των πραγματώσεών τους ως μη αποδεκτών οφείλεται, 

κυρίως, στην αδυναμία τους να παράγουν το δεύτερο συνθετικό, το πραγματωμένο ως 

ρηματικό παράγωγο ουσιαστικό σε –μα, αντί του οποίου αξιοποιούσαν το ρήμα ή άλλη 

υπαρκτή ή μη υπαρκτή παράγωγη λέξη (βλ. πρδγ. 9.46.-9.47.). Συνεπώς, η μη 

κατάκτηση της μορφολογικής διαδικασίας της παραγωγής από τα νήπια του δείγματος 

επηρεάζει εμφανώς την επίγνωση και της σύνθεσης, εφόσον στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η τελευταία προϋποθέτει την πρώτη.     

(9.46.) *διπλολαλώ, *διπλολάλισμα, *διπλομιλιά αντί διπλολάλημα 

(9.47.) *αχνοπατώ, *αχνοπάτος, *αχνοπάτηση αντί αχνοπάτημα 

Συνέπεια ως προς τις παραπάνω παρατηρήσεις διαπιστώσαμε λαμβάνοντας υπόψη τις 

πραγματώσεις των μαθητών του δημοτικού. Ομοίως, οι περισσότερες παραβιάσεις των 

κανόνων της σύνθεσης αφορούσαν τα επιμέρους μορφήματα. Συγκεκριμένα, εκτός των 

αναμενόμενων αποδεκτών τύπων (βλ. πρδγ. 9.48.), το δείγμα προτίμησε με την 

ακόλουθη φθίνουσα σειρά να σχηματίσει α) ρηματικά παράγωγα ΜΟΣ και να 

αξιοποιήσει ως κεφαλή το ρήμα ή ρηματικά παράγωγα επίθετα ή β) να αξιοποιήσει 

αποδεκτά είτε μη αποδεκτά παράγωγα ουσιαστικά ως δεύτερα συνθετικά (βλ. πρδγ. 

9.49.-9.52.) σε μεγάλη ποικιλία. Ενδεχομένως, η πρώτη επιλογή να οφείλεται στην 

ορθότητα και στην ευκολία σχηματισμού των σύνθετων ρημάτων ή ακόμα και στη μη 

συμμόρφωση με την εκφώνηση. 
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(9.48.) διπλοπάτημα, πιστολάλημα, στραβομίλημα, σιγοκόλλημα 

(9.49.) *διπλοπατώ, *διπλοπατημένος 

(9.50.) *πιστολαλώ, *πιστολαλιά, *πιστολάλησμα 

(9.51.) *στραβομιλώ, *στραβομιλιά, *στραβομίλησμα 

(9.52.) *σιγοκολλώ, σιγοκολλημένος, *σιγοκολλητός, *σιγοκόλληση 

Από τα δεδομένα των μαθητών της πρώτης γυμνασίου εξαγάγαμε τα ίδια 

συμπεράσματα με εκείνα για τα δείγματα των νηπίων και της πέμπτης δημοτικού, αν 

και οι μέσες επιδόσεις των πρώτων στον σχηματισμό των ΜΟΣ της ομάδας α4 ήταν οι 

δεύτερες υψηλότερες (68,25%) μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών των ουσιαστικών. 

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των μη αποδεκτών τύπων σχετιζόταν με τα 

όρια και τη μορφή των επιμέρους μορφημάτων. Αναλυτικότερα, το δείγμα σχημάτισε 

ποικίλα ΜΟΣ που ή πραγματώνονταν ως ρήματα (βλ. πρδγ. 9.53.), ή αξιοποιούσαν ως 

κεφαλή υπαρκτά ή μη υπαρκτά ονοματικά παράγωγα (λέξεις ή θέματα) της λέξης που 

τους δόθηκε (βλ. πρδγ. 9.54.), ή ρηματικά παράγωγα επίθετα ή μετοχές (βλ. πρδγ. 

9.55.) συμπληρωματικά προς τις  επιζητούμενες δομές (βλ. πρδγ. 9.56.).  

(9.53.) *γοργοδιαβάζω, *ορθοβουρτσίζω, *φρεσκοξυπνώ, *στερεοπατώ  

(9.54.) *ορθοβούρτσα και *ορθοβουρτσιά, *φρεσκοξύπνισμα, *στερεοπάτος και 

*στερεοπατημός  

(9.55.) *γοργοδιάβαστος και *γοργοδιαβασμένος, *ορθοβουρτσιστός, 

*φρεσκοξυπνημένος και *φρεσκοξυπνητός, *στερεοπατητός και *στερεοπατημένος 

(9.56.) γοργοδιάβασμα, ορθοβούρτσισμα, φρεσκοξύπνημα, στερεοπάτημα 

 

9.5. επίθετο + επίθετο με σχέση παράταξης (ομάδα β1) 

Αν και στη συγκεκριμένη κατηγορία παρατακτικών επιθετικών ΜΟΣ τα νήπια 

σημείωσαν την καλύτερη μέση επίδοσή τους (37,50%) στον προέλεγχο, το ποσοστό 

τους υπολείπεται σε σχέση με το αντίστοιχο για τα παρατακτικά ουσιαστικά (42,50%). 
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Η τάση των νηπίων για πιο διαφανείς δομές αποτυπώνεται και σε αυτές τις 

πραγματώσεις μέσω της εφαρμογής του σχήματος [θέμα + λέξη] (βλ. πρδγ. 9.57.) 

έναντι του σπανιότερα παραγόμενου αποδεκτού σχήματος [θέμα + θέμα] (βλ. πρδγ. 

9.58.) που θέτει τον τόνο στην προπαραλήγουσα.    

(9.57.) *ψηλοχοντρός και *χοντροψηλός, *μαυροχρυσός και *χρυσομαύρος 

(9.58.) ψηλόχοντρος και χοντρόψηλος, μαυρόχρυσος και χρυσόμαυρος 

Δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη δυσκολία για τους μαθητές της πέμπτης τάξης τα 

παρατακτικά επίθετα, με το ποσοστό των αποδεκτών ΜΟΣ να ταυτίζεται με το 84,00%. 

Η πλειοψηφία από τις μη αποδεκτές δομές που σχηματίστηκαν σχετίζεται με την 

επιλογή του δομικού σχήματος [θέμα + λέξη] και, κατά συνέπεια, τη μη εφαρμογή του 

νόμου της τρισυλλαβίας που προβλέπει τον αναβιβασμό του τόνου στην 

προπαραλήγουσα (βλ. πρδγ. 9.59.).  

(9.59.) *χαμηλοστενή, *μεγαλοκοντή, *κρυοσκληρή, *ξενοπικρή   

Με μέσο ποσοστό επιτυχίας ανάλογο με εκείνο των μαθητών του δημοτικού και οι 

μαθητές της πρώτης γυμνασίου δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην παραγωγή των 

τεσσάρων παρατακτικών επιθέτων (Μ.Τ. επίδοσης: 84,25%). Δεν ήταν δυνατή η 

ομαδοποίηση των κριτηρίων βάσει των οποίων παραγόμενες δομές αξιολογήθηκαν ως 

μη αποδεκτές, διότι πρόκειται για μεμονωμένες πραγματώσεις ώστε δεν επιτρέπεται 

μια γενικευτική αναφορά (βλ. ενδεικτικά πρδγ. 9.60.). 

(9.60.) *καλόκακο και *καλοκάκι, *βαθυόξηρο, *ταχυοστέρεο, *ματαιότοιμο και 

*ματέτοιμο  

 

9.6. ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή (ομάδα β2) 

Τα νήπια σχημάτισαν αποδεκτές δομές της ομάδας β2 σε μέσο ποσοστό 30,50%. Οι 

περισσότερες παραβιάσεις αφορούσαν το θεματικό μόρφημα της 0κεφαλής. 

Συγκεκριμένα, στις αποδεκτές πραγματώσεις προτιμήθηκε η μετοχή σε –μένος με 

εξαίρεση μόνο δυο νηπίων που παρήγαγαν τον αντίστοιχο τύπο σε –τος (βλ. πρδγ. 

9.61.). Αντίθετα, αξιοποιήθηκαν ονοματικά ή ρηματικά παράγωγα, υπαρκτά ή μη 
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υπαρκτά (βλ. πρδγ. 9.62.). Δεν έλειψαν δομές με τον δείκτη σύνθεσης να ταυτίζεται να 

το κλιτικό φωνήεν του πρώτου συνθετικού (βλ. πρδγ. 9.63.). 

(9.61.) λασπόστρωτος και λασποστρωμένος, ποδόδετος και ποδοδεμένος 

(9.62.) *λασποστρώμα και *λασποστρώση, *ποδόδεμος και *ποδοδένος και 

*ποδοδέτης 

(9.63.) *λασπηστρωμένος, *ποδιδεμένος 

Από τα δεδομένα των μαθητών της πέμπτης δημοτικού, διαπιστώνουμε δυστοκία στην 

απόδοση του τόνου σε περιπτώσεις που δεν προτιμήθηκε ως δεύτερο συνθετικό η 

μετοχή σε –μένος αλλά το ρηματικό παράγωγο σε -τος (βλ. πρδγ. 9.64.).  

(9.64.) *χορδοδετή, *θηκοκρυφτή, *μελανοβρεχτή, *λαδοστρωτή 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πλήθος αριστερόστροφων ενδοκεντρικών ουσιαστικών και 

όχι επιθετικών ΜΟΣ καταγράφεται στους δυο (βλ. πρδγ. 9.65.) από τους τέσσερεις 

συνδυασμούς, στους οποίους η μη κεφαλή δόθηκε δεύτερη στην εκφώνηση. Τέλος, 

επισημαίνουμε ότι μορφολογικά καλοσχηματισμένα ΜΟΣ που προέκυπταν από τον 

συνδυασμό του ρήματος δένω με το ουσιαστικό χορδή θεωρήθηκαν μη αποδεκτά 

επειδή δεν πραγματώθηκαν ως επίθετα, παραβιάζοντας την εκφώνηση (βλ. πρδγ. 

9.66.). 

 (9.65.) *κρυβοθήκη και *κρυπτοθήκη, *στρωμόλαδο και *στρωμολάδι 

(9.66.) *χορδοδένω, *χορδοδέτης, *χορδοδέσιμο, *χορδοδεσμός 

Όπως και οι μαθητές του δημοτικού, ομοίως και εκείνοι του γυμνασίου α) προτίμησαν 

το δομικό σχήμα [θέμα + λέξη] με τους μετοχικούς τύπους σε –μένος ως κεφαλές όσον 

αφορά τα αποδεκτά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.67.). Επίσης, β) παρατόνισαν σχηματισμούς με 

το ρηματικό παράγωγο σε -τος (βλ. πρδγ. 9.68.) εφαρμόζοντας το ίδιο σχήμα.  

(9.67.) κλωστοδεμένη και κλωστόδετη, χαρτοστρωμένη και χαρτόστρωτη, 

ακτινοπλεγμένη και ακτινόπλεκτη, μεταξοσπαρμένη και μεταξόσπαρτη 

(9.68.) *κλωστοδετή, *χαρτοστρωτή, *ακτινοπλεκτή, *μεταξοσπαρτή 



259 

 

Δεν έλειψαν δομές με τον δείκτη σύνθεσης να ταυτίζεται με το ληκτικό φωνήεν του 

πρώτου συνθετικού και να υποκαθιστά το αναγκαίο /ο/ (βλ. πρδγ. 9.69.). Έτερες μη 

αποδεκτές δεξιόστροφες ενδοκεντρικές πραγματώσεις αναδεικνύουν μη συμμόρφωση 

με την εκφώνηση και με το σχετικό παράδειγμα που ζητούσε τον σχηματισμό επιθέτων. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν ως συστατικά των ΜΟΣ λέξεις ή θεματικά 

μορφήματα, υπαρκτά και μη υπαρκτά (βλ. ενδεικτικά πρδγ. 9.70.-9.73.).  

(9.69.) *κλωστήδετη, *μεταξίσπαρτη και *μεταξισπαρμένη 

(9.70.) *κλωστοδέσιμο και *κλωστόδεμα και *κλωστοδέτης 

(9.71.) *χαρτοστρώσιμο και *χαρτοστρωτήρας και *χαρτοστρώστης 

(9.72.) *ακτινόπλεγμα και *ακτινοπλέξιμο και *ακτινοπλέκτης 

(9.73.) *μεταξοσπάρτης και *μεταξοσπάρσιμο 

Το σχετικά χαμηλό μέσο ποσοστό (43,50%) που απεικονίζει τον βαθμό της ΜορφΕπ 

της σύνθεσης των μαθητών του γυμνασίου ως προς τα σύνθετα επίθετα της ομάδας β2 

αντικατοπτρίζει, επιπρόσθετα, και την τάση των παιδιών να σχηματίσουν πλήθος 

αριστερόστροφων ενδοκεντρικών δομών, αν και δε συμπεριλαμβάνονται στο κριτήριο 

σχηματισμοί αυτού του είδους. Μάλιστα παρατηρήθηκε στο σύνολο και των τεσσάρων 

ΜΟΣ με διαβαθμισμένη ποικιλία και ανεξάρτητα από τη θέση της μη κεφαλής στην 

εκφώνηση. Αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή πληθώρας μη αποδεκτών δομών (βλ. 

ενδεικτικά πρδγ. 9.74.) για τις οποίες αξιοποιήθηκαν ποικίλα συστατικά, ομόρριζα 

θέματα και λέξεις των δοθέντων στην εκφώνηση τύπων. Προτιμήσεις σε τέτοιους 

σχηματισμούς αναδεικνύουν ότι δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα πλήρως η έννοια της 

κεφαλής από τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. 

(9.74.) *δετοκλωστή και *δετόκλωστο, *στρωτόχαρτο και *στρωτοχάρτι, 

*πλεκτοακτίνα, *σπαρτομέταξο και *σπαρτομετάξι 
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9.7. επίθετο + ουσιαστικό (ομάδα β3) 

Μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισαν τα νήπια στην παραγωγή των δυο εξωκεντρικών 

ΜΟΣ, αφού οι μέσες επιδόσεις τους δεν ξεπέρασαν το 20,00%, ποσοστό που συνιστά 

το χαμηλότερο σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ουσιαστικών και 

επιθέτων. Αντί των επιζητούμενων εξωκεντρικών δομών (βλ. πρδγ. 9.75.), 

πραγμάτωσαν τύπους δεξιόστροφους ενδοκεντρικούς είτε της δομής [θέμα + λέξη] (βλ. 

πρδγ. 9.76.) είτε της δομής [θέμα + θέμα] (βλ. πρδγ. 9.77.). 

(9.75.) λεπτοκέφαλος, κοντόψυχος 

(9.76.) *λεπτοκεφάλι και *λεπτοκεφαλή, *κοντοψυχή 

(9.77.) *λεπτοκέφαλο, *κοντόψυχο και *κοντοψύχι 

Ομοίως, τα χαμηλότερα μέσα ποσοστά επιτυχίας (20,25%) σημειώθηκαν στη 

διαγνωστική αξιολόγηση της ΜορφΕπ του δημοτικού στο πλαίσιο της μονολεκτικής 

απόδοσης των εξωκεντρικών επιθετικών ΜΟΣ. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της 

πέμπτης τάξης έναντι των αποδεκτών τύπων (βλ. πρδγ. 9.78.), προτίμησαν να 

σχηματίσουν, κυρίως, δεξιόστροφες ενδοκεντρικές δομές βάσει των δυο πιο 

παραγωγικών δομικών σχημάτων της ελληνικής, α) [θέμα + λέξη] (βλ. πρδγ. 9.79.) και 

β) [θέμα + θέμα] (βλ. πρδγ. 9.80.). Οι παράγωγοι τύποι αυτής της κατηγορίας 

αναδεικνύουν την τάση των παιδιών, και των νηπίων και του δημοτικού, να 

ενσωματώνουν μια κεφαλή στις παραγόμενες δομές παρόλο που η τελευταία δεν 

υφίσταται στα όρια των σχηματισμών αυτών. Δυσκολία και στην επιλογή του 

κατάλληλου παραγωγικού μορφήματος του τελικού ΜΟΣ στα όρια του δεύτερου 

συνθετικού παρατηρείται και από άλλα ενδεικτικά παραδείγματα (βλ. πρδγ. 9.81.).  

(9.78.) γλυκόμυαλη, αξιόγλωσση, χοντρόστομη, απλόκαρδη  

(9.79.) *γλυκομυαλό, *αξιογλώσσα, *χοντροστόμα, *απλοκαρδιά  

(9.80.) *γλυκόμυαλο, *αξιόγλωσσα, *χοντρόστομα και *χοντροστόμιο  

(9.81.) *απλοκάρδια και *απλοκαρδία  



261 

 

Και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου σημείωσαν τις χαμηλότερες μέσες επιδόσεις 

τους (19,50%) στον προέλεγχο στα εξωκεντρικά ΜΟΣ. Η αξιολόγηση των 

παραγόμενων τύπων ως μη αποδεκτών συνδέεται με την αντίληψη της κεφαλής υπό 

δυο έννοιες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές γυμνασίου σχημάτισαν κατά φθίνουσα 

σειρά αντί για τα επιζητούμενα εξωκεντρικά ΜΟΣ (βλ. πρδγ. 9.82.) ενδοκεντρικές 

δομές είτε δεξιόστροφες (βλ. πρδγ. 9.83.) είτε αριστερόστροφες (βλ. πρδγ. 9.84.). Τα 

προαναφερθέντα αναδεικνύουν μια δυστοκία α) στη σημασιολογική αποκωδικοποίηση 

ακέφαλων δομών κατά την παραγωγή τους, β) στη διατήρηση της σειράς διαδοχής των 

όρων [επίθετο ως προσδιοριστής + ουσιαστικό ως προσδιοριζόμενο] και γ) στην 

επιλογή του κατάλληλου παραγωγικού επιθήματος.  

(9.82.) μελανόμοιρο, αισχρόστομο, βαρυάριθμο, πικρόγνωμο 

(9.83.) *μελανόμοιρα και *μελανομοίρα, *αισχρόστομα και *αισχροστόμα, 

*βαρυαριθμός, *πικρόγνωμη και *πικρογνώμη   

(9.84.) *μοιρομέλανο και *μοιρομελάνι, *στομόαισχρο και *στόμαισχρο, 

*αριθμοβαρύς, *γνωμόπικρο και *γνωμοπικρό  

Μεμονωμένες πραγματώσεις φανέρωσαν τη μη εμπέδωση τον κανόνα για τον δείκτη 

σύνθεσης (βλ. πρδγ. 9.85.) και την προτίμηση σε παράγωγα δεύτερα συνθετικά (βλ. 

πρδγ. 9.86.).  

(9.85.) *μελανήμοιρο και *μελανιόμοιρα, *πικρήγνωμη  

(9.86.) *μοιρομελανιασμένο, *αισχροστόμιο, *αριθμοβάρος,  *γνωμοπίκρα 

 

9.8. επίρρημα + επίθετο / μετοχή (ομάδα β4) 

Τα νήπια στα ΜΟΣ της κατηγορίας σημείωσαν τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογική 

μέση επίδοσή τους ως προς τα επίθετα (32,50%). Αυτό, ενδεχομένως, οφείλεται στη 

χρήση των μετοχών ως κεφαλών με τη μορφή που λαμβάνουν ως ανεξάρτητες λέξεις 

(βλ. πρδγ. 9.87.). Η ταξινόμηση των πραγματώσεων του δείγματος στις μη αποδεκτές 

αποδίδεται σε δυο, κυρίως, γνωρίσματα των ΜΟΣ. Καταρχάς, στον δείκτη σύνθεσης, 

ο οποίος δε λάμβανε πάντα τη μορφή του /ο/ αλλά του /α/ ως του τελικού φωνήεντος 
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του επιρρήματος το οποίο είχε τον ρόλο του προσδιοριστή της ρηματικής κεφαλής (βλ. 

πρδγ. 9.88.). Έπειτα, στην αντιστροφή της αναμενόμενης διάταξης των όρων ως [μη 

κεφαλή (όρισμα/ συμπλήρωμα) + κεφαλή (ρηματική βάση)], ενδεικτική της μη 

πλήρους κατάκτησης της έννοιας της κεφαλής (βλ. πρδγ. 9.89.).  

(9.87.) στραβοσπασμένος, φρεσκοπλασμένος  

(9.88.) *στραβασπασμένος, *φρεσκαπλασμένος  

(9.89.) *σπασμενοστραβός και *σπασμενοστραβά, *πλασμενοφρέσκος και 

*πλασμενοφρέσκα 

Οι πραγματώσεις των δομών [επίρρημα + επίθετο/ μετοχή] από το δείγμα του 

δημοτικού μοιάζουν με εκείνες των σχηματισμών [ουσιαστικό + επίθετο/ μετοχή] της 

ομάδας β2 στα εξής δυο σημεία. Συγκεκριμένα, αναδεικνύουν την προτίμηση πολλών 

μαθητών της πέμπτης τάξης στο σχήμα [θέμα + λέξη], όπου κεφαλή είτε η μετοχή, 

κυρίως, και, σπανιότατα, το ρηματικό παράγωγο βάσει των οποίων παράγονταν 

αποδεκτές δομές (βλ. πρδγ. 9.90.-9.91.) είτε το ρηματικό επίθετο σε –τος με τη μορφή 

που λαμβάνει ως ανεξάρτητη λέξη (-τός) με συνέπεια την πραγμάτωση μη αποδεκτών 

τύπων λόγω της θέσης του τόνου που παραβιάζει τον κανόνα της τρισυλλαβίας (βλ. 

πρδγ. 9.92.). Στον αντίποδα, μεγάλη ποικιλία (βλ. ενδεικτικά πρδγ. 9.93.) χαρακτήρισε 

τις απόπειρες των μαθητών να συνθέσουν τα ΜΟΣ της ομάδας πραγματώνοντας 

επίθετα ή ουσιαστικά κατεξοχήν σχηματισμένα με κεφαλή κάποια παράγωγη ομόρριζη 

της αρχικής λέξη, συνηθέστερα υπαρκτή αν και όχι αποκλειστικά.  

(9.90.) δυσκολοκομμένη, ματαιογραμμένη, αχνοπλασμένη, πυκνοσπασμένη  

(9.91.) δυσκολόκοφτη, ματαιόγραφτη, αχνόπλαστη, πυκνόσπαστη  

(9.92.) *δυσκολοκοφτή, *ματαιογραφτή, *αχνοπλαστή, *πυκνοσπαστή  

(9.93.) *δυσκολοκόφτης και *δυσκολοκόψιμος, *ματαιογραφιάς και *ματαιόγραμμος, 

*αχνοπλάστης και *αχνοπλαστικός, *πυκνοσπάστης και *πυκνοσπασμός 

Στα ίδια επίπεδα με τις βαθμολογικές μέσες επιδόσεις του δείγματος του δημοτικού 

(57,00%) κινήθηκαν και εκείνες του δείγματος του γυμνασίου (Μ.Τ. επίδοσης: 

55,25%) όσον αφορά τα τέσσερα ΜΟΣ της ομάδας (β4). Επαναλαμβάνουμε συνοπτικά 



263 

 

τα δυο, κοινά και για το δημοτικό, κριτήρια βάσει των οποίων τα παραγόμενα επιθετικά 

ΜΟΣ της ομάδας αξιολογήθηκαν ως μη αποδεκτά. Πρόκειται α) για τη μη εφαρμογή 

του κανόνα της τρισυλλαβίας στους τύπους όπου κεφαλή ήταν το ρηματικό παράγωγο 

επίθετο σε –τος (βλ. πρδγ. 9.94.) και β) για την πραγμάτωση ΜΟΣ με συστατικά 

διαφορετικά από εκείνα της εκφώνησης ανεξάρτητα αν ήταν υπαρκτά ή μη αποδεκτά 

παράγωγα ομόρριζα εκείνων (βλ. ενδεικτικά πρδγ. 9.95.).  

(9.94.) *σιγοπλαστό αντί σιγόπλαστο, *διπλοφερτό αντί διπλόφερτο, *αδικοσυρτό αντί 

αδικόσυρτο,  *χαμηλοβαλτό αντί χαμηλόβαλτο 

(9.95.)*σιγοπλάστης και *σιγόπλασμα, *διπλόφερμα, *αδικοσύρτης και *αδικόσυρμα 
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10. Συζήτηση  

Με δεδομένο τον κεντρικό σκοπό μας, τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων 

διδακτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της κατάκτησης και της εκμάθησης της 

μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης της ελληνικής ανάλογα με την τάξη και 

βαθμίδα φοίτησης των μαθητών, οι στόχοι της έρευνας διαμορφώθηκαν σε α) αμιγώς 

πειραματικούς και β) σε διαγνωστικούς. Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν τα δυο 

πρώτα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο παρεμβατικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας της σύνθεσης και στη βελτίωση του επιπέδου ΜορφΕπ της 

σύνθεσης των πειραματικών ομάδων κάθε δείγματος. Σε σχέση με αυτά διατυπώθηκαν 

βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης οι τρεις πρώτες ερευνητικές υποθέσεις, στις 

οποίες θα αναφερθούμε ακολούθως. 

Βάσει του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος πρωταρχικός στόχος της έρευνας ήταν να 

διαπιστώσει σε ποιο βαθμό η διδακτική παρέμβαση βελτίωσε τη μορφολογική 

ικανότητα των μελών κάθε πειραματικής ομάδας. Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε δυο 

συγκρίσεις.  

Η πρώτη σύγκριση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων 

(πειραματικής και ελέγχου) και αφορούσε τη φάση της τελικής αξιολόγησης της 

ΜορφΕπ των παιδιών. Υποθέσαμε ότι τα κέρδη από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος για τους μαθητές κάθε πειραματικής ομάδας θα αποτυπώνονταν στον 

μεταέλεγχο μέσω της στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δικών τους 

επιδόσεων στο κριτήριο αξιολόγησης και των επιδόσεων των συνομηλίκων τους της 

ομάδας ελέγχου στους οποίους δεν εφαρμόστηκε κάποια πειραματική τροποποίηση. 

Από την ανάλυση των δεδομένων η υπόθεσή μας επιβεβαιώθηκε για τις δυο από τις 

τρεις τάξεις. Συγκεκριμένα, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις επιδόσεις τους 

στην τελική μέτρηση παρουσίασαν οι δυο ομάδες νηπίων (t=-4,296, p<0,01) και οι δυο 

ομάδες του γυμνασίου (t=-4,527, p<0.01) με τα μέλη των πειραματικών ομάδων να 

σημειώνουν στατιστικά σημαντικά καλύτερες μέσες επιδόσεις από εκείνες των ομάδων 

ελέγχου. Η διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στις επιδόσεις των συμμετεχόντων στις 

δυο ομάδες του δημοτικού στη μεταδοκιμασία δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=-

1,761, p>0.05).  
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Στο σημείο αυτό και σε σχέση με τα προαναφερθέντα να υπενθυμίσουμε τα εξής (βλ. 

το όγδοο κεφάλαιο με τη στατιστική ανάλυση). Οι δυο ομάδες του δημοτικού 

σημείωσαν περίπου τις ίδιες μέσες επιδόσεις στον προέλεγχο. Το ίδιο συνέβη και όσον 

αφορά τις ομάδες του γυμνασίου. Αντιθέτως, η πειραματική ομάδα των νηπίων 

σημείωσε στην πρώτη μέτρηση μέση επίδοση μικρότερη από εκείνη της ομάδας 

ελέγχου, δεδομένο που αντιστράφηκε στην τελική μέτρηση, αναδεικνύοντας την 

επίδραση της παρέμβασης στη βελτίωση της μορφολογικής ικανότητας όσων μαθητών, 

μελών των πειραματικών ομάδων, την παρακολούθησαν. Με το σκεπτικό αυτό 

δικαιολογείται η σύγκριση που επιχειρήθηκε.   

Στο πλαίσιο του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος η δεύτερη σύγκριση υλοποιήθηκε 

στο εσωτερικό μόνο κάθε πειραματικής ομάδας ανά τάξη. Εξετάστηκε η βελτίωση της 

μορφολογικής ικανότητας των μαθητών κάθε πειραματικής ομάδας ως συνόλου στην 

παραγωγή ΜΟΣ εξαιτίας της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Υποθέσαμε ότι στατιστικά σημαντικά οφέλη από το πρόγραμμα υφίστανται για όλες 

τις πειραματικές ομάδες και ότι θα προέκυπταν από τη σύγκριση των επιδόσεων των 

μελών της ίδιας ομάδας κάθε φορά πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η υπόθεσή 

μας επαληθεύθηκε και για τις τρεις τάξεις. Αναλυτικότερα, στατιστικά σημαντική 

βελτίωση στις επιδόσεις τους στο κριτήριο σχηματισμού νεολογικών ΜΟΣ στον 

μεταέλεγχο συγκριτικά με εκείνες που σημείωσαν στο αρχικό στάδιο του προελέγχου 

εμφάνισαν όλες οι πειραματικές ομάδες, τα νήπια (βελτίωση=6,418, t=-16,39, p<0.01), 

οι μαθητές του δημοτικού (βελτίωση=2,396, t=9,158, p<0.01) και οι μαθητές του 

γυμνασίου (βελτίωση=4.955, t=16,29, p<0.01).  

Και το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα εστιαζόταν ανά τάξη στις πειραματικές 

ομάδες μόνο. Σε αυτό διερευνήθηκε ποια από τα μέλη τους ωφελήθηκαν περισσότερο 

από το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δεδομένο ότι οι μαθητές διαφοροποιούνταν 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό ως προς τη μορφολογική τους ικανότητα βάσει των 

επιδόσεών τους στον προέλεγχο. Στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά την παρέμβαση 

παρουσίασαν όλοι οι μαθητές των πειραματικών ομάδων σε όλες τις τάξεις. 

Συγκεκριμένα, και εκείνοι που κατατάχθηκαν αρχικά στο χαμηλό (για τα νήπια 

βελτίωση=8,41, Z=-3,650, p<0,01, για την πέμπτη δημοτικού βελτίωση=2,47, Z=-

3,198, p<0,01, για την πρώτη γυμνασίου βελτίωση=5,30, Z=-3,928, p<0,01) ή στο 

μεσαίο επίπεδο μορφολογικής ικανότητας (για τα νήπια βελτίωση=6,73, Z=-4,473, 



266 

 

p<0,01, για την πέμπτη δημοτικού βελτίωση=2,88, Z=-3,806, p<0,01, για την πρώτη 

γυμνασίου βελτίωση=5,53, Z=-4,875, p<0,01) και εκείνοι του υψηλού επιπέδου (για τα 

νήπια βελτίωση=2,92, Z=-3,108, p<0,01, για την πέμπτη δημοτικού βελτίωση=1,38, 

Z=-2,630, p<0,01, για την πρώτη γυμνασίου βελτίωση=3,14, Z=-3,097, p<0,01). Στην 

ουσία του ερωτήματος, και στις τρεις τάξεις ωφελήθηκαν περισσότερο οι μαθητές των 

πειραματικών ομάδων με χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο ΜορφΕπ στη διαγνωστική 

μέτρηση. Αυτοί παρουσίασαν πολύ μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις τους, δεδομένο 

που περιόρισε, παράλληλα, και τις τεράστιες αποκλίσεις που υπήρχαν μεταξύ τους με 

κριτήριο τα αρχικά διαγνωσμένα επίπεδα ικανότητας. Βάσει των παραπάνω 

επιβεβαιώθηκε η ερευνητική μας υπόθεση ότι βελτιώθηκαν περισσότερο οι ικανότητες 

όσων μαθητών των πειραματικών ομάδων αξιολογήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα 

ΜορφΕπ. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα του πειραματικού 

χειρισμού.  

Μετά την ολοκλήρωση της αναφοράς στα ερευνητικά ερωτήματα και στις ερευνητικές 

υποθέσεις που σχετίζονται με τους αμιγώς πειραματικούς στόχους της έρευνας μας θα 

επικεντρωθούμε στους διαγνωστικούς. Αυτοί αποτυπώθηκαν στα τρία τελευταία 

ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής με κριτήριο γνωρίσματα των ΜΟΣ που 

πραγμάτωσε το σύνολο του δείγματος ανά τάξη ανεξαρτήτως ομάδας στον προέλεγχο, 

και, συνεπώς, πριν οποιασδήποτε μορφολογική παρέμβαση. 

Συγκεκριμένα, ζητούμενο στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα αποτέλεσε η διερεύνηση του 

ρόλου της τελικής γραμματικής κατηγορίας των παραγόμενων νεολογισμών στον 

χαρακτηρισμό τους ως αποδεκτών ή μη, με δεδομένο ότι τα ΜΟΣ ταξινομήθηκαν είτε 

στα ουσιαστικά είτε στα επίθετα. Τα δείγματα του δημοτικού και του γυμνασίου 

σημείωσαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες μέσες επιδόσεις στην παραγωγή των 16 

ουσιαστικών (t=4,414, p<0.01 και t=5,19, p<0.01) από τις αντίστοιχες επιδόσεις τους 

στα ισάριθμα επίθετα παρέχοντας μια ένδειξη ότι, πιθανόν, τα παιδιά αυτών των 

ηλικιών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν μορφολογικά και να χειρίζονται συνειδητά με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ουσιαστικά ΜΟΣ έναντι των επιθέτων. Η 

ανάλυση των δεδομένων των νηπίων δεν επιβεβαίωσε την προαναφερθείσα τάση, 

εφόσον δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t=1,831, p>0,05) στις 

επιδόσεις τους βάσει της γραμματικής κατηγορίας, γεγονός που ίσως σχετίζεται με τις 

γενικά χαμηλές επιδόσεις του δείγματος. Να υπενθυμίσουμε, όμως, ότι τα νήπια 
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κλήθηκαν να σχηματίσουν συνολικά 16 νεολογικά ΜΟΣ (8 ουσιαστικά και 8 επίθετα) 

και όχι 32 όπως συνέβη με τα δείγματα στις άλλες δυο τάξεις. Ενδεχομένως, αυτό το 

αριθμητικό στοιχείο να διαδραματίζει κάποιον ρόλο στις πραγματώσεις των παιδιών 

της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Πάντως, το συγκεκριμένο ερευνητικό εύρημα 

συνάδει με τη μορφολογία της ελληνικής βάσει της οποίας από τις δυο κατηγορίες 

ονοματικών σύνθετων λέξεων πιο παραγωγικά είναι τα ουσιαστικά και έπονται τα 

επίθετα (βλ. Stephany & Thomadaki, 2016). 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα εξέτασε αν η εσωτερική δομή των ΜΟΣ σε 

συνδυασμό ή ανεξάρτητα α) από την τελική τους γραμματική κατηγορία ή/ και β) από 

τη λειτουργική σχέση (παράταξης ή εξάρτησης) που αναπτύσσεται ανάμεσα στα 

επιμέρους συστατικά τους (ενδέχεται να) συνιστά έναν εγγενή γλωσσικό παράγοντα 

που διευκόλυνε ή παρακώλυε την επίγνωση των ΜΟΣ από τους μαθητές.  

Αναλυτικά, με διακριτικό κριτήριο την εσωτερική δομή των ουσιαστικών και την 

ομαδοποίησή τους σε τέσσερεις κατηγορίες (α1: ουσιαστικό + ουσιαστικό με σχέση 

παράταξης, α2: ουσιαστικό + ουσιαστικό με σχέση εξάρτησης, α3: επίθετο + 

ουσιαστικό, α4: επίρρημα + ουσιαστικό) και ύστερα από τη σύγκριση των μέσων 

επιδόσεων του εκάστοτε δείγματος ανά κατηγορία προέκυψαν τα ακόλουθα για κάθε 

τάξη. Η φθίνουσα σειρά αποδεκτών ΜΟΣ στον προέλεγχο διαμορφώθηκε για τα νήπια 

(βλ. 10.1.), το δείγμα της πέμπτης τάξης (βλ. 10.2.) και εκείνο από την πρώτη 

γυμνασίου (βλ. 10.3.) ως εξής. 

(10.1.) α1 > α3 > α2 > α4 

(10.2.) α1 > α3 > α4 > α2 

(10.3.) α1 > α4 > α3 > α2 

Αναδείχθηκε ότι οι υψηλότερες μέσες επιδόσεις σημειώθηκαν στην παραγωγή των 

παρατακτικών ουσιαστικών ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησης και οι χαμηλότερες 

στα ουσιαστικά της δομής [ουσιαστικό + ουσιαστικό] με σχέσεις εξάρτησης, 

τουλάχιστον όσον αφορά το δημοτικό και το γυμνάσιο, με την ίδια κατηγορία 

ουσιαστικών να βρίσκεται στην προτελευταία θέση και για τα νήπια. Συνεπώς, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η παραγωγή των ουσιαστικών της δομής [ουσιαστικό + 
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ουσιαστικό] με σχέσεις εξάρτησης παρέμεινε προβληματική για κάθε δείγμα παρά το 

πέρασμα της ηλικίας και τη διαρκή φοίτηση στο σχολείο. 

Εφαρμόζοντας το ίδιο σκεπτικό στα επίθετα, διατηρήσαμε τη λειτουργική διάκριση σε 

τέσσερεις κατηγορίες βάσει της εσωτερικής τους δομής (β1: επίθετο + επίθετο με 

σχέση παράταξης, β2: ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή, β3: επίθετο + ουσιαστικό ως 

συνδυασμός που δομεί εξωκεντρικούς σχηματισμούς, β4: επίρρημα + επίθετο / 

μετοχή). Στη συνέχεια, με κριτήριο τις μέσες επιδόσεις του δείγματος κάθε ηλικίας σε 

κάθε κατηγορία καταλήξαμε στην εξής φθίνουσα διάταξή τους βάσει της 

αποδεκτότητας  των παραγόμενων ΜΟΣ για τα νήπια (βλ. 10.4.), τους μαθητές του 

δημοτικού (βλ. 10.5.) και εκείνους του γυμνασίου (βλ. 10.6.). 

(10.4.) β1 > β4 > β2 > β3 

(10.5.) β1 > β2 > β4 > β3 

(10.6.) β1 > β4 > β2 > β3 

Από την ανάλυση των δεδομένων μας και τα προαναφερθέντα όσον αφορά την 

εσωτερική δομή των παραγόμενων νεολογισμών προκύπτει ότι οι σχέσεις παράταξης 

που αναπτύσσονται μεταξύ των συστατικών των ΜΟΣ συνιστούν την απλούστερη 

λειτουργική σχέση σε σύγκριση με τις σχέσεις εξάρτησης είτε οι σχηματισμοί 

πραγματώνονται ως ουσιαστικά είτε ως επίθετα.  

Ομοιομορφία χαρακτήρισε τις μέσες επιδόσεις των μαθητών στον σχηματισμό των 

διαφορετικών κατηγοριών νεολογικών επιθετικών ΜΟΣ. Ταύτιση παρατηρήθηκε 

ανάμεσα στα δεδομένα όλων όσον αφορά α) την ευκολία διαχείρισης των 

παρατακτικών επιθέτων στα οποία σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μέσες επιδόσεις και 

β) τη δυστοκία σχηματισμού των εξωκεντρικών επιθέτων της δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] με τις συγκριτικά χαμηλότερες επιδόσεις. Και, ενώ από τα δεδομένα των 

νηπίων και του γυμνασίου δεν προέκυψε καμία διαφοροποίηση στη διάταξη και των 

τεσσάρων επιμέρους κατηγοριών των επιθέτων, ελαφρά διαφοροποιήθηκε το δείγμα 

του δημοτικού ως προς το οποίο αντιστράφηκε η σειρά μεταξύ των επιθέτων της δομής 

[ουσιαστικό + επίθετο/μετοχή] και των επιθέτων της δομής [επίρρημα + 

επίθετο/μετοχή]. Τα πρώτα αποδείχθηκαν ελαφρώς πιο εύκολα στον σχηματισμό, 

δεδομένο που δεν επηρέασε ουσιαστικά την κατάταξη, αφού η διαφορά μεταξύ των 
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δυο κατηγοριών δε χαρακτηρίζεται ως στατιστικά σημαντική. Από τα παραπάνω, 

αναδείχθηκε ότι το δείγμα κάθε τάξης είχε υψηλό βαθμό ΜορφΕπ όσον αφορά την 

παραγωγή των παρατακτικών επιθέτων για τον σχηματισμό των οποίων απαιτούνταν 

να εφαρμοστεί ο αναβιβασμός του τόνου. Αντίθετα, ανεξάρτητα από την ηλικία, 

χαμηλό βαθμό ΜορφΕπ διέθεταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για τις εξωκεντρικές 

δομές οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό δεν αποδόθηκαν με αποδεκτούς σημασιολογικά ή 

μορφολογικά τύπους. Αν ανατρέξουμε στο αμέσως προηγούμενο ένατο κεφάλαιο με 

παραδείγματα από τις πραγματώσεις των παιδιών, διαπιστώνουμε ότι οι παραβιάσεις 

αφορούσαν, κυρίως, α) την κεφαλή, που ενώ απουσίαζε, πολλοί μαθητές έτειναν να 

την πραγματώνουν, και β) το παραγωγικό επίθημα, που έπρεπε να προσαρμοστεί και 

ήταν διαφορετικό από εκείνο του δεύτερου συνθετικού ως αυτόνομης λέξης στον λόγο. 

Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε αν επιβεβαιώνεται η ένδειξη που 

πήραμε από το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. Σύμφωνα με αυτή, τα παιδιά του δημοτικού 

και του γυμνασίου ήταν σε θέση να παράγουν σε μεγαλύτερο βαθμό μορφολογικά 

αποδεκτά ουσιαστικά ΜΟΣ παρά επίθετα. Με την πρόθεση αυτήν προβήκαμε σε δυο 

συγκρίσεις επιδόσεων, πρώτον, ανάμεσα στα παρατακτικά ουσιαστικά (α1) και στα 

παρατακτικά επίθετα (β1) και, δεύτερον, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά 

μεταξύ των συστατικών των οποίων αναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης (αθροιστικά τα 

ΜΟΣ από τις κατηγορίες α2, α3, α4) και των υπόλοιπων επιθέτων με σχέσεις 

εξάρτησης (αθροιστικά τα ΜΟΣ από τις κατηγορίες β2, β3, β4).  

Στην περίπτωση που συγκρίθηκαν ουσιαστικά και επίθετα μεταξύ των συνθετικών των 

οποίων αναπτύσσονται σχέσεις παράταξης όσον αφορά τα νήπια η διαφορά ήταν 

στατιστικά ασήμαντη (t=1,043, p>0,05). Αντιθέτως, στατιστικώς σημαντικά 

διαφοροποιήθηκαν οι επιδόσεις και των μαθητών της πέμπτης τάξης (t=-5,476, p<0.01) 

και της πρώτης γυμνασίου (t=-4,053, p<0.01) με υψηλότερες επιδόσεις στην παραγωγή 

παρατακτικών επιθέτων σε σχέση με τα παρατακτικά ουσιαστικά. Η τάση του 

δείγματος των δυο μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων ως προς τα παρατακτικά ΜΟΣ 

μπορεί να ερμηνευθεί γλωσσολογικά, αν ληφθεί υπόψη ότι τα επίθετα απαιτούν 

λιγότερες αλλαγές στα συνθετικά τους σε σχέση με τον τελικό σχηματισμό ενώ στην 

παραγωγή των ουσιαστικών εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες, είτε μορφολογικοί 

όπως το παραγωγικό επίθημα είτε φωνολογικοί όπως ο τονισμός είτε πραγματολογικοί 

(βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1986α· Ράλλη, 2007). 
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Εξετάζοντας τις επιδόσεις των νηπίων, των μαθητών της πέμπτης τάξης και της πρώτης 

γυμνασίου στον σχηματισμό νεολογικών ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης διαπιστώσαμε 

ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα αποδεκτά ουσιαστικά υπερτερούν των αποδεκτών 

επιθέτων, έστω κι αν στα νήπια δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

(t=1,506, p>0,05) σε αντίθεση με το δημοτικό (t=7,065, p<0.01) και το γυμνάσιο 

(t=7,018, p<0.01). Η ένδειξη αυτή επιβεβαιώνει μελέτες που τονίζουν ότι η ΜορφΕπ 

των ρημάτων και των ρηματικών παραγώγων αναπτύσσεται διαγλωσσικά πιο αργά από 

εκείνη των ονοματικών τύπων (βλ. Clark, 2009). Συνεπώς, μπορεί να αποδώσει κανείς 

στη ρηματική φύση του παράγωγου δεύτερου συνθετικού (ουσιαστικό σε –μα, επίθετο 

σε –τος ή μετοχή σε –μένος στις ομάδες α4, β2 και β4 αντίστοιχα) τον χαρακτηρισμό 

ως μη αποδεκτών πλήθους ΜΟΣ με σχέσεις εξάρτησης και κυρίως αυτών που 

πραγματώθηκαν ως επίθετα (βλ. παραδείγματα στις ενότητες 9.4., 9.6. και 9.8.).101 

Οι τελευταίες μας επισημάνσεις αφορούν τον σχηματισμό ΜΟΣ με τα ίδια συνθετικά 

[επίθετο + ουσιαστικό] (α3 και β3) που διαφοροποιούνται σε δυο γνωρίσματα, α) την 

τελική γραμματική κατηγορία (ουσιαστικά ή επίθετα αντίστοιχα) και β) την παρουσία 

ή στην απουσία της κεφαλής (ενδοκεντρικές ή εξωκεντρικές δομές αντίστοιχα). Βάσει 

της ανάλυσης των δεδομένων διαπιστώσαμε ότι και τα τρία δείγματα σημείωσαν 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις (στα νήπια t=5,311, p<0.01, στους 

μαθητές δημοτικού t=14,160, p<0.01, στους μαθητές πρώτης γυμνασίου t=14,446, 

p<0.01) στην παραγωγή ενδοκεντρικών ουσιαστικών της δομής [επίθετο + ουσιαστικό] 

(κατηγορία α3) σε σχέση με τα εξωκεντρικά επίθετα της ίδιας δομής [επίθετο + 

ουσιαστικό] (κατηγορία β3). Το δεδομένο αυτό ανέδειξε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί 

πλήρως η κατάκτηση της έννοιας της κεφαλής από τα νήπια του δείγματος και η 

εμπέδωσή της από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα βάσει της ποικιλίας 

και του πλήθους των μη αποδεκτών δομών που πραγμάτωσαν.  

Το πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα εξέταζε τον βαθμό ΜορφΕπ του 

δείγματος ανά τάξη για ορισμένα εγγενή χαρακτηριστικά των ΜΟΣ· συγκεκριμένα για 

την κεφαλή, τον δείκτη σύνθεσης και τα επιμέρους μορφήματα (πρώτο συνθετικό, 

δεύτερο συνθετικό, παραγωγικό επίθημα τελικού ΜΟΣ). Με κριτήριο τα ποιοτικά 

γνωρίσματα των πραγματώσεων των παιδιών στον προέλεγχο, προέκυψε ότι ήταν 

                                                 
101 Για τη δυσκολία των φυσικών ομιλητών της κινεζικής να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους 

ρηματικούς τύπους που αξιοποιούνται στις σύνθετες λέξεις της γλώσσας τους βλ. Liu & McBride-Chang 

(2010b). 
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κοινή η κατάταξη των τριών συνεξεταζόμενων μεταβλητών που με φθίνουσα σειρά 

αποδίδει τον βαθμό επίγνωσης κάθε παράγοντα από τους μαθητές ανεξάρτητα από την 

τάξη φοίτησης. Η διαδοχή σχηματικά διαμορφώθηκε ως εξής (βλ. 10.7.). 

(10.7.) Δείκτης σύνθεσης > Μορφήματα > Κεφαλή 

Άρα, συγκριτικά υψηλότερο βαθμό ΜορφΕπ είχαν τα δείγματα όσον αφορά τη μορφή 

και την παρουσία του δείκτη σύνθεσης (για τα νήπια 96,69%, για τους μαθητές της 

πέμπτης δημοτικού 95,81% και για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου 94,25%). 

Έπεται η επίγνωση για τα όρια και τον τύπο των λεξικών μορφημάτων που 

πραγματώνονται είτε ως θέματα είτε ως λέξεις, και για τα παραγωγικά επιθήματα των 

τελικών σχηματισμών (για τα νήπια 77,94%, για τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού 

87,91% και για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου 87,44%). Συγκριτικά λιγότερο 

αναπτυγμένη ήταν η ΜορφΕπ τους για την κεφαλή των ΜΟΣ (73,88% για τα νήπια, 

84,94% για τους μαθητές της πέμπτης δημοτικού και για τους μαθητές της πρώτης 

γυμνασίου 81,63%).  

Στο ίδιο ερώτημα συνεξετάστηκε και η εφαρμογή ή μη του κατάλληλου ανά περίπτωση 

κανόνα τονισμού. Με κριτήριο ότι τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με τις τονικές 

παραβιάσεις αφορούσαν ΜΟΣ που σε όλα τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία τους 

συνιστούσαν αποδεκτά σχηματισμένες δομές, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές 

πραγματώσεις η μη ορθή θέση του τόνου ήταν απόρροια της προτίμησης του δείγματος, 

ανεξαρτήτως τάξης, να δομήσει τα νεολογικά ΜΟΣ βάσει του σχήματος [θέμα + λέξη]. 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές ο τόνος κάθε ΜΟΣ συνέπιπτε με εκείνον του 

δεύτερου συνθετικού ως ανεξάρτητης λέξης.  

Οι τελευταίες δυο παρατηρήσεις μας σχετικά με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ΜΟΣ 

αφορούν κοινές για όλα τα δείγματα διαπιστώσεις. Αρχικά, διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στα αποδεκτά ως 

προς την κεφαλή ΜΟΣ με τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ 

(μέτρια για τα νήπια, R1= 0,559, μεγάλη για τους μαθητές της πέμπτης τάξης R1 

=0,739 και μέτρια για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου R1 =0,345). Τέλος, 

αναδείχθηκε η εξάρτηση των επιδόσεων στα αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ 

από τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ με θετικό πρόσημο στον 

συντελεστή β (για τα νήπια 0,407, για το δείγμα της πέμπτης δημοτικού 0,823 και για 
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το δείγμα της πρώτης γυμνασίου 0,375) που δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επίδοση 

στη μια μεταβλητή τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίδοση στην άλλη. 

Σε συνάρτηση με το πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα επαληθεύθηκε και η 

αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση. Επομένως, παρά την αξιοποίηση νεολογικών ΜΟΣ 

από τις πραγματώσεις των μαθητών αναδείχθηκε η φθίνουσα κλιμάκωση του βαθμού 

επίγνωσής τους για ορισμένα εγγενή χαρακτηριστικά των ΜΟΣ. Ανεξάρτητα από την 

τάξη φοίτησης μεγαλύτερη είναι η επίγνωση του δείκτη σύνθεσης, έπεται εκείνη των 

μορφημάτων και ο μικρότερος βαθμός σχετίζεται με την αντίληψη της κεφαλής. 

 

11. Συμπεράσματα 

Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε δείγμα 367 φυσικών ομιλητών της 

ελληνικής, μαθητών με τυπική ανάπτυξη που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο (N = 110), 

στην πέμπτη δημοτικού (N = 109) και στην πρώτη γυμνασίου (N = 148) συνοψίζουμε 

τα πορίσματά μας στα εξής. 

Από την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με την επίδραση του εξειδικευμένου ανά 

τάξη προγράμματος διδασκαλίας της σύνθεσης προέκυψε ότι η συμμετοχή των παιδιών 

κάθε πειραματικής ομάδας στη μορφολογική διδακτική παρέμβαση βελτίωσε τη 

μορφολογική τους ικανότητα ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τα κέρδη 

καταγράφηκαν, καταρχάς, σε σύγκριση με τη μορφολογική ικανότητα των μελών των 

αντίστοιχων ομάδων ελέγχου τα οποία δεν τέθηκαν υπό την επίδραση οποιασδήποτε 

πειραματικής διαχείρισης. Ομοίως, τα οφέλη διαπιστώθηκαν και σε ενδοομαδικό 

επίπεδο, σε σύγκριση με την αρχικά διαγνωσμένη μορφολογική ικανότητα των ίδιων 

μαθητών των πειραματικών ομάδων. Η βελτίωση μεταφράστηκε στη στατιστικά 

σημαντική άνοδο των επιδόσεών τους στη δεύτερη και τελική δοκιμασία σχηματισμού 

νεολογικών ΜΟΣ.  

Παράλληλα, ανεξάρτητα από την ηλικία και την τάξη φοίτησης οι μαθητές των 

πειραματικών ομάδων με διαγνωστική αξιολόγηση της ΜορφΕπ της σύνθεσης στο 

χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση λόγω της 

παρέμβασης. Η παρατηρούμενη άμεση βελτίωση ήταν μεγάλη και, κατά συνέπεια, 
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περιόρισε αρκετά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν στην πρώτη μέτρηση μεταξύ των 

μαθητών της ίδιας ομάδας οι οποίοι διαφοροποιούνταν ως προς το επίπεδο της 

μορφολογικής τους ικανότητας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό). 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, επιβεβαιώθηκαν τα αντίστοιχα 

πορίσματα προηγούμενων ερευνών με μορφολογική διδακτική παρέμβαση και δείγμα 

νήπια που διεξήχθησαν από τη Lyster (2002), τη Γαβριηλίδου (2004), τους Ramirez et 

al. (2014) και τον Manolitsis (2017) ως προς τα οφέλη των συμμετεχόντων σε 

μορφολογικά προγράμματα διδασκαλίας όσον αφορά την καλλιέργεια της ΜορφΕπ της 

σύνθεσης.  

Επομένως, η έμφαση που δίνεται στο πλαίσιο των εξειδικευμένων αυτών 

προγραμμάτων στην επίγνωση των μορφολογικών και σημασιολογικών 

χαρακτηριστικών των σύνθετων λέξεων και στη συστηματική εφαρμογή της 

στρατηγικής της μορφολογικής ανάλυσης από τους μαθητές συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην ενίσχυση της αναλυτικής και γενικευτικής συλλογιστικής τους 

σκέψης. Τα παιδιά μέσω της εξάσκησης αναγνωρίζουν και χειρίζονται σε επίπεδο 

παραγωγής και κατανόησης αποτελεσματικότερα τις αρχές και τους κανόνες της 

σύνθεσης, τους αντιληπτικούς δείκτες της, τις στρατηγικές εκμάθησης και τον ρόλο 

των μορφημάτων στη σημασιολογική αποκωδικοποίηση. Άρα, επιτυγχάνεται η 

κατάκτηση από τα νήπια και η εμπέδωση από τους μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές 

συγκεκριμένων μεταγνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες συνιστούν προϋπόθεση για τον 

μακροπρόθεσμο πλήρη χειρισμό των σύνθετων λέξεων.  

Οι αυξημένες δεξιότητες γενίκευσης των μαθητών που συμμετέχουν σε εξειδικευμένα 

προγράμματα αποδεικνύονται, όπως και στην παρούσα έρευνα, με την αξιοποίηση στο 

κριτήριο αξιολόγησης της επίδρασης της διδακτικής παρέμβασης δομών που ήταν 

νεολογικές και αδίδακτες στο πλαίσιο του προγράμματος. Με τον συνδυασμό αυτό α) 

αποτρεπόταν η ενεργοποίηση μνημονικών μηχανισμών που εδράζονταν είτε στο 

προϋπάρχον λεξιλόγιο των παιδιών είτε στη διατήρηση στη μνήμη τους παραδειγμάτων 

από τις δραστηριότητες της διδασκαλίας. Κυρίως, όμως, αναδεικνυόταν η 

ενεργοποίηση της διαδικασίας της «μεταφοράς της γνώσης» περί μορφημάτων 

(Wysocki & Jenkins, 1987), σύμφωνα με την οποία η γνώση ορισμένων σύνθετων 

λέξεων διευκόλυνε την παραγωγή και κατανόηση άγνωστων, σημασιολογικά 
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αδιαφανών ή νεολογικών σχηματισμών που είτε δομούνται βάσει του ίδιου σχήματος 

ή τύπου ή υπάγονταν στην ίδια οικογένεια σύνθετων λέξεων. 

Χωρίς να παραβλέπουμε ότι τα περιθώρια γενίκευσης των διαγνωστικών πορισμάτων 

μας που αφορούν τα τρία τελευταία ερευνητικά ερωτήματα είναι περιορισμένα και ότι 

χρειάζεται να επιβεβαιωθούν και από μελλοντικές έρευνες, με κριτήριο τις επιδόσεις 

του δείγματος στον προέλεγχο, προέκυψαν τα ακόλουθα. 

 Η τελική γραμματική κατηγορία των υπό σχηματισμό ΜΟΣ διαδραμάτισε 

κάποιον ρόλο στην παραγωγή αποδεκτών δομών στις δυο μεγαλύτερες τάξεις 

που δε βρίσκονταν πλέον σε ηλικία και φάση κατάκτησης της σύνθεσης. 

Συγκεκριμένα, η επίγνωση και η σκόπιμη διαχείριση από τους μαθητές της 

πέμπτης τάξης και της πρώτης γυμνασίου των νεολογικών ουσιαστικών υπήρξε 

και στατιστικά πιο αποτελεσματική έναντι των νεολογικών επιθέτων. Η τάση 

δεν επαληθεύθηκε από τα δεδομένα του δείγματος των νηπίων, παρά το γεγονός 

ότι τα ουσιαστικά συνιστούν τις πλέον παραγωγικές δομές στη μορφολογία της 

ελληνικής. 

 Με κριτήριο την εσωτερική δομή των ουσιαστικών και των επιθέτων και τη 

λειτουργική σχέση ανάμεσα στα επιμέρους συστατικά τους, η αρχική 

μορφολογική ικανότητα των μαθητών, ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησης, 

βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τις παρατακτικές δομές (και στα 

ουσιαστικά και στα επίθετα) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες ανά 

γραμματική κατηγορία. Βάσει αυτού του ερευνητικού πορίσματος η παράταξη 

αναδείχθηκε ως απλούστερη λειτουργική σχέση σε σύγκριση με την εξάρτηση. 

Τον χαμηλότερο βαθμό ΜορφΕπ (και σε σχέση με τις άλλες τρεις κατηγορίες 

επιθέτων και σε σχέση με τις υπόλοιπες επτά που συνεξετάστηκαν στη 

διατριβή) διέθεταν και οι τρεις ηλικιακές ομάδες όσον αφορά τα εξωκεντρικά 

επίθετα της δομής [επίθετο + ουσιαστικό]. Βάσει των πραγματώσεων των 

παιδιών αυτό οφείλεται στη μη πλήρη επίγνωση, και, κατά συνέπεια, στον 

μερικώς αποτελεσματικό χειρισμό του αντιληπτικού δείκτη της κεφαλής που 

στις συγκεκριμένες δομές απουσιάζει.  

 Με κριτήριο τη φύση των συστατικών των νεολογικών ΜΟΣ και την ανάπτυξη 

σχέσεων εξάρτησης μεταξύ τους, διαπιστώσαμε ότι και η ενσωμάτωση στις 

νεολογικές δομές ενός ρηματικού παραγώγου, κυρίως ενός επιθέτου σε –τος 
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αντί της μετοχής σε –μένος (β2 και β4) ως δεύτερου συνθετικού, συνέβαλλε 

στην παραγωγή μη αποδεκτών επιθετικών ΜΟΣ ανεξαρτήτως ηλικίας του 

δείγματος. 

 Με κριτήριο τον σχηματισμό αποδεκτών ΜΟΣ διαπιστώσαμε ότι το δείγμα, 

ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης, διέθετε υψηλότερο βαθμό επίγνωσης των 

αντιληπτικών δεικτών της σύνθεσης με την ακόλουθη σειρά· του δείκτη 

σύνθεσης, των μορφημάτων και της κεφαλής των ΜΟΣ. 

 Πλήθος τονικών παραβιάσεων αποδίδεται στην προτίμηση του δείγματος κάθε 

ηλικίας και τάξης στο δομικό σχήμα [θέμα + λέξη], το οποίο αναδείχθηκε ως 

πολύ παραγωγικό βάσει των παραγόμενων νεολογικών ΜΟΣ. Βάσει των 

προτεινόμενων αναπτυξιακών μοντέλων κατάκτησης της σύνθεσης (βλ. 

ενότητα 3.1.2.) η τάση των παιδιών να πραγματώνουν τους υπό εξέταση 

νεολογισμούς με τη δομή [θέμα + λέξη] πιθανότατα σχετίζεται με τη σειρά 

κατάκτησης των δομικών σχημάτων της σύνθεσης. Συγκεκριμένα, προηγείται 

η κατάκτηση του σχήματος [θέμα + λέξη] και έπεται το σχήμα [θέμα + θέμα], 

σύμφωνα και με την αρχή της απλότητας της μορφής του τελικού σχηματισμού 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των συστατικών του. 

 Με κριτήριο τη συσχέτιση των μεταβλητών που εξετάστηκαν επισημάναμε α) 

τη στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των 

μαθητών στα αποδεκτά ως προς την κεφαλή ΜΟΣ με τις επιδόσεις τους στα 

αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ και β) την εξάρτηση των επιδόσεων στα 

αποδεκτά ως προς τα μορφήματα ΜΟΣ από τις επιδόσεις στα αποδεκτά ως προς 

την κεφαλή ΜΟΣ. 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε στοιχεία από τον ορισμό της 

ΜορφΕπ της σύνθεσης που διατύπωσαν οι McBride-Chang, Cho, et al. (2005: 141), 

βάσει του οποίου θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την παραγωγή νεολογισμών 

σύμφωνων με τις αρχές μιας γλώσσας είναι η γνώση περί μορφήματος και η γνώση 

περί μορφολογικής δομής. Πιο συγκεκριμένα, η συνειδητοποίηση των 

χαρακτηριστικών που φέρουν τα λεξικά μορφήματα (μορφή, σημασία, 

συνδυαστικότητα) και η επίγνωση της εσωτερικής δομής των σύνθετων λέξεων 

(δείκτης σύνθεσης, κεφαλή, δομικό σχήμα, κανόνες τονισμού). Θεωρούμε α) ότι ο 

βαθμός επίγνωσης αυτών των στοιχείων αξιολογείται με τρόπο επαρκή μέσω της 

συγκεκριμένης δοκιμασίας σχηματισμού νεολογισμών, και β) ότι τα διαφαινόμενα 



276 

 

προβλήματα διαχείρισης από τους μαθητές ορισμένων κατηγοριών σύνθετων λέξεων 

έναντι άλλων θα πρέπει να ωθήσουν στην πιο συστηματική και ρητή διδασκαλία των 

συγκεκριμένων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ανά βαθμίδα. 
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12. Περιορισμοί και Προτάσεις 

Η έρευνά μας υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς, γεγονός που επηρεάζει τη 

γενικευτική ισχύ των συμπερασμάτων μας. Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου (12.1.) 

επιχειρείται, αρχικά, η επισήμανση και καταγραφή ορισμένων από αυτούς. Στη 

συνέχεια, στο πλαίσιο διεξαγωγής επικείμενων ερευνών προτείνονται πιθανές 

προεκτάσεις με συγκεκριμένες αναφορές σε τροποποιήσεις και προσθήκες που 

αφορούν στον σχεδιασμό της έρευνας, στο δείγμα και στις μεταβλητές που 

εξετάστηκαν στο κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης. Στη δεύτερη 

ενότητα (ενότητα 12.2.) διατυπώνονται προτάσεις διδακτικής της σύνθεσης, 

εφαρμόσιμες σε επίπεδο τάξης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάκτηση της 

διαδικασίας από τα νήπια και η καλλιέργεια της ΜορφΕπ αυτής από τους μαθητές του 

δημοτικού και του γυμνασίου. 

 

12.1. Περιορισμοί της έρευνας και προοπτικές μελλοντικής 

επέκτασής της  

Πριν από οποιαδήποτε αναφορά σε αναπόφευκτες δεσμεύσεις της έρευνάς μας να 

διευκρινίσουμε ότι ορισμένες μεθοδολογικές μας επιλογές, τις οποίες επισημαίνουμε 

παρακάτω, οφείλονται στους όρους χορήγησης της άδειας διεξαγωγής της έρευνας από 

το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, αφορούν τους αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς (δυο 

διδακτικές ώρες) που ίσχυαν κατά την εκπόνηση του ερευνητικού μας προγράμματος. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπροσαρμόσουμε ελάχιστα τον αρχικό ερευνητικό μας 

σχεδιασμό, ώστε να περιορίσουμε την επίδραση των περιορισμών στην έρευνα και, 

παράλληλα, να ικανοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει.  

Καθοριστικό παράγοντα για τον χαρακτήρα της έρευνας αποτέλεσε η μη τυχαία 

κατανομή των μαθητών στις δυο συγκρινόμενες ομάδες (πειραματική και ελέγχου). Το 

στοιχείο αυτό στερούσε τη δυνατότητα διεξαγωγής πραγματικού πειράματος με τις 

όποιες επιφυλάξεις ήγειρε όσον αφορά την αξιοπιστία των μετρήσεων και τη 

δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων στον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό (βλ. 
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Creswell, 2016· Robson, 2010). Σε μια μελλοντική έρευνα η τυχαιότητα στη 

συγκρότηση του δείγματος θα αποτελούσε μια βασική προϋπόθεση.  

Εφόσον κεντρικό ζητούμενο της έρευνας με εκπαιδευτικές προεκτάσεις συνιστούσε η 

διερεύνηση του όποιου βαθμού αποτελεσματικότητας της παρεμβατικής διδασκαλίας, 

υποβάλαμε όλες οι ομάδες σε μια μόνο δοκιμασία μεταελέγχου σε σύντομο, αν και 

επαρκές βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης, χρονικό διάστημα μετά το πέρας του 

πειραματικού χειρισμού. Ωστόσο, η διεξαγωγή και δεύτερης (βλ. Baumann et al., 2002) 

και ακόμα και τρίτης αξιολόγησης (βλ. Casalis et al., 2018) του επιπέδου της ΜορφΕπ 

των δειγμάτων εντός του σχολικού έτους θα αναδείκνυε τη βραχυπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη επίδραση της παρέμβασης στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

μεταγλωσσικής δεξιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθούσαμε το 

παράδειγμα των Casalis et al. (2018: 92) οι οποίοι επέλεξαν να χορηγήσουν τρεις φορές 

τις μεταδοκιμασίες που αξιολογούσαν την επίδραση της μορφολογικής εκπαίδευσης 

στην ορθογραφική δεξιότητα του δείγματος της έρευνάς τους· σε διάστημα δυο 

εβδομάδων (πρώτος μεταέλεγχος), δυο μηνών (δεύτερος μεταέλεγχος) και πέντε μηνών 

(τρίτος μεταέλεγχος) μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών συνεδριών. Δεν 

παραγνωρίζουμε ότι κατά τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση 

του ίδιου κριτηρίου ελλοχεύει ο κίνδυνος ενεργοποίησης της μνημονικής ανάκλησης 

πληροφοριών από τους μαθητές στην οποία, ενδεχομένως, να αποδιδόταν η 

σταθερότητα στις επιδόσεις τους. Το αντεπιχείρημα αίρεται αν λάβουμε υπόψη την 

απουσία αυξομειωτικών τάσεων στις μετρήσεις της συγκεκριμένης έρευνας ως 

απόρροια της γενίκευσης και της μεταφοράς της μορφολογικής γνώσης σε βάθος 

χρόνου ως ενδείξεις της σταθερής επίδρασης της παρέμβασης στη ΜορφΕπ του 

δείγματος. 

Με κριτήριο τον αριθμό των ομάδων οι επιδόσεις των οποίων συγκρίνονται (ομάδα 

ελέγχου και πειραματική ομάδα με τη δεύτερη μόνο να συμμετέχει σε μορφολογική 

παρέμβαση με εστίαση στις αρχές της σύνθεσης) ο ερευνητικός σχεδιασμός μας 

χαρακτηρίζεται ως διομαδικός. Χρήσιμη για τη διδακτική της γλώσσας θα ήταν η 

ενσωμάτωση σε επικείμενη διερεύνηση και δεύτερης πειραματικής ομάδας, το 

διδακτικό πρόγραμμα της οποίας θα εστιαζόταν στη ΜορφΕπ της ορθογραφίας των 

σύνθετων λέξεων. Στην περίπτωση αυτή θα προσαρμόσουμε, μεταξύ άλλων, τον τρόπο 

χορήγησης του κριτηρίου αξιολόγησης για την πρώτη πειραματική ομάδα σε 
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προφορικό λόγο και για τη νέα πειραματική ομάδα σε γραπτό λόγο αντίστοιχα, 

προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατό η επίδραση της επίγνωσης της 

ορθογραφίας κατά την αξιολόγηση.  

Με το ίδιο σκεπτικό θα εισηγούμασταν να επεκταθεί το είδος του χειρισμού και σε 

άλλες πτυχές μεταγλωσσικής επίγνωσης (ενδεικτικά, φωνολογική ή συντακτική) ή 

άλλες όψεις της ΜορφΕπ (κλιτική, παραγωγική) με τη συμμετοχή αντίστοιχων 

πειραματικών ομάδων ανά περίπτωση προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή 

συγκριτικών πορισμάτων (βλ. ενδεικτικά την παρέμβαση των Nunes et al., 2003 για 

την εκμάθηση μορφολογικών και φωνολογικών κανόνων ορθογραφίας με τη 

συμμετοχή αθροιστικά πέντε ομάδων πειραματικών και ελέγχου).  

Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείναμε την υλοποίηση μικτών παρεμβάσεων (intergrated 

interventions) που συνδυάζουν την παροχή εκπαίδευσης από κοινού στη μορφολογία 

και στη φωνολογία της γλώσσας και σε συνάρτηση με επιλεγμένες διαστάσεις 

συμβατικού γραμματισμού. Πρόκειται για ένα εμπλουτισμένο είδος πειραματικού 

χειρισμού και διδασκαλίας που οι Kirby & Bowers (2018: 226-227) θεωρούν ως το 

«πλέον αποτελεσματικό» μέσο για την καλλιέργεια των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων 

των παιδιών (βλ. ενδεικτικά και Apel, Masterson, & Hart, 2004· Kirk & Gillon, 2009).  

Αν και αριθμητικά το δείγμα ανά τάξη και βαθμίδα φοίτησης ξεπερνούσε τα 100 μέλη, 

η διεξαγωγή έρευνας με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων θα συνέβαλε στην 

επιβεβαίωση, μερική ή ολική, ή στην αμφισβήτηση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν, ώστε η διατύπωση γενικεύσεων επί του διερευνώμενου πληθυσμού να 

θεωρείται ασφαλής σε πιο ικανοποιητικό βαθμό. Μια μελλοντική έρευνα θα ήταν 

επιθυμητό να συμπεριλάβει δείγματα από όλες τις τάξεις του δημοτικού και του 

γυμνασίου κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις οποίες εξελίσσεται η ΜορφΕπ της 

σύνθεσης. Μια τέτοια μεθοδολογική επιλογή θα αναδείκνυε με λεπτομέρεια τις 

αναπτυξιακές φάσεις στην πορεία κατάκτησης και εκμάθησης της μορφολογικής 

διαδικασίας στην ελληνική με δεδομένη την ιδιαίτερα πλούσια μορφολογίας της 

γλώσσας και την υψηλή παραγωγικότητα της σύνθεσης σε αυτή.  

Με τον ίδιο ερευνητικό στόχο η έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε βάθος χρόνου ως 

διαχρονική μελέτη (longitudinal study). Στην περίπτωση αυτή οι μετρήσεις θα 

αφορούσαν το ίδιο δείγμα, θα ήταν επαναλαμβανόμενες και θα εκπονούνταν σε 
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διαδοχικές χρονικές περιόδους (βλ. Creswell, 2016) κατ’ αντιστοιχία με την τάξη 

φοίτησης. Τα δεδομένα από την υλοποίησή της θα διευκόλυναν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων όχι μόνο για τις εξελικτικές φάσεις της ΜορφΕπ της σύνθεσης αλλά 

και για τις έντονα παρατηρούμενες ενδοηλικιακές διαφορές σε συνάρτηση με τα 

ατομικά προφίλ (γνωστικά και κοινωνικά) των συμμετεχόντων.  

Με δεδομένο ότι οι σχολικές κοινότητες είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές μια προέκταση της έρευνας θα αφορούσε στο 

προφίλ του δείγματος ως προς τη μητρική γλώσσα.102 Συγκεκριμένα, μια πρόταση θα 

προέβλεπε την ενσωμάτωση σε αυτό α) δίγλωσσων μαθητών, β) αλλόγλωσσων 

μαθητών και γ) μαθητών που ομιλούν ως μητρική μια μειονοτική γλώσσα, όπως η 

ελληνική ρομανί (βλ. Σελλά-Μάζη, 2016)103. Ερευνητικοί στόχοι θα ήταν α) να 

αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία της μορφολογίας της ελληνικής ως 

δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας, β) να γίνουν αντιληπτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αυτά τα χαρακτηριστικά όσον αφορά την κατάκτηση 

και την εκμάθηση των αρχών της σύνθεσης και γ) να προταθούν στρατηγικές που θα 

βελτιώσουν τη χρήση των σύνθετων δομών στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.104  

Επιπρόσθετα, με δεδομένη την παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας εντός τάξης σε 

μαθητές που μέχρι πρότινος φοιτούσαν ξεχωριστά σε τμήματα ένταξης κρίνουμε 

απαραίτητη τη διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας με δείγμα παιδιών και μη τυπικής 

ανάπτυξης, προκειμένου να εξετάσουμε την ανάπτυξη της ΜορφΕπ της σύνθεσης σε 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.105 Οι Kirby & Bowers (2018: 225-226) 

εμμένουν στην αναγκαιότητα διερεύνησης πληθυσμών με μαθησιακές δυσκολίες με 

κριτήριο τον βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο επωφελή χαρακτήρα των μορφολογικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ενίσχυση των μεταγλωσσικών τους δεξιοτήτων. 

                                                 
102 Βλ. Paleologou (2004), Paleologou & Faas (2012) και συνολικά Σκούρτου & Κούρτη-Καζούλλη 

(2016, επιμ.) τόσο για τη σύνθεση των πολυπολιτισμικών σχολικών μονάδων όσο και για περισσότερα 

στοιχεία σε σχέση με την εκπαίδευση αλλόγλωσσων ή δίγλωσσων μαθητών, αλλοδαπών, 

παλιννοστούντων και Ρομά.  
103 Βλ. στο σχετικό κεφάλαιο της Σελλά-Μάζη (2016: 20-52) για τις χαμηλής, μέσης και υψηλής 

βιωσιμότητας ιστορικές μειονοτικές γλώσσες της Ελλάδας.  
104 Βλ. αναλυτικά Σκούρτου (2016) για τα προγράμματα υποστηρικτικής διδασκαλίας για μαθητές Ρομά 

τα οποία υλοποιήθηκαν στο παρελθόν με έμφαση ειδικά στα γλωσσικά μαθήματα και με απώτερο στόχο 

μέσα από τη μορφολογική γνώση και την καλλιέργεια της ΜορφΕπ να βελτιωθούν οι εξαιρετικά χαμηλές 

επιδόσεις τους σε επιμέρους διαστάσεις συμβατικού γραμματισμού (βλ. ό.π.). 
105 Στον μαθητικό πληθυσμό μη τυπικής ανάπτυξης εντάσσονται παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και με διαγνωσμένες ή μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η 

δυσαναγνωσία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής), με νοητική υστέρηση και με προβλήματα λόγου 

(βλ. τη σχετική ταξινόμηση της Πολυχρονοπούλου, 2012). 
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Στο πλαίσιο της δικής μας έρευνας δε διεξήχθησαν προκαταρκτικοί διαγνωστικοί 

έλεγχοι για τη διαπίστωση μαθησιακών δυσκολιών και, κατά τη συγκρότηση του 

δείγματος, περιοριστήκαμε στις σχετικές γνωματεύσεις ή σε ελάχιστες εξόφθαλμες 

περιπτώσεις εκτιμώμενων δυσκολιών ύστερα και από σχετικές υποδείξεις των 

διδασκόντων.  

Μια μελλοντική συσχέτιση θα ήταν εκείνη του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης 

των παιδιών με το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των κηδεμόνων τους. Η δεύτερη 

μεταβλητή βιβλιογραφικά καταχωρίζεται στους εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται 

αιτιακά με τις ενδοηλικιακές ατομικές διαφορές που συχνά παρατηρούνται στις 

μετρήσεις της μορφολογικής ικανότητας των παιδιών. Συνεπώς, μια τέτοια διερεύνηση 

θα συνέβαλε ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση αυτών των διαφορών και στην 

αποδοτικότερη διαχείρισή τους σε επίπεδο διδακτικής. Υπό το πρίσμα αυτό, 

προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην έρευνα και δείγματα μαθητών από σχολικές 

μονάδες από άλλα αστικά κέντρα, από αγροτικές και από έντονα διαλεκτόφωνες 

περιοχές, προκειμένου να αναδειχθεί η όποια επίδραση και του τόπου διαβίωσης στη 

διαμόρφωση του επιπέδου της ΜορφΕπ της σύνθεσης.  

Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην έρευνα αντικείμενο 

διεύρυνσης θα συνιστούσε η ταυτότητα του χειριστή της παρέμβασης σε θέση 

ανεξάρτητης μεταβλητής. Από την ανάλυση των δεδομένων θα αναδειχθεί αν υπάρχει 

διαφορά ως προς την αποτελεσματικότητα του προγράμματος όταν αυτόν τον ρόλο 

αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες της τάξης ή οι ερευνητές (βλ. Goodwin & Ahn, 2013· 

Kirby & Bowers, 2018). Από τα πορίσματά της αναμένουμε να στοιχειοθετηθεί και η 

αναγκαιότητα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε 

ζητήματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης όσον αφορά τη 

μορφολογία της γλώσσας και τη διδακτική της (βλ. Moats, 1994· Newton, 2018). 

Η συγκριτική αποτύπωση της βελτίωσης του επιπέδου έστω μιας δεξιότητας 

γραμματισμού του δείγματος βιβλιογραφικά συνιστά ένα επιπρόσθετο τεκμήριο για 

την αποτελεσματικότητα μιας μορφολογικής παρέμβασης (βλ. Carlisle, 2010: 468). 

Επομένως, η ενσωμάτωση μιας δοκιμασίας αποτίμησης της πιθανής βελτίωσης, 

ενδεικτικά, του λεξιλογίου ή της δεξιότητας ανάγνωσης των παιδιών θα επιβεβαίωνε 

τη συσχέτιση της καλλιέργειας της ΜορφΕπ της σύνθεσης με διαστάσεις του 

γραμματισμού. Η απουσία μιας αντίστοιχης δραστηριότητας από το δικό μας κριτήριο 
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αξιολόγησης οφείλεται στο σκεπτικό μας, που ήταν κοινό με εκείνο των Apel & Diehm 

(2014: 74). Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ερευνητές τα 800 λεπτά που 

διατέθηκαν για τη δική τους παρέμβαση (έστω και αν αυτή αφορούσε τη ΜορφΕπ της 

κλίσης και της παραγωγής και όχι της σύνθεσης) δε συνιστούν επαρκές χρονικό 

διάστημα προκειμένου να επέλθουν σημαντικά οφέλη στην ανάγνωση (ή άλλη πτυχή 

γραμματισμού) ώστε να αξιολογηθούν κιόλας. Στη δική μας περίπτωση, για την 

εξαγωγή έστω κάποιων ενδεικτικών συμπερασμάτων όσον αφορά την καλλιέργεια του 

λεξιλογίου ως δευτερογενή και έμμεση απόρροια της μορφολογικής παρέμβασης θα 

αξιοποιούσαμε το σώμα των αφηγηματικών κειμένων από τις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής, όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό, υπό τον 

τροποποιητικό όρο ότι οι τελευταίες θα είχαν ατομικό χαρακτήρα.106 

Με δεδομένη τη σημασία της ανάπτυξης της δεξιότητας της ορθογραφίας των μαθητών 

και με τυπική ανάπτυξη και με ορθογραφικές δυσκολίες (βλ. έρευνες των Tsesmeli, 

2017· Tsesmeli & Koutselaki, 2013· Tsesmeli & Tsirozi, 2015, που εστιάζονται στην 

ορθογραφία των μονολεκτικών σύνθετων λέξεων της ελληνικής), θα προτείναμε την 

ενσωμάτωση στις γραπτές δοκιμασίες του δημοτικού και του γυμνασίου και ενός 

κριτηρίου που θα εκτιμούσε την επίδραση της παρέμβασης στην ορθογραφική 

απόδοση των ΜΟΣ. Η σκοπιμότητα μιας τέτοιας προσθήκης εδράζεται στις δυσκολίες 

που αντιμετώπισε ένα αξιομνημόνευτο ποσοστό του δείγματος αυτών των ηλικιών στη 

γραπτή δοκιμασία. Μέσω μιας αντίστοιχης δραστηριότητας θα επιβεβαιωνόταν και η 

σχετική βιβλιογραφία βάσει της οποίας οι ορθογραφικές δυσκολίες περιορίζονται 

δραστικά μέσα από τη συστηματική σύνδεση στη διδακτική πράξη της ορθογραφίας με 

τη μορφολογική δομή των λέξεων (βλ. Diakogiorgi & Tassiopoulou, 2009·  Harris & 

Giannouli, 1999).  

Συνοψίζοντας, η δοκιμασία αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης του εκάστοτε 

δείγματος προέβλεπε τον σχηματισμό σημασιολογικά σχετικά διαφανών ΜΟΣ 

(ουσιαστικών και επιθέτων), ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών δομών ως προς την 

κεφαλή, που παράλληλα χαρακτηρίζονταν ως α) νεολογικά ως προς το περιεχόμενο και 

β) αδίδακτα κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην πειραματική παρέμβαση και στις 

                                                 
106 Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα αντισταθμιστικό μέτρο (counterfactual measure) 

κατ’ αναλογία προς εκείνο που αξιοποίησαν οι Apel, Brimo, et al. (2013: 164, 166), προκειμένου να 

εκτιμήσουν αν η όποια μεταβολή στις επιδόσεις του δείγματος οφειλόταν στη γνωστική και γλωσσική 

ωρίμαση παρά στην επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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ποικίλες δραστηριότητες σύνθεσης, ανάλυσης και αναλογίας αξιοποιήθηκαν εξίσου 

υπαρκτές και μη υπαρκτές λέξεις ομόλογης δομής. Βάσει των παραπάνω, θα 

προτείναμε τις εξής προσθήκες ή τροποποιήσεις α) ως προς το είδος της δοκιμασίας 

και β) ως προς τα χαρακτηριστικά των λέξεων. Καταρχάς, σε μελλοντική διερεύνηση 

να συμπεριληφθεί και μια ή περισσότερες δοκιμασίες μορφολογικής ανάλυσης ή/ και 

απόδοσης της σημασίας ΜΟΣ για μια πληρέστερη αξιολόγηση του επιπέδου της 

ΜορφΕπ της σύνθεσης των παιδιών μέσα από περισσότερα κριτήρια. Έτερη 

σκοπιμότητα θα ήταν να επαληθευθεί εάν και σε ποιο βαθμό η ικανότητα αποσύνθεσης 

(decompose ability) των ΜΟΣ αναπτύσσεται νωρίτερα και ταχύτερα από την 

αντίστοιχη ικανότητα σύνθεσης (compose ability) για την παραγωγή νέων δομών σε 

επίπεδο και μορφολογίας και σημασίας (βλ. Berninger et al., 2010· Carlisle, 2000· 

Carlisle & Fleming, 2003). 

Επιπλέον, ως χρήσιμα για τη διδακτική της μορφολογικής διαδικασίας της σύνθεσης 

θα προτείναμε να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές έρευνες τα εξής σε σχέση και με την 

παρέμβαση και την αξιολόγηση της ΜορφΕπ του δείγματος. Καταρχάς, να 

συνεξεταστούν και άλλες κατηγορίες σύνθετων λέξεων, όπως τα ρηματικά σύνθετα 

που πραγματώνονται ως ρήματα και τα μεταφορικά σύνθετα. Ειδικότερα, να 

συσχετιστούν τα συγχρονικά πολύ παραγωγικά ΡΣΒΔΘ σε –ος με αντίστοιχες δομές α) 

από τα αρχαία ελληνικά, ώστε να αναδειχθεί η τυπολογική συγγένεια των δυο μορφών 

της γλώσσας ή β) από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες στο πλαίσιο της νεοκλασικής 

σύνθεσης. 

 

12.2. Προτάσεις διδακτικής 

Με δεδομένη τη συμβολή των μορφολογικών διαδικασιών, και, ειδικά, της σύνθεσης, 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του συμβατικού γραμματισμού όπως η ανάγνωση και η 

ορθογραφία, στον εμπλουτισμό και στην ανανέωση του λεξιλογίου και στην 

απρόσκοπτη και μακροπρόθεσμη ακαδημαϊκή επιτυχία, αναδεικνύονται οι σαφείς 

προεκτάσεις της παρούσας έρευνας στη διδακτική της ελληνικής. Η ενσωμάτωση στη 

διδακτική πράξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μορφολογικό 

περιεχόμενο συνιστά μια απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη των σχετικών στόχων 

του ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ (2003, ΦΕΚ 303 και ΦΕΚ 304) και του ΝΠΣΔΓ (2011). Μέσα από 
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τη διδακτική της μορφολογίας της γλώσσας, και, κυρίως της σύνθεσης, η οποία 

προϋποθέτει και την παραγωγή και την κλίση, ενισχύεται το ενδιαφέρον των μαθητών 

για τις σύνθετες λέξεις και την εσωτερική τους δομή και, ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται 

και εμπεδώνεται η μορφολογική γνώση. Παράλληλα, πολλαπλασιάζονται οι νοητικές 

αναπαραστάσεις των μορφημάτων, των συνάψεών τους και των οικογενειών λέξεων 

στο νοητικό λεξικό, στοιχείο που συνιστά βασική προϋπόθεση για την καλλιέργεια της 

ΜορφΕπ των μαθητών. Μέσω της «μεταφοράς της γνώσης» περί μορφημάτων 

επιτυγχάνεται η επιτυχής προσπέλαση σε επίπεδο μορφολογίας και σημασιολογίας και 

των γνωστών και οικείων σύνθετων λέξεων και των άγνωστων ή μη διαφανών 

ομόρριζών τους. 

Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη η πολυγλωσσία και η 

πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες σχολικές τάξεις με την 

ταυτόχρονη παρουσία και συνύπαρξη μαθητών με ποικίλα και ετερόκλητα γλωσσικά, 

γνωστικά και μαθησιακά προφίλ (αλλόγλωσσοι, δίγλωσσοι, ρομά, μαθητές μη τυπικής 

ανάπτυξης με μαθησιακές ή άλλου είδους δυσκολίες). Συνεπώς, ανεξάρτητα αν 

αναφερόμαστε στη διδασκαλία της μορφολογίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης 

γλώσσας, καταρχάς, είναι αναγκαίες αξιολογήσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, 

προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω 

κατηγορίες μαθητών στην κατάκτηση και στην εκμάθηση της μορφολογικής 

διαδικασίας της σύνθεσης. Οι δυσκολίες βάσει της βιβλιογραφίας ποικίλλουν ανάλογα 

με τον τύπο των λέξεων και τη διεργασία (σχηματισμός, μορφολογικός τεμαχισμός, 

αντιληπτικοί δείκτες, σημασιολογική αποκωδικοποίηση, ένταξη σε μακροπερίοδο 

προφορικό ή γραπτό λόγο). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε την ένταξη ολιγόλεπτων 

μικροδιδασκαλιών (minilessons) σε εβδομαδιαία βάση σε ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα (γλωσσικά, καλλιτεχνικά, φυσικών επιστημών) και όχι την 

αποπλαισιωμένη διδασκαλία της σύνθεσης. Η έμφαση στους αντιληπτικούς δείκτες και 

στις δομικές αρχές της διαδικασίας αναμένεται να διευκολύνει τους μαθητές ανάλογα 

με την ηλικία, την τάξη φοίτησης και τις ανάγκες τους να εξοικειωθούν με στρατηγικές 

μορφολογικής επίλυσης προβλήματος, όπως εκείνη της μορφολογικής ανάλυσης. 

Παράλληλα, η ένταξη των μορφολογικών μικροδιδασκαλιών σε συγκεκριμένες 

διδακτικές ενότητες θα επιτρέπει την αποτελεσματική αποκωδικοποίηση αυξημένης 
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δυσκολίας αυθεντικών κειμένων με επιστημονικό, λογοτεχνικό ή άλλο περιεχόμενο 

μέσω της ανάλυσης του περικειμένου (contextual analysis) (βλ. Baumann et al., 2002· 

2003· Goodwin & Ahn, 2013· Goodwin et al., 2012· Hendrix & Griffin, 2017). Τα 

οφέλη θα αναδειχθούν και στην παραγωγή συναφούς δομημένου γραπτού και 

προφορικού λόγου. Ουσιαστική σε μια τέτοια απόπειρα είναι η αξιοποίηση 

νεολογισμών και ψευδολέξεων στις επιμέρους γλωσσικές δραστηριότητες 

προκειμένου οι μαθητές να μην καταφεύγουν στην ενεργοποίηση απομνημονευτικών 

μηχανισμών βάσει του παθητικού τους λεξιλογίου αλλά να παράγουν σύνθετες λέξεις 

εφαρμόζοντας τους κατάλληλους εγγενείς κανόνες. Ιδιαιτέρως ωφέλιμος για τους 

μαθητές είναι ο ισόρροπος συνδυασμός του ρητού (explicit learning) και του 

διαισθητικού - έμμεσου τρόπου μάθησης (implicit learning).  

Επαναλαμβάνουμε τις βασικές μεθοδολογικές αρχές για τη διδασκαλία της σύνθεσης 

ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου ως εξής· α) να 

προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της διδασκαλίας, όπως, ενδεικτικά, τα 

θεματικά μορφήματα που χρησιμοποιούνται στις φυσικές επιστήμες· β) να παρέχεται 

ρητή γνώση όπου κρίνεται αναγκαίο (ενδεικτικά, όσον αφορά τις ποικίλες σημασίες 

των θεμάτων)· γ) να επιδεικνύεται με ακρίβεια η χρήση της κατάλληλης στρατηγικής, 

συνήθως της μορφολογικής διάσπασης στα επιμέρους συστατικά· δ) να παρέχονται στα 

παιδιά ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και να τους χορηγείται βοήθεια σε συνδυασμό 

με ενθάρρυνση και επιβράβευση από την πλευρά των διδασκόντων· ε) να ωθούνται οι 

μαθητές στην αυτόνομη μάθηση και στην παραγωγή ετυμολογικώς συγγενών λέξεων 

ή ταξινόμηση άλλων στην ίδια οικογένεια, ώστε να αναδειχθούν οι σημασιολογικές 

σχέσεις μεταξύ των ομόρριζων· στ) να συσχετίζεται η ορθογραφία με τη σημασία· ζ) 

στο γυμνάσιο και έπειτα να αναδεικνύεται η τυπολογική συγγένεια της συγχρονικής 

μορφής της ελληνικής με την αρχαία μορφή της γλώσσας και η) σε όλες τις βαθμίδες 

να επιδιώκεται η παραγωγή εκτενούς γραπτού λόγου στον οποίο να ενσωματώνονται 

οι κατάλληλες πολυμορφηματικές σύνθετες λέξεις.107  

Ειδικά όσον αφορά τα νήπια ενδείκνυται οι μορφολογικές ασκήσεις να συνοδεύονται 

από κατάλληλο εικαστικό ή οπτικό υλικό και να εντάσσονται στο πλαίσιο παιγνιωδών 

                                                 
107 Η παρούσα ενότητα έχει στόχο να συνοψίσει τα βασικά στοιχεία των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

που υλοποιήθηκαν και που κρίνουμε ότι επιλεκτικά και ανά περίπτωση θα μπορούσαν να ενταχθούν 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Για τον λόγο αυτό για περισσότερες λεπτομέρειες και 

βιβλιογραφικές παραπομπές βλ. αναλυτικά το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο της διατριβής.  
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δραστηριοτήτων (ενδεικτικά, παιχνίδι με κάρτες ή μαριονέτες) ή με τη χρήση των ΤΠΕ 

σε ό,τι αφορά όλες τις βαθμίδες. Ανεξάρτητα, όμως, από τον δίαυλο επικοινωνίας, το 

πλέον βασικό στοιχείο διδακτικής της σύνθεσης είναι η έμφαση στους αντιληπτικούς 

της δείκτες (δείκτης σύνθεσης, λεξικά μορφήματα) και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

των σύνθετων λέξεων. Κριτήριο για τη σειρά που θα διδαχθούν αποτελεί ο βαθμός 

δυσκολίας, οπότε έχουν προτεραιότητα οι πιο συχνόχρηστοι σχηματισμοί και εκείνοι 

που απαιτούν τις λιγότερες δυνατές μορφοφωνολογικές μεταβολές σε σχέση με τα 

συστατικά τους και έπονται οι πιο απαιτητικές δομές. Ενδεικτικά, προηγείται η 

διδασκαλία των παρατακτικών επιθέτων από τα εξωκεντρικά ή ο δείκτης σύνθεσης που 

πραγματώνεται ως /ο/ σε σχέση με τις πιο σπάνιες λεξικοποιημένες, συνήθως, μορφές 

του.   

Η πρακτική και η εξάσκηση δεν αρκούν μεμονωμένα αλλά να συνοδεύονται από 

τακτικές επαναλήψεις, ευκαιρίες ανατροφοδότησης μεταξύ μαθητών και διδασκόντων 

στο πλαίσιο παροχής φθίνουσας καθοδήγησης και ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης από την 

πλευρά των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας. Με την τακτική αυτή η μορφολογική γνώση 

συνδέεται με τα ορατά από τα παιδιά οφέλη στο λεξιλόγιο, στην ορθογραφία, στην 

ανάγνωση και παρέχει σε αυτά κίνητρο ενασχόλησης με τη μορφή, τη δομή και τη 

σημασία των λέξεων και, εν προκειμένω, των σύνθετων. 

Ολοκληρώνοντας, να επισημάνουμε σε σχέση με τα προηγούμενα την αναγκαιότητα 

να προσαρμοστούν τα σχολικά εγχειρίδια και οι οδηγίες διδασκαλίας της μορφολογίας 

στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων στις ανάγκες μαθητών με ετερόκλητα προφίλ 

και στις σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες. Τέλος, εξίσου σημαντική θεωρούμε την 

ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των συναδέλφων όλων των βαθμίδων για 

επιμόρφωση προκειμένου να είναι όλοι σε θέση με θεωρητική επάρκεια και πρακτική 

εξάσκηση να διδάσκουν πιο αποτελεσματικά και μακροπρόθεσμα απαιτητικές 

διαδικασίες όπως η σύνθεση.  
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Παράρτημα 1. Φόρμα «πληροφορημένης συγκατάθεσης» για το νηπιαγωγείο 

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού. Διεξάγω μια έρευνα στο πλαίσιο 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα την κατάκτηση των 

σύνθετων λέξεων από μαθητές του νηπιαγωγείου.  Η έρευνα έχει ήδη εγκριθεί από το 

Υπουργείο με τα υπ’ αριθμ. 205522/Δ2/17-12-2014 & 69/Δ2/2-1-2015 σχετικά 

έγγραφα. 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν 

επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας στη συγκέντρωση υλικού με προσωπική 

προφορική συνέντευξη.  

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε να μη συμμετάσχετε ή να 

αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή. 

Θα συγκεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο γλωσσολογικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία 

θα είναι εντελώς εμπιστευτικά και διαθέσιμα μόνο σε εμένα. Σε καμία περίπτωση δε 

θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική ερευνητική έκθεση το όνομα του παιδιού σας ή 

κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που να προδίδει την ταυτότητά του. 

Παρακαλώ, υπογράψτε αυτήν τη φόρμα για να δείξετε ότι αποδέχεστε το περιεχόμενό 

της. 

 

(Υπογραφή) 

(Ολογράφως) 

(Ημερομηνία) 

 

 

 

  



333 

 

Παράρτημα 2. Κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης των νηπίων 
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8
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α1 ουσιαστικό + 

ουσιαστικό (σχέση 

παράταξης) 

λάδι + μέλι βροχή + πάγος 

α2 ουσιαστικό + 

ουσιαστικό (σχέση 

εξάρτησης) 

φύλλο + χαρτί 

 

σφαίρα + θήκη 

 

α3 επίθετο + ουσιαστικό μαύρο + τυρί πικρό + ψωμί 

α4 επίρρημα + 

ουσιαστικό 

διπλά + λαλώ 

(λάλημα) 

αχνά + πατώ 

(πάτημα) 

8
 ε

π
ίθ

ετ
α

 

β1 επίθετο + επίθετο 

(σχέση παράταξης) 

ψηλός + 

χοντρός 

μαύρος + 

χρυσός 

β2 ουσιαστικό + επίθετο / 

μετοχή 

λάσπη + 

στρώνω (-

στρωτος, -

στρωμένος) 

πόδι + δένω (-

δετος, -δεμένος) 

β3  επίθετο + ουσιαστικό λεπτό + κεφάλι 

 

κοντή + ψυχή 

β4 επίρρημα + επίθετο / 

μετοχή 

στραβά + σπάω 

(-σπαστος, -

σπασμένος) 

φρέσκα + 

πλάθω (-

πλαστος, -

πλασμένος) 
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Παράρτημα 3. Σκίτσα που αξιοποιήθηκαν στο κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ των νηπίων 

8 νεολογικά ουσιαστικά ΜΟΣ 

λάδι + μέλι βροχή + πάγος 

  
  

 

φύλλο + χαρτί σφαίρα + θήκη 

  
  

 

μαύρο + τυρί πικρό + ψωμί 

  
  

 

διπλά + λαλώ (λάλημα) αχνά + πατώ (πάτημα) 
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8 νεολογικά επίθετα ΜΟΣ 

ψηλός + χοντρός μαύρος + χρυσός 

  
  

 

λάσπη + στρώνω (-στρωτος, -στρωμένος) πόδι + δένω (-δετος, -δεμένος) 

    

 

λεπτό + κεφάλι κοντή + ψυχή 

  
  

 

στραβά + σπάω (-σπαστος, -

σπασμένος) 

φρέσκα + πλάθω (-πλαστος, -

πλασμένος) 
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Παράρτημα 4. Συνοπτικές οδηγίες ανά ημέρα για την εκπαιδευτική παρέμβαση στα νήπια 

πρώτη ημέρα  

1. Αξιοποίηση του θεματικού άξονα της διατροφής. Ενδεικτικό παράδειγμα: 

Ντοματοσαλάτα – ποιες λέξεις είναι σύνθετες (μάξιμουμ 5 λεπτά). 

Μικροκείμενο 

Εχθές ήταν μια ημέρα γιορτής! Οπότε για δείπνο δεν είχε ψωμοτύρι, όπως συνήθως. 

Ετοίμασα μια γευστική ψαρόσουπα. Τα υλικά είναι απλά και η εκτέλεση της συνταγής 

εύκολη και γρήγορη. Έκοψα τα καρότα και τις γλυκοπατάτες σε μακρόστενα/ 

στενόμακρα κομμάτια. Το ψάρι με αλάτι και ρίγανη ήταν έτοιμο για σιγοβράσιμο. Για 

περισσότερη γεύση προτίμησα το φαγητό αυγοκομμένο. Τέλος, πρόσθεσα και 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μας περίμενε ένα τραπέζι ανθοστόλιστο με πολλές 

γαρδένιες. Όλοι ήταν εκεί. Καλή μας όρεξη! είπε η πρασινομάτα Μαρία. 

 

2. Παιχνίδι α: Είσαι ντετέκτιβ, βρες τη χαμένη σύνθετη λέξη! (5 λεπτά). 

3. Παιχνίδι β: Είσαι κατάσκοπος, βρες τα κομμάτια της μεγάλης σύνθετης λέξης! 

Μορφολογική ανάλυση λέξεων σε συνθετικά, κάρτες (15-20 λεπτά) ανά ομάδα. 

4. Παιχνίδι γ: Είσαι μάγειρας, ανάμειξε λέξεις για να φτιάξεις νέες! Συνδυασμός 

καρτών για παραγωγή σύνθετων λέξεων ανά ομάδα, αλλαγή θέσης κεφαλής για 

μη αποδεκτές δομές (10 λεπτά).  

5. Επανάληψη. 

 

 Συνδυασμοί α και β συνθετικού  σύνθετες λέξεις 

ο
υ
σ

ια
σ

τι
κ
ό

 ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση παράταξης) ψωμοτύρι  

ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση εξάρτησης) ψαρόσουπα 

επίθετο + ουσιαστικό γλυκοπατάτα 

επίρρημα + ουσιαστικό σιγοβράσιμο 

επ
ίθ

ετ
ο
 

επίθετο + επίθετο (σχέση παράταξης) μακρόστενος/ στενόμακρος 

ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή ανθοστόλιστος  

επίθετο + ουσιαστικό πρασινομάτα  

επίρρημα + επίθετο / μετοχή φρεσκοτριμμένος  
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δεύτερη ημέρα 

1. Επανάληψη, παραγωγή σύνθετων λέξεων προφορικά (2-3 λεπτά). 

 

2. «Φλόγας, ο νεραϊδοσώστης δράκος». Αρχικά ανάγνωση, αδρομερής 

συζήτηση για διασφάλιση της κατανόησης του προβλήματος που καλείται να 

επιλύσει ο ήρωας.  

 

3. «Φλόγας, ο νεραϊδοσώστης δράκος». Παιχνίδι α: Είσαι ντετέκτιβ 

(εντοπισμός) και Παιχνίδι β: Είσαι κατάσκοπος (σημασιολογική ανάλυση - 

μοτίβο ότι η σημασία πρώτης λέξης + η σημασία δεύτερης λέξης = σημασία 

τελικής λέξης) και Παιχνίδι γ: Είσαι μάγειρας (σύνθεση με κοινό πρώτο ή 

δεύτερο συνθετικό) (30 λεπτά). 

 

Φλόγας, ο νεραϊδοσώστης δράκος 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα χωριό στη μέση του κάμπου με τα αγριολούλουδα, 

δίπλα σε ένα πυκνοφυτεμένο δάσος. Σε ένα ανθοστόλιστο αγροτόσπιτο ζούσαν ένας 

δράκος και μια νεράιδα. Ήταν παντρεμένοι πολλά χρόνια και πολύ αγαπημένοι. Ο 

Φλόγας δεν ήταν ένας συνηθισμένος δράκος. Ήταν πρασινόφτερος, μαυροσκούφης, 

με ανοικτόχρωμη ουρά και γιατρός! Ούτε η Μάγια ήταν μια συνηθισμένη νεράιδα. 

Ήταν μια γαλανομάτα νεράιδα με χρυσόξανθα μαλλιά και ασπροκόκκινα φτερά. 

Ήταν και καταπληκτική μαγείρισσα και η βοηθός του γιατρού.  

Ένα βράδυ με χιονόπτωση ένας λασπόγατος προσγειώθηκε στη λίμνη του δάσους. Ο 

Τιγρένιος ήταν κοντόχοντρος, στραβομύτης και κουκιδόδερμος. Εγκαταστάθηκε σε 

ένα τουβλόσπιτο σε μια βουνοπλαγιά μακριά από τους χωρικούς. Δε δεχόταν 

επισκέπτες. Σαν κουτοπόνηρος γάτος έχτισε διπλό καγκελόφραχτο τείχος γύρω από 

το σπίτι του. 

Το επόμενο πρωί ο Φλόγας ο δρακογιατρός επισκέφτηκε έναν ασθενή σε πολλή 

μακρινή απόσταση. Η Μάγια πήγε ως τον αλευρόμυλο. Γύρισε και άρχισε τα 

κουζινομαγειρέματα. Έφτιαξε πατατοκεφτέδες και το αγαπημένο της γλυκό! Ο 

υπουλοπόνηρος λασπόγατος παρασυρμένος από την ομορφοψημένη μηλόπιτα 

άρπαξε τη Μάγια και τη μετέφερε στο τουβλόσπιτό του.  
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Όταν το έμαθε ο δράκος, αποφάσισε να αναλάβει δράση ως νεραϊδοσώστης! Πέταξε 

ως εκεί και άρχισε το πυκνοφύσημα, για να γκρεμίσει το πρώτο τείχος. Φύσηξε με όλη 

του τη δύναμη, αλλά δεν τα κατάφερε. Άρπαξε ένα πελώριο σφυρί και γκρέμισε το 

πρώτο τείχος. Αλλά το άφησε σφυροτσακισμένο. Μετά χρησιμοποίησε δυναμίτη. Και 

το δεύτερο τείχος έπεσε μπαρουτοκαπνισμένο και δυναμιτογκρεμισμένο. Αλλά δεν 

μπόρεσε με κανέναν τρόπο να γκρεμίσει την ατσαλόπορτα του σπιτιού. Αργά το βράδυ 

ο Φλόγας γύρισε πίσω χωρίς τη Μάγια τη νεράιδα. 

Την επόμενη ημέρα ο Φλόγας συγκέντρωσε στρατό από χρυσαετούς και 

δυνατοκάτσικα. Όλοι αυτοί ήθελαν με προθυμία να βοηθήσουν τους αγαπημένους 

τους, τον Φλόγα και τη Μάγια. Μα ο καιρός ήταν άσχημος. Συνέχεια αστραπόβροντα 

και ανεμόβροχο. Έτσι παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να πλησιάσουν το 

πλουσιόσπιτο. Αργά το βράδυ ο Φλόγας γύρισε πίσω χωρίς τη Μάγια τη νεράιδα. 

Την τρίτη ημέρα ο Φλόγας αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει άλλη βία. Πήρε ένα 

καλάθι με φαγητό, ζεστή μανιταρόπιτα και φρεσκοστυμμένο φρουτοχυμό. Τα άφησε 

έξω από την πόρτα και παρακάλεσε τον Τιγρένιο τον λασπόγατο να απελευθερώσει τη 

Μάγια. Ο Φλόγας περίμενε πολλή ώρα με υπομονή και ελπίδα! Ο Τιγρένιος έφαγε όλη 

τη μανιταρόπιτα και ήπιε όλο το φρουτοχυμό. Και μετά από λίγο … άρχισε ο 

στομαχόπονος και το πυκνοφτάρνισμα. Τι τρομερό! Ο Τιγρένιος είχε αλλεργία στα 

μανιτάρια! Τότε ο δράκος σταμάτησε το κρυφοκοίταγμα και θέλησε με θάρρος να 

βοηθήσει το νέο του ασθενή. Η ατσαλόπορτα άνοιξε και ο Φλόγας βρέθηκε μέσα στο 

σπίτι. Το γιατρικό κατά της αλλεργίας ήταν απλό, μολυβόνερο και αμυγδαλόψωμο. 

Μα πού να βρεις τέτοια ώρα αμυγδαλόψωμο; Η Μάγια το έψησε στο πι και φι! Ο 

Τιγρένιος το έφαγε και ένιωσε αμέσως καλύτερα. Αμέσως απελευθέρωσε τη Μάγια τη 

νεράιδα. Μάλιστα τους ζήτησε συγγνώμη και έγινε ένας φρονιμόκαλος γάτος.  

Αργά το βράδυ ο Φλόγας γύρισε πίσω στο σπίτι τους μαζί με τη Μάγια τη νεράιδα! Και 

ζήσανε αυτοί καλά και αγαπημένοι! 
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Λέξεις για αξιοποίηση 

 

 Συνδυασμοί α και β 

συνθετικού ανά γραμματική 

κατηγορία 

υπαρκτά σύνθετα για 

αξιοποίηση 

μη υπαρκτά σύνθετα 

για αξιοποίηση 

ο
υ
σ

ια
σ

τι
κ
ό

 

ουσιαστικό + ουσιαστικό 

(σχέση παράταξης) 

ανεμόβροχο λαγοκούνελα 

ουσιαστικό + ουσιαστικό 

(σχέση εξάρτησης) 

αλευρόμυλος λασπόγατος 

επίθετο + ουσιαστικό αγριολούλουδα δυνατοκάτσικα 

επίρρημα + ουσιαστικό κρυφοκοίταγμα πυκνοφτάρνισμα 

επ
ίθ

ετ
ο
 

επίθετο + επίθετο (σχέση 

παράταξης) 

χρυσόξανθα υπουλοπόνηρο 

ουσιαστικό + επίθετο / 

μετοχή 

καγκελόφραχτο δυναμιτογκρεμισμένο 

επίθετο + ουσιαστικό 

(εξωκεντρικά) 

μαυροσκούφης πρασινόφτερος 

επίρρημα + επίθετο / μετοχή φρεσκοστυμμένο  ομορφοψημένη 

 

4. Λίμερικς, ανάγνωση «Συμμαθητές και συμμαθήτριες από όλον τον κόσμο»  

 

Ήταν μια στρογγυλοπρόσωπη συμμαθήτρια από την Κίνα 

που την έλεγαν όλοι Μίνα 

καθόταν στο θρανίο κοντά στη βιβλιοθήκη 

και ξεχνούσε συχνά το κασκόλ της στην αποθήκη  

αυτή η συμμαθήτρια από την Κίνα!  

 

Ήταν μια πρασινομάτα συμμαθήτρια από τη Ρωσία 

που την έλεγαν Τασία 

είχε καστανόξανθα μαλλιά 

και στον μαυροπίνακα έγραφε πάντα με λαδομπογιά 

αυτή η συμμαθήτρια από τη Ρωσία! 
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Ήταν μια μεγαλόσωμη συμμαθήτρια από τη Βραζιλία 

που την έλεγαν Αμαλία 

εμφανίστηκε μετά τις διακοπές κρυωμένη  

γιατί άφηνε τη ζακέτα της στραβοκουμπωμένη  

αυτή η συμμαθήτρια από τη Βραζιλία! 

 

Ήταν ένας ανοιχτόκαρδος συμμαθητής από την Ιταλία 

που τον έλεγαν Ηλία 

στο διάλειμμα έτρωγε μόνο ψωμοτύρι 

και δεν άκουγε ποτέ το ξυπνητήρι  

αυτός ο συμμαθητής από την Ιταλία!  

 

 

5. Λίμερικς, εντοπισμός τεσσάρων σύνθετων επίθετων, απόδοση σημασίας με τη 

φράση «όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό) ονομάζεται (σύνθετο 

επίθετο)», παραγωγή αναλογικών σχηματισμών με το ίδιο δεύτερο συνθετικό 

(στρογγυλοπρόσωπη – κοκκινοπρόσωπη, πρασινομάτα – μαυρομάτα, 

ανοιχτόκαρδος – καλόκαρδος, μεγαλόσωμη – μικρόσωμη), προφορική 

ατομική απάντηση σε ισάριθμες με τα παιδιά ερωτήσεις της μορφής «πώς 

ονομάζεται όποιος έχει ….. (επίθετο) ….. (ουσιαστικό);» με νέο δεύτερο 

συνθετικό, ώστε να απαντήσουν όλα (10 λεπτά). 

 

πώς ονομάζεται όποιος έχει ξένη γλώσσα, καλόν τρόπο, πικρό μυαλό, ωραίο στόμα, 

χαμηλή φωνή, άγρια μορφή, σοβαρό γούστο, ψυχρή μύτη; 

 

6. Επανάληψη 
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Παράρτημα 5. Φόρμα «πληροφορημένης συγκατάθεσης» για το δημοτικό 

Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού. Διεξάγω μια έρευνα στο πλαίσιο 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα την εκμάθηση των 

σύνθετων λέξεων από μαθητές της πέμπτης δημοτικού.  Η έρευνα έχει ήδη εγκριθεί 

από το Υπουργείο με τα υπ’ αριθμ. 205522/Δ2/17-12-2014 & 69/Δ2/2-1-2015 

σχετικά έγγραφα. 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν 

επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας στη συγκέντρωση υλικού βάσει 

αυτοσυμπληρούμενου εντύπου από τους μαθητές στο τμήμα τους. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε να μη συμμετάσχετε ή να 

αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή. 

Θα συγκεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο γλωσσολογικά δεδομένα. Όλα τα στοιχεία 

θα είναι εντελώς εμπιστευτικά και διαθέσιμα μόνο σε εμένα. Σε καμία περίπτωση δε 

θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική ερευνητική έκθεση το όνομα του παιδιού σας ή 

κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που να προδίδει την ταυτότητά του. 

Παρακαλώ, υπογράψτε αυτήν τη φόρμα για να δείξετε ότι αποδέχεστε το περιεχόμενό 

της. 

 

(Υπογραφή) 

(Ολογράφως) 

(Ημερομηνία) 
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Παράρτημα 6. Κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης μαθητών πέμπτης δημοτικού 

 

 

Ανώνυμο κριτήριο αξιολόγησης της δεξιότητας παραγωγής μονολεκτικών 

ονοματικών σύνθετων λέξεων της ελληνικής από μαθητές πέμπτης δημοτικού 

   

Ημερομηνία: ………. Ιανουάριος 2016 (συμπλήρωσε)  

 

Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο (κύκλωσε)  

Τμήμα: Ε….. (συμπλήρωσε) 

 

Φύλο: αγόρι, κορίτσι (κύκλωσε)  

Γλώσσες που μιλάς (στο σπίτι ή στο σχολείο) εκτός της ελληνικής: (συμπλήρωσε) 

 

 

Σημείωση: Η δραστηριότητα συνδέεται με την πρώτη, τη δεύτερη και την έκτη ενότητα 

του μαθήματος της γλώσσας της πέμπτης δημοτικού.  

 

 

Κωδικός εντύπου:  
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ΜΗ Υπαρκτά Σύνθετα Ουσιαστικά 

Να σχηματίσεις ένα σύνθετο ουσιαστικό με το οποίο να απαντάς στο κάθε ερώτημα.  

Α1. Παράδειγμα: Πώς λέγεται το Σάββατο και η Κυριακή; Σαββατοκύριακο  

Πώς λέγονται; 

το λεμόνι και το ξύδι  

το τυρί και το χόρτο  

η βροντή και το φως  

η ζάχαρη και το σκόρδο  

Α2. Παράδειγμα: Πώς λέγεται το σπίτι της κούκλας; κουκλόσπιτο  

Πώς λέγεται; 

το στρώμα με αέρα  

της μηχανής ο φύλακας  

η πόλη από μέλι  

της στολής η θήκη   

Α3. Παράδειγμα: Πώς λέγεται η γάτα που είναι άγρια; αγριόγατα  

Πώς λέγεται;     

η γλώσσα που είναι σκληρή  

το ψυχρό χώμα  

το λάδι που είναι φρέσκο  

η χρυσή σφαίρα  

Α4. Ποιο ουσιαστικό προκύπτει όταν κάνω αυτό που λένε το επίρρημα και το ρήμα; 

Παράδειγμα: σιγά + κελαηδώ: σιγοκελάηδημα ή σιγοκελάηδισμα  

διπλά + πατώ  

λαλώ + πιστά  

στραβά + μιλώ  

κολλώ + σιγά  
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ΜΗ Υπαρκτά Σύνθετα Επίθετα 

Να σχηματίσεις ένα σύνθετο επίθετο στο θηλυκό γένος με το οποίο να απαντάς στο 

κάθε ερώτημα.  

Β1. Παράδειγμα: Πώς λέγεται αυτή που είναι και ψηλή και λιγνή; ψηλόλιγνη ή 

λιγνόψηλη 

Πώς λέγεται αυτή που είναι και … και …; 

χαμηλή και στενή  

μεγάλη και κοντή  

κρύα και σκληρή  

πικρή και ξένη   

Β2. Ποιο επίθετο χαρακτηρίζει αυτή που κάνει εκείνο που λένε το ουσιαστικό και το 

ρήμα; 

Παράδειγμα: Όποια βράζει σε νερό: νερόβραστη ή νεροβρασμένη  

με χορδή δένεται  

κρύβεται σε θήκη  

με μελάνι βρέχεται  

στρώνεται με λάδι  

Β3. Παράδειγμα: Πώς λέγεται αυτή που έχει στρογγυλό πρόσωπο; στρογγυλοπρόσωπη 

Πώς λέγεται αυτή που έχει …; 

μυαλό γλυκό  

άξια γλώσσα  

στόμα χοντρό  

απλή καρδιά  

Β4. Ποιο επίθετο χαρακτηρίζει αυτή που κάνει εκείνο που λένε το επίρρημα και το 

ρήμα; 

Παράδειγμα: Όποια στολίζεται ωραία: ωραιοστόλιστη ή ωραιοστολισμένη  

δύσκολα κόβεται  

γράφεται μάταια  

αχνά πλάθεται  

σπάζεται πυκνά  
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Θυμήσου ότι η συμπλήρωση του γλωσσικού κριτηρίου είναι ανώνυμη και 

εμπιστευτική. Επομένως, να απαντήσεις γράφοντας τη σύνθετη λέξη (το επίθετο ή το 

ουσιαστικό) που εσύ θεωρείς ότι ταιριάζει κάθε φορά χωρίς να επηρεαστείς από τους 

συμμαθητές σου. 

 

Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια! Μια τελευταία ματιά. 

 Έλεγξε από την αρχή το έντυπο αν τυχόν έχεις αφήσει κατά λάθος κάποια 

ερώτηση αναπάντητη, ώστε να την ολοκληρώσεις.  

 Τόνισε όλες τις λέξεις. 

 

Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού 

υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Κρήτης,  

φιλόλογος στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 
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Παράρτημα 7. Φύλλα εργασίας για εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές πέμπτης δημοτικού 

Φύλλο εργασίας 1ο 

Αφού διαβάσετε την ιστορία, να υπογραμμίσετε όσες υπαρκτές ή μη υπαρκτές 

σύνθετες λέξεις εντοπίσατε στο κείμενο. 

Σαν τον πατέρα μου 

Η προηγούμενη Παρασκευή ήταν μια καταπληκτική μέρα! Ήταν η πρώτη φορά που 

ταξίδευα μόνος μου. Οι γονείς μου με αποχαιρέτησαν και δυο ώρες αργότερα η 

ελικοπτήση μου προσγειωνόταν στο Πευκονήσι. Ο αγαπημένος μου παππούς, 

γκριζομάλλης και μεγαλόσωμος, με περίμενε ήδη. Πήρε τη μικροαποσκευή μου και 

εγώ βιάστηκα να τον αγκαλιάσω. Θα περνούσαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί!  

Όλα ξεκίνησαν όταν άνοιξα την τσάντα μου και διαπίστωσα ότι εκτός από όλα τα 

υπόλοιπα δικά μου αντικείμενα περιείχε και ένα κονσερβοκούτι τυλιγμένο σε 

ασημόχαρτο. Δεν το άνοιξα. «Αχ, αυτός ο μπαμπάς ξέχασε πάλι να μου πει για το 

μικροδώρο για τον παππού» σκέφτηκα! Αποφάσισα να του το δώσω το πρωί!  

Όμως το σχέδιό μου μπλέχτηκε σε μια ονειροπαγίδα ή μάλλον εφιαλτοπαγίδα. Νωρίς 

το Σάββατο βγήκαμε για τον πρωινό μας περίπατο. Μόλις γυρίσαμε, βρήκαμε ένα 

όχημα της χωροφυλακής στην αυλή μας. Κατά η διάρκεια της απουσίας μας η 

εξώπορτα είχε παραβιαστεί. Μόλις μπήκαμε μέσα στο σπίτι διαπίστωσα ότι μας είχαν 

κάνει διάρρηξη! Το αρχοντόσπιτο που πριν άστραφτε από καθαριότητα έμοιαζε με 

έναν σκουπιδότοπο! Σαν να ήταν τυφωνοχτυπημένο, για να μη σας πω, και 

κυκλωνοχτυπημένο! Στο μαρμαρόστρωτο δάπεδο είχαν αδειάσει όλα τα 

καλοδιπλωμένα ασπρόρουχα του παππού. Η βιβλιοθήκη στο πλακόστρωτο σαλόνι 

ήταν αναποδογυρισμένη, οι σελίδες ανεμοσκορπισμένες και οι μαξιλαροθήκες 

κουρελοσκισμένες. Δε ξέραμε πού να σταθούμε …  

Ο παππούς παρέμεινε ήρεμος. Εγώ ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Παρά τις 

ανακρίσεις ο αγροφύλακας δε συγκέντρωσε στοιχεία για τους διαρρήκτες. Μετά από 

ώρα, και αφού βεβαιώθηκα ότι ο παππούς κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρά του, γύρισα 

στο υπνοδωμάτιό μου. Στην οθόνη του υπολογιστή μου εμφανίστηκε ένα νέο μήνυμα 

από άγνωστο αποστολέα. «Ραντεβού το βράδυ στο ερημόσπιτο της μικρολίμνης. Φέρε 
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μαζί σου το κουτί. Μην αναφέρεις τίποτα σε κανέναν. Σας παρακολουθούμε στενά. Αν 

δεν ακολουθήσεις τις οδηγίες, ο παππούς σου δε θα είναι ασφαλόσωος για πολύ».  

Ταράχτηκα, τρόμαξα πολύ! Αν και το δωμάτιο ήταν άνω κάτω, οι διαρρήκτες δεν είχαν 

βρει αυτό που με τόση παθομανία αναζητούσαν. Το κουτί ήταν καλοκρυμμένο. Το 

άνοιξα προσεκτικά. Τελικά δεν ήταν δώρο αλλά ένα δαχτυλίδι με μακρόστενα 

σμαραγδοζαφείρια…. Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα σφιχτοδεμένα πετράδια του και το 

γαλαζοπράσινο χρώμα τους!  

Κάποιος το είχε κρύψει στη μικροαποσκευή μου. Και τώρα το ήθελε πίσω. Μήπως ο 

κοντόχοντρος, στραβομύτης και μαυροντυμένος άνδρας που καθόταν δίπλα μου σε όλη 

τη διάρκεια της πτήσης; Αυτός ήταν δίχως αμφιβολία. Ποιος θα υποψιαζόταν ένα 

ψηλόλιγνο αγόρι για κοσμηματοκλέφτη;  

Ήμουν σε απόγνωση… για να καλέσω τη χωροφυλακή ούτε λόγος. Θα νόμιζαν ότι 

έκανα πλάκα. Άσε που δε θα πίστευαν ότι ήμουν αδικομπλεγμένος. Να το πω στον 

παππού δεν υπήρχε περίπτωση, είχε υψηλή πίεση. Έπρεπε να δράσω μόνος.  

Η ώρα είχε πάει εννέα. Έλεγξα για τελευταία φορά την οθόνη του υπολογιστή μου για 

νέα μηνύματα. Τίποτα. Έφυγα βιαστικά. Στον παππού άφησα ένα ηχομήνυμα. Θα 

πήγαινα να πετάξω τα σκουπίδια στον σκουπιδοτενεκέ παρά το ανεμόβροχο. Έφτασα 

μετά από πολλά στραβοπατήματα και κρυφοκοιτάγματα στο ερημόσπιτο στην άκρη 

της λίμνης. Αμέσως διαπίστωσα ότι στην άλλη άκρη είχε κάνει την εμφάνισή του ο 

συνταξιδιώτης μου. Με πλησίαζε με αργοβήματα. «Θα μου δώσεις το κουτί ή θα το 

πάρω μόνος μου;» Είχε ήδη απλώσει το ένα χέρι του απειλητικά. Στο άλλο χέρι 

κρατούσε ένα όπλο, όχι νεροπίστολο αλλά σφαιροπίστολο. Φοβήθηκα τόσο και έτρεξα 

όσο πιο γρήγορα μπορούσα πυκνοφυτεμένο πευκόδασος. Ο αγριάνθρωπος έτρεχε πίσω 

μου σαν αργοκίνητο καράβι. Ξαφνικά σκόνταψα σε ένα ξερόκλαδο και έπεσα κάτω 

γκρεμοτσακισμένος. Ένας δυνατοχέρης με άρπαξε σφιχτά. Ήταν ο αγροφύλακας 

Δίκαιος. Ο ληστής δαχτυλιδιών γλίστρησε στα λασπόνερα και σε λίγα λεπτά βρέθηκε 

αλυσοδεμένος. Εγώ πάλι βρέθηκα σώος και ασφαλής στην αγκαλιά του παππού μου.   

Ίσως να αναρωτιέστε και εσείς όπως και εγώ, πώς ήξεραν πού ήταν το σημείο του 

ραντεβού. Είναι απλό! Από τη βιασύνη μου άφησα ανοικτό τον υπολογιστή με το 

μήνυμα στην οθόνη! Οι αγροφύλακες με αναζήτησαν αμέσως. Τελικά, είμαι καλότυχος 

που είμαι ξεχασιάρης σαν τον πατέρα μου!   
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Φύλλο εργασίας 2ο 

Να αναλύσετε τις ακόλουθες σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους, όπως στο 

παράδειγμα. 

 

σύνθετες λέξεις 1ο συνθετικό  συνδετικό 

φωνήεν 

2ο συνθετικό 

ως ολόκληρη 

λέξη 

άλλαξε το 2ο 

συνθετικό ή 

όχι; 

παράδειγμα πρώτο: 

ντοματοσαλάτα 
ντοματ- ο σαλάτα όχι 

παράδειγμα πρώτο: 

κουκλόσπιτο 
κουκλ- ο σπίτι ναι 

ξερόκλαδο     

ανεμόβροχο     

τυφωνοχτυπημένος     

σκουπιδοτενεκές     

κοντόχοντρος     

αδικομπλεγμένος     

καλότυχος     

εφιαλτοπαγίδα     

στραβοπάτημα     

πλακόστρωτος     

 

 

  



349 

 

Φύλλο εργασίας 3ο  

Να σχηματίσετε μια σύνθετη λέξη που να απαντά κάθε φορά στο δεύτερο ερώτημα. 

Θα σχηματίζεται όπως η σύνθετη λέξη που απαντά στο πρώτο ερώτημα.  

Θα σας βοηθήσει το παράδειγμα. 

 

παράδειγμα:  

Πώς ονομάζεται το χωράφι που έχει (μέσα) αμπέλι; αμπελοχώραφο.  

Πώς ονομάζεται το χωράφι που έχει (μέσα) μολύβια; (απάντηση) μολυβοχώραφο. 

Πώς ονομάζεται ο φύλακας του αγρού; αγροφύλακας.  

Πώς ονομάζεται ο φύλακας του σπιτιού; (απάντηση) 

Πώς ονομάζεται όποιος κλέβει κοσμήματα; κοσμηματοκλέφτης.  

Πώς ονομάζεται όποιος κλέβει μηχανές; (απάντηση) 

Πώς ονομάζεται το σπίτι που είναι έρημο; ερημόσπιτο.  

Πώς ονομάζεται το σπίτι που είναι όμορφο; (απάντηση) 

Πώς ονομάζεται όποιος στρώνεται με πλάκα; πλακόστρωτος ή πλακοστρωμένος.  

Πώς ονομάζεται όποιος στρώνεται με μετάξι; (απάντηση) 

Πώς ονομάζεται όποιος φράζεται με σανίδες; σανιδόφραχτος ή σανιδοφραγμένος.  

Πώς ονομάζεται όποιος φράζεται με λάσπη; (απάντηση) 

Πώς ονομάζεται όποιος έχει φωτιστεί από τον ήλιο; ηλιοφώτιστος ή 

ηλιοφωτισμένος.  

Πώς ονομάζεται όποιος έχει φωτιστεί από τη μουσική; (απάντηση) 
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Φύλλο εργασίας 4ο  

Στην αντίστοιχη στήλη  

α) να καταγράψετε τα δεύτερα συνθετικά των ακόλουθων σύνθετων λέξεων,  

β) να χαρακτηρίσετε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν η σύνθετη λέξη έχει την ίδια σημασία, το ίδιο 

γένος και την ίδια γραμματική κατηγορία με το δεύτερο συνθετικό και 

γ) να αποδώσετε τη σημασία της.  

Θα σας βοηθήσει το παράδειγμα.  

 

σύνθετες λέξεις δεύτερο 

συνθετικό 

το τελικό σύνθετο 

είναι ίδιο με το 

δεύτερο συνθετικό; 

ναι ή όχι 

η σημασία της λέξης 

παράδειγμα: 

στρογγυλοπρόσωπος 

προσωπ- όχι (δεν είναι  

πρόσωπο) 

είναι αυτός που έχει 

στρογγυλό πρόσωπο  

γκριζομάλλης    

μεγαλόσωμος    

στραβομύτης    

δυνατοχέρης    

καλότυχος    
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Φύλλο εργασίας 5ο 

 

Να σχηματίσετε και να καταγράψετε στον δεύτερο πίνακα μονολεκτικές σύνθετες 

λέξεις, υπαρκτές και μη υπαρκτές. Για τον σκοπό αυτό να συνδυάσετε κάθε φορά ένα 

στοιχείο από την πρώτη στήλη με ένα από τη δεύτερη στήλη του ακόλουθου πίνακα, 

αφού κάνετε όποιες αλλαγές χρειάζονται.  

 

1ο συνθετικό 2ο συνθετικό 

όμορφος, μουσική, ακτίνα, 

ψυχή, κακός, τρελός. 

παιδί 

θεραπεία 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα πρώτα συνθετικά περισσότερες από 

μια φορές.  

Εδώ να γράψετε τις λέξεις που σχηματίσατε. 

 

2ο συνθετικό σύνθετες λέξεις (υπαρκτές και μη υπαρκτές) 

παράδειγμα: 

κουτί 

χαζοκούτι, σπιρτόκουτο 

παιδί  

θεραπεία  

 

 

  



352 

 

Φύλλο εργασίας 6ο 

Οι μονολεκτικές σύνθετες λέξεις  

1. προκύπτουν από τον συνδυασμό δυο τουλάχιστον απλών θεμάτων (λέξεων 

χωρίς κατάληξη) ή ολόκληρων λέξεων. 

αγριογούρουνο και όχι αγριογουρούνι 

τυρόπιτα και όχι τυροπίτα 

αλλά βιβλιοθήκη, ατμομηχανή  

 

2. Είναι συνήθως ουσιαστικά και επίθετα (αλλά και ρήματα). 

 

3. Σχηματίζονται με τους ακόλουθους συνδυασμούς του πρώτου και του δεύτερου 

συνθετικού: 

ουσιαστικό,  

1ο συνθετικό + 

2ο συνθετικό   

σύνθετες λέξεις επίθετο,  

1ο συνθετικό +  

2ο συνθετικό   

σύνθετες λέξεις 

ουσιαστικό + 

ουσιαστικό  

λαδόξιδο, 

ψαρόβαρκα 

επίθετο + επίθετο  κοκκινοπράσινος 

επίθετο + 

ουσιαστικό 

αγριογούρουνο  επίθετο + ουσιαστικό σγουρομάλλης 

επίρρημα + 

ουσιαστικό 

στραβοκοίταγμα  επίρρημα + επίθετο / 

μετοχή 

καλοδιαβασμένος 

  ουσιαστικό + επίθετο 

/ μετοχή 

σημαιοστολισμένος 

4. Εμφανίζουν ως συνδετικό φωνήεν ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο 

συνθετικό συνήθως το φωνήεν όμικρον.  

θαλασσ-ο-πούλι < θάλασσ-α + πουλί 

λαδ-ο-λέμονο < λάδ-ι + λεμόνι 

 

5. Μετατρέπουν την κατάληξη των ουδετέρων ουσιαστικών από –ι σε –ο.  

σπίτι αλλά κουκλόσπιτο, πανί αλλά καραβόπανο 
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6. Είτε διατηρούν τον τόνο του δεύτερου συνθετικού (λιμνοθάλασσα), είτε 

ανεβάζουν τον τόνο στην τρίτη από το τέλος συλλαβή (ψαρόβαρκα, 

ασπρόμαυρος) ή στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή (σαρδελοκούτι, 

αγριοπούλι). 

 

7. Με βάση τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις σημασίες των δυο συνθετικών 

τους, διακρίνονται σε όσα έχουν σχέση παράταξης ή εξάρτησης. 

Σχέση σύνθετες λέξεις, σημασία 

σχέση παράταξης, 

όταν τα δυο συνθετικά ενώνονται με τον 

σύνδεσμο «και» ως σύνολο 

κοντόχοντρος, κοντός και χοντρός 

ψωμοτύρι, ψωμί και τυρί 

μαχαιροπίρουνα, μαχαίρια και πιρούνια 

σχέση εξάρτησης, 

όταν το 1ο συνθετικό προσδιορίζει ή 

συμπληρώνει το 2ο συνθετικό 

βιβλιοθήκη, θήκη για βιβλία 

ξερόκλαδο, κλαδί που είναι ξερό 

καλοδιαβασμένος, ο διαβασμένος καλά 

 

8. Μπορεί να έχουν την ίδια σημασία, το ίδιο γένος και την ίδια γραμματική 

κατηγορία με δεύτερο συνθετικό τους. 

σύνθετες λέξεις με 

σχέση εξάρτησης 

το τελικό σύνθετο σε σχέση με το 2ο και βασικό συνθετικό 

του 

κουκλόσπιτο είναι σπίτι 

μηλόπιτα    είναι πίτα 

γενναιόψυχος ΔΕΝ είναι ψυχή, είναι αυτός που έχει γενναία ψυχή 

μεγαλόσωμος ΔΕΝ είναι σώμα, είναι αυτός που έχει μεγάλο σώμα 
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Φύλλο εργασίας 7ο 

 

Ώρα για παιχνίδι! 

Αφού ολοκληρώσατε τις ασκήσεις και τη θεωρία, πάμε να βρούμε τη λέξη που δεν 

ταιριάζει!  

Να διαγράψετε σε κάθε περίπτωση από τις πέντε που ακολουθούν μόνο μια λέξη η 

οποία δεν αποτελείται από τα ίδια συνθετικά με τις άλλες. 

 

 σκουπιδότοπος, Σαββατοκύριακο, κονσερβοκούτι, ονειροπαγίδα. 

 μακρόστενος, καλότυχος, γαλαζοπράσινος, κοντόχοντρος. 

 τυφωνοχτυπημένος, γκρεμοτσακισμένος, αλυσοδεμένος, πυκνοφυτεμένος. 

 ανεμοσκορπισμένος, καλοδιπλωμένος, σφιχτοδεμένος, αδικομπλεγμένος. 

 στραβομύτης, ερημόσπιτο, μικρολίμνη, ξερόκλαδο. 

Η νικήτρια ομάδα που θα τελειώσει σωστά και γρήγορα εκτός από τον έπαινο θα λάβει 

και γλυκάκι.    
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Φύλλο εργασίας 8ο 

Να γράψετε ανά ομάδα μια φανταστική ιστορία περίπου 100 λέξεων χρησιμοποιώντας 

τα στοιχεία που ακολουθούν.  

 

πρόβλημα: ένα μήνυμα σε μπουκάλι από κάποιον που κινδυνεύει για ορισμένο λόγο 

(λόγω καιρού, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός άλλου προσώπου, από δική του 

ενέργεια …; )  

τόπος: δάσος, χωριό, λίμνη.  

χρόνος: χειμώνας, κρύο.  

δυο πρωταγωνιστές: ο κεντρικός ήρωας και ο ήρωας που βρίσκεται σε κίνδυνο (η 

εμφάνισή τους, ο χαρακτήρας τους…) 

εξέλιξη δράσης: τι έγινε στην αρχή και στη μέση της υπόθεσης; ποιες ενέργειες έκανε 

ο ήρωας για να τον/ τη σώσει; 

τέλος: το περιστατικό έληξε ευχάριστα ή δυσάρεστα;  

 

Πριν ξεκινήσετε να γράφετε, κρατήστε σημειώσεις στη φωτοτυπία. 
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Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε σε αυτή οπωσδήποτε υπαρκτές και μη υπαρκτές 

σύνθετες λέξεις από όλες τις κατηγορίες που μελετήσατε στο 6ο φύλλο εργασίας. 

Για να σχηματίσετε τις δικές σας σύνθετες λέξεις, θα σας βοηθήσει ο πίνακας. 

 

γραμματική 

κατηγορία  

Συνδυασμοί 1ου και 2ου 

συνθετικού  

παράδειγμα δικά σας 

σύνθετα 

ουσιαστικό ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση 

παράταξης) 

αλατοπίπερο  

ουσιαστικό + ουσιαστικό (σχέση 

εξάρτησης) 

κουκλόσπιτο  

επίθετο + ουσιαστικό αγριόπαπια  

επίρρημα + ουσιαστικό στραβοπάτημα  

επίθετο επίθετο + επίθετο (σχέση 

παράταξης) 

στενόμακρος  

επίθετο + ουσιαστικό χοντρομύτης - 

χοντρομύτα 

 

ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή ατμοκίνητος, 

ερωτοχτυπημένος 

 

επίρρημα + επίθετο / μετοχή αραιόπλεκτος, 

καλοντυμένος 
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Παράρτημα 8. Κριτήριο αξιολόγησης της ΜορφΕπ της σύνθεσης μαθητών πρώτης γυμνασίου 

 

 

Ανώνυμο κριτήριο αξιολόγησης της δεξιότητας παραγωγής μονολεκτικών 

ονοματικών σύνθετων λέξεων της ελληνικής από μαθητές πρώτης γυμνάσιου 

 

Ημερομηνία: ………. Νοεμβρίου 2018 (συμπλήρωσε)  

 

Γυμνάσιο Ναυπάκτου: 1ο, 2ο, 3ο (κύκλωσε) 

Τμήμα: Α….. (συμπλήρωσε) 

Τμήμα: Ένταξης, Γενικής παιδείας (κύκλωσε) 

 

Φύλο: αγόρι, κορίτσι (κύκλωσε)  

Γλώσσες που μιλάς (στο σπίτι ή στο σχολείο) εκτός της ελληνικής: (συμπλήρωσε) 

 

 

Σημείωση: Η δραστηριότητα συνδέεται με την τέταρτη ενότητα του μαθήματος της 

νεοελληνικής γλώσσας (μέρος Δ) της πρώτης γυμνασίου.  

 

 

Κωδικός εντύπου:  
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ΜΗ Υπαρκτά Σύνθετα Ουσιαστικά 

Να σχηματίσεις ένα σύνθετο ουσιαστικό με το οποίο να απαντάς στο κάθε ερώτημα.  

Α1. Παράδειγμα: Πώς λέγεται το Σάββατο και η Κυριακή; Σαββατοκύριακο  

Πώς λέγονται; 

το φως και το σκοτάδι   

η καρδιά και η ψυχή   

το νερό και το λάδι   

το χόρτο και το τυρί  

Α2. Παράδειγμα: Πώς λέγεται η κολόνα από μάρμαρο; μαρμαροκολόνα  

Πώς λέγεται; 

ένας εργάτης σε νησί   

μια άμαξα με άνθη  

το χαρτί από δέρμα  

το αλεύρι από φρούτα  

Α3. Παράδειγμα: Πώς λέγεται η γάτα που είναι άγρια; αγριόγατα  

Πώς λέγεται;     

ένας δρόμος που είναι πλατύς   

ένα ξένο πανί   

ένας σκληρός έμπορος   

μια γυναίκα που είναι πονηρή   

Α4. Ποιο ουσιαστικό προκύπτει όταν κάνω αυτό που λένε το επίρρημα και το ρήμα; 

Παράδειγμα: σιγά + κελαηδώ: σιγοκελάηδημα ή σιγοκελάηδισμα  

διαβάζω + γοργά   

ορθά + βουρτσίζω   

ξυπνώ + φρέσκα  

στέρεα + πατώ   
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ΜΗ Υπαρκτά Σύνθετα Επίθετα 

Να σχηματίσεις ένα σύνθετο επίθετο στο ουδέτερο γένος με το οποίο να απαντάς στο 

κάθε ερώτημα.  

Β1. Παράδειγμα: Πώς λέγεται αυτό που είναι και ψηλό και λιγνό; ψηλόλιγνο ή 

λιγνόψηλο 

Πώς λέγεται αυτό που είναι και … και …; 

καλό και κακό  

ξηρό και βαθύ  

στερεό και ταχύ  

έτοιμο και μάταιο  

Β2. Ποιο επίθετο χαρακτηρίζει αυτό που κάνει ό,τι λένε το ουσιαστικό και το ρήμα; 

Παράδειγμα: Όποιο φράζεται με σίδερα: σιδερόφρακτο ή σιδεροφραγμένο  

δένεται με κλωστή    

με χαρτί στρώνεται   

πλέκεται με ακτίνα  

με μετάξι σπέρνεται   

Β3. Παράδειγμα: Πώς λέγεται αυτό που έχει στρογγυλό πρόσωπο; στρογγυλοπρόσωπο 

Πώς λέγεται αυτό που έχει …; 

μοίρα μελανή  

αισχρό στόμα  

αριθμό βαρύ  

πικρή γνώμη   

 Β4. Ποιο επίθετο χαρακτηρίζει αυτό που κάνει ό,τι λένε το επίρρημα και το ρήμα; 

Παράδειγμα: Όποιο στολίζεται ωραία: ωραιοστόλιστο ή ωραιοστολισμένο  

πλάθεται σιγά   

διπλά φέρεται  

σύρεται άδικα  

χαμηλά βάζεται  
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Θυμήσου ότι η συμπλήρωση του γλωσσικού κριτηρίου είναι ανώνυμη και 

εμπιστευτική. Επομένως, να απαντήσεις γράφοντας τη σύνθετη λέξη (το επίθετο ή το 

ουσιαστικό) που εσύ θεωρείς ότι ταιριάζει κάθε φορά χωρίς να επηρεαστείς από τους 

συμμαθητές σου. 

 

Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια! Μια τελευταία ματιά. 

 Έλεγξε από την αρχή το έντυπο αν τυχόν έχεις αφήσει κατά λάθος κάποια 

ερώτηση αναπάντητη, ώστε να την ολοκληρώσεις.  

 Τόνισε όλες τις λέξεις. 

 

Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού 

υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΠΕ Κρήτης,  

φιλόλογος στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 
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Παράρτημα 9. Φύλλα εργασίας για εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές πρώτης γυμνασίου 

 

Φύλλο εργασίας 1ο 

Αφού διαβάσετε την ιστορία, να υπογραμμίσετε όσες υπαρκτές ή μη υπαρκτές 

σύνθετες λέξεις εντοπίσατε στο κείμενο. 

 

Εσύ βιάζεσαι; Εγώ τι φταίω; 

Η προηγούμενη Παρασκευή ήταν μια μέρα βροχερή. Ήταν όμως και μέρα χαράς! Ο 

Δημήτρης, ένας συνάδελφός μας και πραγματικός αρχοντάνθρωπος, πήρε προαγωγή. 

Και αυτό το γεγονός ήταν λόγος για να γιορτάσουμε. Πέντε φίλοι συγκεντρωθήκαμε 

το ίδιο βράδυ σε ένα καλόγουστο μαγαζί κοντά στην παλιά ψαραγορά για 

φρεσκομαγειρεμένο φαγητό και ποτό ύστερα από πολλές ώρες εργασίας στο γραφείο. 

Η κόπωση όλων και ο δικός μου ξερόβηχας υποχώρησαν μπροστά στο νερόβραστο 

μυδοπίλαφο με μπόλικο αλατοπίπερο και στα ξεροτηγανισμένα σε καλαμποκέλαιο 

αγριοδαμάσκηνα, συζήτηση και γέλια. Κανείς δεν κατάλαβε πότε έφτασε η ώρα της 

επιστροφής για το σπίτι. Αποχαιρετήσαμε ο ένας τον άλλο και υποσχεθήκαμε να το 

επαναλάβουμε σύντομα.   

Εγώ, επειδή ήμουν ελαφροζαλισμένη, αν και είχα πιει μόνο μια μπύρα, αποφάσισα να 

περπατήσω. Εξάλλου, η απόσταση για το σπίτι μου ήταν μια ολιγόλεπτη διαδρομή. Ο 

καιρός όμως είχε άλλα σχέδια.... Η λασπόπτωση συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς 

και συνοδεύτηκε από αστραπόβροντο και πυκνοσκόταδο. Η Μαρία, αν και διστακτική 

λόγω συνθηκών, ανέλαβε να οδηγήσει και εδώ κάθισα στη θέση του συνοδηγού. Και 

οι δυο μας σφιχτοδεμένες με τις ζώνες ασφαλείας φτάσαμε στο φανάρι. Εκείνη τη 

στιγμή ένας ψηλόλιγνος, αχνόμορφος και ηρεμοπρόσωπος μαυροντυμένος έφηβος 

διέσχισε κάθετα τον ασφαλτόδρομο παραβιάζοντας τη οδοσήμανση. Με γοργοβάδισμα 

και ούτε ένα λοξοκοίταγμα για ασφάλεια ο πλατυπόδης νεαρός συνέχισε! Ένα απότομο 

φρενάρισμα ακούστηκε ξαφνικά. Η άμεση αντίδραση της Μαρίας και το 

χαλαζόστρωτο οδόστρωμα είχαν ως αποτέλεσμα το τροχοόχημα να παρεκκλίνει από 

την ευθύγραμμη πορεία του και να προσκρούσει στον απέναντι μαντρότοιχο. Ένιωσα 
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ταραχοπανικό! Σε ελάχιστο χρόνο το ξεπέρασα και με παθομανία βγήκα για να 

προσφέρω βοήθεια στην οδηγό ή στον πεζό αν τη χρειάζονταν.  

Για καλή μας τύχη, δε σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα αφού τα ελάχιστα οχήματα ήταν 

όλα σταθμευμένα εκείνη τη στιγμή. Η σύγκρουση δεν ήταν σφοδρή, καθώς η ταχύτητα 

του νομισματοκίνητου οχήματος ήταν μικρή. Μόνο λίγες υλικές ζημιές προκλήθηκαν 

σε αυτό από το ισχυροχτύπημα. Οι ζώνες ασφαλείας μάς έσωσαν τη ζωή. 

Ελαφροτραυματισμένος στον ώμο από το στραβοπάτημα ο νεαρός μεταφέρθηκε από 

το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο μετέβη άμεσα η 

Τροχαία Ναυπάκτου. Άρχισαν να αναζητούν μάρτυρες για κατάθεση. Όσοι είχαν 

συγκεντρωθεί στον χώρο άρχισαν να απομακρύνονται για να μη βρεθούν 

ματαιομπλεγμένοι! Από την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος προέκυψε ότι 

το κινητό του νεαρού ήταν η αιτία για το θλιβερόπικρο περιστατικό. Η επιθυμία του να 

διαβάσει το μικρομήνυμα, ενώ βρισκόταν σε κίνηση, λίγο έλειψε να του κοστίσει τη 

ζωή.  

Αυτή η οδυνηρή εμπειρία πρέπει να μας προβληματίσει όλους για την οδική μας 

συμπεριφορά και ασφάλεια. Σε διαφορετικές συνθήκες ίσως κάποιοι άλλοι να μην είναι 

τόσο τυχεροί, ώστε να βγουν ασφαλόσωοι, και να θρηνήσουμε θύματα, όπως πολλές 

φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις.   
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Φύλλο εργασίας 2ο 

Να αναλύσετε τις ακόλουθες σύνθετες λέξεις στα συστατικά τους στοιχεία 

(συνθετικά), όπως στο παράδειγμα. 

 

σύνθετες λέξεις 1ο συνθετικό 

(θέμα) 

συνδετικό 

φωνήεν 

2ο συνθετικό 

(θέμα ή λέξη) 

2ο συνθετικό ως 

ολόκληρη λέξη 

παράδειγμα: 

δισκοπότηρο 
δισκ- ο ποτηρ- ποτήρι 

αστραπόβροντο     

ψαραγορά     

αγριοδαμάσκηνο     

στραβοπάτημα     

θλιβερόπικρος     

ευθύγραμμη     

νερόβραστος     

φρεσκομαγειρεμένος     
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Φύλλο εργασίας 3ο 

Να ταξινομήσετε στην αντίστοιχη στήλη τα συνθετικά (θέματα) των ακόλουθων 

σύνθετων λέξεων με σχέση εξάρτησης με κριτήριο αν η σύνθετη λέξη έχει την ίδια 

σημασία, το ίδιο γένος και την ίδια γραμματική κατηγορία με το δεύτερο και βασικό 

συνθετικό, όπως στα παραδείγματα. 

 

σύνθετες λέξεις εξαρτώμενο 

συνθετικό 

(πρώτο θέμα) 

βασικό 

συνθετικό 

(δεύτερο 

θέμα) 

το τελικό σύνθετο σε 

σχέση με το δεύτερο και 

βασικό συνθετικό 

παράδειγμα: 

ομορφόπαιδο 

ομορφ- παιδ- είναι  

παιδί 

παράδειγμα: 

ασπρομάλλης 

ασπρ- μαλλ- ΔΕΝ είναι  

μαλλιά, είναι αυτός που 

έχει μαλλιά (άσπρα) 

καλαμποκέλαιο    

μυδοπίλαφο      

ηρεμοπρόσωπος    

μαυροντυμένος    

ολιγόλεπτη    

ελαφροτραυματισμένος    

καλόγουστος    

πυκνοσκόταδο    
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Φύλλο εργασίας 4ο 

Να τονίσετε τις ακόλουθες σύνθετες λέξεις. 

Να δηλώσετε τη σημασία τους με κριτήριο τη λειτουργική (σημασιολογική) σχέση 

εξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα στα δυο συνθετικά τους 

Να σχηματίσετε τουλάχιστον άλλη μια υπαρκτή ή μη υπαρκτή σύνθετη λέξη με το ίδιο 

δεύτερο συνθετικό, όπως στο παράδειγμα.  

 

σύνθετες λέξεις σχέση εξάρτησης, 

το 1ο συνθετικό προσδιορίζει ή 

συμπληρώνει το 2ο συνθετικό 

άλλα σύνθετα με κοινό το 

δεύτερο συνθετικό 

παράδειγμα: 

νερόβραστος 

παράδειγμα: 

κάτι που βράζει/ βράζεται σε 

νερό 

ευκολόβραστος, 

μισόβραστος 

σημαιοστολιστος   

ελικοκινητος   

ασημοκεντητος   

σανιδοφρακτος   

αστεροφωτιστος   
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Φύλλο εργασίας 5ο 

Οι μονολεκτικοί σχηματισμοί που προκύπτουν από τον συνδυασμό δυο ή 

περισσότερων απλών λέξεων ονομάζονται σύνθετες λέξεις.  

Οι ονοματικές σύνθετες λέξεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά108: 

 Ως προς τη γραμματική τους κατηγορία είναι ουσιαστικά και επίθετα. 

 Ως προς τη δομή τους προκύπτουν συχνότερα από τους ακόλουθους δυο 

συνδυασμούς: 

 

θέμα + λέξη θέμα + θέμα 

μαξιλαροθήκη < μαξιλάρ(ι) + θήκη 

χωροφύλακας < χώρ(ος) + φύλακας 

κονταροχτυπημένος < κοντάρ(ι) + 

χτυπημένος 

πυκνογραμμένος < πυκν(ά) + γραμμένος 

λαδόξυδο < λάδ(ι) + ξύδ(ι) 

νυχτολούλουδο  < νύχτ(α) + λουλούδ(ι) 

κοκκινόχωμα < κόκκιν(ο) + χώμ(α) 

ψηλόλιγνος < ψηλ(ός) + λιγν(ός)  

τσιμεντόστρωτος < τσιμέντ(ο) + 

στρω(τός) 

σγουρομάλλης < σγουρ(ός) + μαλλ(ί) 

 Ως προς τη λειτουργική σχέση παράταξης ή εξάρτησης που υπάρχει ανάμεσα 

στα δυο συνθετικά τους, διακρίνονται σε όσα έχουν  

 

Σχέση σύνθετες λέξεις, σημασία 

 

σχέση παράταξης, 

όταν τα δυο συνθετικά ενώνονται με τον 

σύνδεσμο «και» ως σύνολο 

 

κοντόχοντρος, κοντός και χοντρός 

ψωμοτύρι, ψωμί και τυρί 

μαχαιροπίρουνα, μαχαίρια και πιρούνια 

 

σχέση εξάρτησης, 

όταν το 1ο συνθετικό προσδιορίζει ή 

συμπληρώνει το 2ο συνθετικό 

 

 

βιβλιοθήκη, θήκη για βιβλία 

ξερόκλαδο, κλαδί που είναι ξερό 

νερόβραστος, ο βραστός με νερό 

καλοδιαβασμένος, ο διαβασμένος καλά 

                                                 
 108 Δε γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις με περιορισμένη παραγωγικότητα, όπως σε σχηματισμούς 

της δομής λέξη + θέμα (εξώπορτα) ή με πρώτο συνθετικό αντωνυμία (εγωκεντρικός) ή 

σχηματισμούς αναγόμενους στα αρχαία ελληνικά (αλεξίσφαιρος). 
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 Ως προς τους συνδυασμούς του πρώτου και του δεύτερου συνθετικού για να 

σχηματιστούν σύνθετα ουσιαστικά και επίθετα ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

γραμματική 

κατηγορία 

1ο συνθετικό + 2ο συνθετικό   σύνθετες λέξεις 

 ουσιαστικό ουσιαστικό + ουσιαστικό (παράταξη) λαδόξυδο 

ουσιαστικό + ουσιαστικό (εξάρτηση) νυχτολούλουδο   

επίθετο + ουσιαστικό αγριογούρουνο  

επίρρημα + ουσιαστικό στραβοκοίταγμα  

 

γραμματική 

κατηγορία 

1ο συνθετικό + 2ο συνθετικό   σύνθετες λέξεις 

επίθετο επίθετο + επίθετο (παράταξη) κοκκινοπράσινος 

επίθετο + ουσιαστικό σγουρομάλλης 

ουσιαστικό + επίθετο / μετοχή τσιμεντόστρωτος, 

σημαιοστολισμένος 

επίρρημα + επίθετο / μετοχή αργόσυρτος, 

καλοδιαβασμένος 

 

 Ως προς το συνδετικό φωνήεν ανάμεσα στο θέμα του πρώτου συνθετικού και στο 

δεύτερο συνθετικό εμφανίζεται  

1. συνήθως το φωνήεν /ο/ και συγκεκριμένα όταν το δεύτερο συνθετικό αρχίζει 

από σύμφωνο, 

2. το /α/ όταν το πρώτο συνθετικό είναι αριθμητικό μεγαλύτερο του τρία ως και 

το 99. 

Το όμικρον απουσιάζει 

A. όταν το δεύτερο συνθετικό αρχίζει από α- και 

B. όταν το πρώτο συνθετικό είναι επίθετο σε -υς, όπως τα βαθύς, βαρύς, ευθύς, 

πολύς κ.ο.κ.. 
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σύνθετες λέξεις 1ο συνθετικό 

(θέμα) 

συνδετικό 

φωνήεν 

2ο συνθετικό 

(θέμα ή λέξη) 

λαδόκολλα λαδ- ο κολλ- 

αδικοχαμένος αδικ- ο χαμένος 

πεντάστιχο πεντ- α στιχ- 

λαχαναγορά λαχαν- δεν υπάρχει αγορά 

πολύτεκνος πολύ- δεν υπάρχει τεκν- 

 

 Ως προς τη θέση του τόνου τους οι σύνθετες λέξεις 

 είτε διατηρούν τον τόνο του δεύτερου συνθετικού (αραιογραμμένος, 

λιμνοθάλασσα),  

 είτε ανεβάζουν τον τόνο στην προπαραλήγουσα (ψαρόβαρκα, ασπρόμαυρος, 

ξενόγλωσσος), 

 είτε θέτουν τον τόνο στην παραλήγουσα, ειδικά όσα σύνθετα έχουν ως δεύτερο 

συνθετικό ουδέτερο ουσιαστικό σε –ι (μοναχοπαίδι, σαρδελοκούτι, 

αγριοπούλι). 

 

συνδετικά σύνθετες λέξεις 

ψάρι + βάρκα ψαρόβαρκα 

 2   1        3   2  1 

άγριο +  πουλί αγριοπούλι 

 2   1        3   2  1 

 

 Ως προς το δεύτερο και βασικό τους συνθετικό τα σύνθετα με σχέση 

εξάρτησης  

 είτε έχουν την ίδια σημασία, το ίδιο γένος και την ίδια γραμματική κατηγορία 

με αυτό 

 είτε δηλώνουν «αυτόν που έχει …. (επίθετο) (ουσιαστικό)». 
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σύνθετες λέξεις με 

σχέση εξάρτησης 

το τελικό σύνθετο σε σχέση με το 2ο και βασικό συνθετικό 

του 

βροχόνερο είναι νερό 

κουκλόσπιτο είναι σπίτι 

μηλόπιτα    είναι πίτα 

κλεφτοπόλεμος είναι πόλεμος 

στραβοπάτημα είναι πάτημα 

βενζινοκίνητος είναι κινητός 

μαυροντυμένος είναι ντυμένος 

καλοπληρωμένος είναι πληρωμένος 

γενναιόψυχος ΔΕΝ είναι ψυχή, είναι αυτός που έχει γενναία ψυχή 

χοντροκέφαλος ΔΕΝ είναι κεφάλι, είναι αυτός που έχει χοντρό κεφάλι 

μεγαλόσωμος ΔΕΝ είναι σώμα, είναι αυτός που έχει μεγάλο σώμα 

πολύστιχος ΔΕΝ είναι στίχος, είναι αυτός που έχει πολλούς στίχους 

κακότυχος ΔΕΝ είναι τύχη, είναι αυτός που έχει κακή τύχη 

βαθύχρωμος ΔΕΝ είναι χρώμα, είναι αυτός που έχει βαθύ χρώμα 
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Φύλλο εργασίας 6ο 

Να σχηματίσετε και να καταγράψετε στον δεύτερο πίνακα μονολεκτικές σύνθετες 

λέξεις, υπαρκτές και μη υπαρκτές, συνδυάζοντας κάθε φορά δυο από τα προτεινόμενα  

στοιχεία του πρώτου πίνακα, αφού κάνετε όποιες αλλαγές χρειάζονται.  

 

1ο συνθετικό ως θέμα 2ο συνθετικό ως θέμα ή λέξη 

στραβ-ός, χαρτ-ί, ερυθρ-ός, 

ελαφρ-ός, τράγ-ος, ζάχαρ-η 

κουτ-ί  

πάτη-μα  

μορφ-ή  

 

Προφανώς, ορισμένα από τα πρώτα συνθετικά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

περισσότερες από μια φορές, όπως στο παράδειγμα.  

 

2ο συνθετικό σύνθετες λέξεις (υπαρκτές και μη υπαρκτές) 

παράδειγμα: παιδί αγροτόπαιδο, ομορφόπαιδο, παπαδοπαίδι 

κουτ-ί  

πάτη-μα  

μορφ-ή  
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Ώρα για παιχνίδι! 

Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση, να δημιουργήσετε υπαρκτά και μη υπαρκτά σύνθετα 

επίθετα και ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τη λέξη χαρτί είτε ως πρώτο είτε ως δεύτερο 

συνθετικό και συνδυάζοντάς τη με όποιο άλλο θέμα ή λέξη επιθυμείτε, το οποίο δε 

συμπεριλαμβάνεται στις εναλλακτικές που σας δίνονται στο πλαίσιο της άσκησης.  

 

Έχετε στη διάθεσή σας ένα λεπτό! 

Κάθε ορθά σχηματισμένη λέξη θα βαθμολογηθεί με μια μονάδα. 

Η νικήτρια ομάδα εκτός από τον έπαινο θα λάβει και γλυκάκι.    
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Φύλλο εργασίας 7ο 

Στο πλαίσιο δραστηριότητας δημιουργικής γραφής ως ετεροδιηγητικοί αφηγητές να 

γράψετε ομαδοσυνεργατικά ανά δυο μια ιστορία περίπου 120-140 λέξεων 

αξιοποιώντας τα στοιχεία που ακολουθούν.  

 

γεγονός: ατύχημα 

τόπος: θάλασσα (νησί, παραλία, πλοίο ….). 

χρόνος: καλοκαίρι (καιρός ….) 

δυο πρωταγωνιστές: ένας/ μια ηλικιωμένος/ ηλικιωμένη και ένας ναυαγοσώστης (η 

εμφάνισή τους, ο χαρακτήρας τους, το φύλο τους…), γνωρίσματα ηλικιωμένου και 

γνωρίσματα ναυαγοσώστη 

 πρόβλημα προς αντιμετώπιση: ο ηλικιωμένος κινδυνεύει από πνιγμό για κάποιους 

λόγους (ενδεικτικά, λόγω καιρού, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός τρίτου προσώπου, 

λόγω απροσεξίας ή άλλης ενέργειας του ίδιου, λόγω εξωτερικών συνθηκών …..)  

εξέλιξη δράσης: τι έγινε στην αρχή και στη μέση της υπόθεσης; τι ενέργειες έκανε ο 

ήρωας για να τον/ τη σώσει; Αναφορά σε (έστω δυο) ενέργειες, αντιδράσεις και 

συναισθήματα κάθε πρωταγωνιστή 

έκβαση: τι συνέβη τελικά; το περιστατικό είχε ευχάριστο ή δυσάρεστο τέλος;  

 

Πριν ξεκινήσετε να γράφετε κρατήστε σημειώσεις σε ένα δομικό διάγραμμα. 
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Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε υπαρκτές και μη υπαρκτές σύνθετες 

λέξεις από όλες τις κατηγορίες που μελετήσατε στο 5ο φύλλο εργασίας. 

Για να σχηματίσετε τις δικές σας σύνθετες λέξεις, θα σας βοηθήσει ο πίνακας. 

 

γραμματική 

κατηγορία  

Συνδυασμοί 1ου και 2ου 

συνθετικού ανά 

γραμματική κατηγορία 

παράδειγμα δικά σας σύνθετα 

ουσιαστικό ουσιαστικό + ουσιαστικό 

(σχέση παράταξης) 

αλατοπίπερο  

ουσιαστικό + ουσιαστικό 

(σχέση εξάρτησης) 

κουκλόσπιτο  

επίθετο + ουσιαστικό αγριόπαπια  

επίρρημα + ουσιαστικό στραβοπάτημα  

επίθετο επίθετο + επίθετο (σχέση 

παράταξης) 

στενόμακρος  

επίθετο + ουσιαστικό χοντρομύτης - 

χοντρομύτα 

 

ουσιαστικό + επίθετο / 

μετοχή 

ατμοκίνητος, 

ερωτοχτυπημένος 

 

επίρρημα + επίθετο / 

μετοχή 

αραιόπλεκτος, 

καλοντυμένος 
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Ευρετήριο Ξένων Όρων 

 

αδιαφάνεια (opacity), 16, 39, 41, 55, 74, 84, 96 βλ. και διαφάνεια 

ακαδημαϊκό λεξιλόγιο (academic vocabulary), 1, 84, 100, 138, 152, 154, 156, 176 

ανάλυση του περικειμένου (contextual analysis), 85, 2854 

αξιολόγηση (assessment) 

μη σταθμισμένη αξιολόγηση (nonstandarized assessment), 130 

προσαρμοσμένη στις παραμέτρους και στις μεταβλητές της έρευνας (criterion-

referenced assessment), 130 

αποσύνθεση (decomposition), 51, 283 

αρχή της απλότητας της μορφής (the formal simplicity principle), 32, 55, 275 

αρχή της διατήρησης της δομής (structure preservation principle), 35 

αρχή της παραγωγικότητας (the productivity principle), 55 

αρχή της σημασιολογικής διαφάνειας (the semantic transparency principle), 55 

αρχή της σύμβασης με τη γλώσσα της κοινότητας (the conventionality principle), 55 

αυτοματοποίηση των μεταγλωσσικών διαδικασιών (automation of the metaprocesses), 

60, 61 

 

γλωσσική ανάπτυξη (language development), 49, 58, 62 

γλωσσική ικανότητα (linguistic competence), 1, 61, 62 

γλωσσική κατάκτηση (language acquisition), 5, 48, 49, 50, 54 

γραφική ενότητα (graphic unity), 15 

 

δείγμα αδιαφοροποίητο (undifferentiated sample), 117 

δειγματοληψία (sampling) 

βολική δειγματοληψία (δειγματοληψία ευκαιρίας ή δειγματοληψία ευκολίας) 

(convenience sampling), 113 

σκόπιμη δειγματοληψία (purposive or judgement sampling), 113 

δείκτης σύνθεσης (compound marker), 1, 8, 17, 38-40, 42, 53, 68, 103, 110, 111, 133, 

139, 153, 236-244, 246-249, 251, 252, 254, 258, 259, 261, 270, 271, 272, 275, 286   
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δημιουργική γραφή (creative writing), 149, 158, 174, 182, 282 

διαφάνεια (transparency), 67, 77, 84 βλ. και αδιαφάνεια 

μορφολογική διαφάνεια (morphological transparency), 74 

σημασιολογική διαφάνεια (semantic transparency), 17, 19, 53, 55, 74, 96, 137 

διαχρονική μελέτη (longitudinal study), 279 

διαχυτικές γλώσσες (fusional ή synthetic languages), 38 

διδασκαλία (instruction) 

αποπλαισιωμένη διδασκαλία (isolated instruction), 4, 115, 284 

ενσωματωμένη διδασκαλία (integrated instruction), 115 

διομαδικός σχεδιασμός (ενν. ερευνητικός) (between-group design), 112, 278 

δοκιμασίες (tasks) 

δοκιμασίες αναλογίας (analogy tasks), 126 

δοκιμασίες ανάλυσης (decomposition tasks, οι οποίες αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία και ως ‘morphological analysis tasks’ ή ‘segmenting tasks’), 125, 

153, 154, 168, 283 

δοκιμασίες ανοιχτού τύπου (free responses or open-ended tasks), 127 

δοκιμασίες εκτίμησης (judgement tasks), 62, 124, 126, 127 

δοκιμασίες μίξης (blending tasks), 125 

δοκιμασίες ορισμού (definition tasks), 70, 125 

δοκιμασία πειραματική (researcher developed experimental task), 130 

δοκιμασίες σχηματισμού (production tasks), 1, 70, 124, 127, 185, 197, 216, 272 

δοκιμασίες σύνθεσης (composition tasks, οι οποίες αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία και ως ‘morphological synthesis task’, ‘making words task’, 

‘morphological construction’ ή ‘morphological structure awareness task’), 127 

δομή ορισμάτων (argument structure), 25 

δραστηριότητες (activities) 

δραστηριότητες κατονομασίας εικόνων (picture naming tasks), 130, 131, 136, 

139 

δραστηριότητες προσθαφαίρεσης μορφημάτων (add-on activities), 163 

δραστηριότητες ταξινόμησης σε κατηγορίες (word-sorting activities), 154 

δυαδική δομή  (binary structure), 31  
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ενθηματοποίηση (infixation), 38 

επαναδρομή (recursion ή recursivity ή recursiveness), 37 

επιγλωσσικός έλεγχος (epilinguistic control), 59, 60, 61, 70 

επίγνωση (awareness) 

γραμματική επίγνωση (grammatical awareness), 57 

γραφομορφολογική επίγνωση (grapho-morphological awareness), 78 

γραφοσημασιολογική επίγνωση (grapho-semantic awareness), 78 

γραφοφωνολογική επίγνωση (grapho-phonological awareness), 78 

μεταγλωσσική επίγνωση (metalinguistic awareness), 48, 56-62, 77, 78, 79, 279 

μορφολογική επίγνωση (morphological awareness), βλ. για τα θεωρητικά τις 

ενότητες 3.3., 3.4. και 3.5.109  

μορφολογική επίγνωση της κλίσης/ κλιτική (inflectional morphological 

awareness), 48, 63, 64, 66, 99, 124, 153, 279, 282 

μορφολογική επίγνωση της παραγωγής/ παραγωγική (derivational 

morphological awareness), 63, 64, 71 

μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης (lexical compound/ lexical compounding 

awareness), βλ. για τα θεωρητικά τις ενότητες 3.3.2 και 3.3.3. 

ορθογραφική επίγνωση (orthographic awareness), 57, 58, 78 

σημασιολογική επίγνωση (semantic awareness), 57, 58 

συντακτική επίγνωση (syntactic awareness), 57  

επίγνωση της ομογραφίας (homograph awareness), 64 

επίγνωση της μορφολογικής δομής (morphological structure awareness), 65 

επίγνωση των ομόηχων λέξεων (homophone awareness), 64 

επίγνωση των τριών μορφών κάθε λέξης (triple word-form awareness), 79 

φωνολογική επίγνωση (phonological awareness), 2, 57, 58, 61, 78, 161, 279 

επιθήματα (suffixes) 

                                                 
109 Από την αναζήτηση προέκυψε ότι όροι, όπως, ενδεικτικά, η ΜορφΕπ/ μορφολογική επίγνωση, 

οι ΜΟΣ/ οι μονολεκτικές ονοματικές σύνθετες λέξεις, τα μορφήματα, τα θέματα, τα προσφύματα, 

τα προθήματα, τα επιθήματα, η κεφαλή, το λεξιλόγιο είναι εξαιρετικά συχνόχρηστοι (>100 

αποτελέσματα) και απαντώνται στο κείμενο της διατριβής σε διαφορετικές πτώσεις και ποικίλους 

συνδυασμούς. Δεν παραθέτουμε στο ευρετήριο τις σχετικές σελίδες.  
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επίπεδο (level) 

λεξικό επίπεδο (lexical level), 81, 96 

υπερλεξικό επίπεδο (supralexical level), 81 

υπολεξικό επίπεδο (sublexical level), 81 

ετεροίωση (ablaut), 43 

 

ημερήσια καταγραφή των παρατηρήσεων (daily implementation logs), 183 

ημερολόγιο λεξιλογίου (vocabulary journal), 147 

 

θέμα (stem) 

θεματικό φωνήεν (thematic vowel), 40 

θεματικοί ρόλοι (theta roles), 25, 103 

 

κανόνας επαναγραφής (general context-free rewriting rule), 31 

κεφαλή (head), βλ. για τα θεωρητικά τις ενότητες 2.5. και 2.6. 

κλίση (inflection), 2, 3, 8, 11, 16, 21, 26, 46, 66, 67, 75, 90, 91, 99, 118, 125, 248, 250, 

283, βλ. και μορφολογική επίγνωση της κλίσης 

κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας (socioeconomic status homes), 71, 

101, 118 

κρίσιμη περίοδος (critical period), 49 

 

λεξιλογική ικανότητα (lexical competence), 1 

λεξιλογική συνειδητότητα (word consciousness), 154 

λεξιλόγιο (vocabulary) 

παραγωγικό ή ενεργητικό (expressive vocabulary), 9, 72 

προσληπτικό ή παθητικό (receptive vocabulary), 9, 72, 87 

 

μάθηση (learning) 

διαισθητική μάθηση (implicit learning), 87, 285 

ρητή μάθηση (explicit learning), 87, 285 

μέγεθος της οικογένειας λέξεων (family size), 75 
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μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της αποθήκευσης (maximize storage efficiency), 

96, 97 

μεγιστοποίηση της υπολογιστικής αποδοτικότητας (maximize computational 

efficiency), 95, 97 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών (maximization of opportunity), 97 

μεταβλητές (variables)  

κατηγορικές μεταβλητές (categorical variables), 185 

ποσοτικές μεταβλητές (quantitative variables), 185 

μεταπήδηση των χαρακτηριστικών (percolation), 18, 22 

μετάπλαση (conversion), 43 

μεταφορά της γνώσης (transfer of learning), 81, 149, 150, 273, 278, 284 

μητρική γλώσσα (native language ή mother tongue), 2, 49, 69, 94, 102, 104, 118, 121, 

123, 141, 155, 161, 280 

μικροδιδασκαλίες (minilessons), 284 

μικτή παρέμβαση (intergrated intervention), 279 

μοντέλα ψυχογλωσσολογίας 

αλληλεπιδραστικά μοντέλα (interactive models), 96 

μοντέλα μορφολογικής αποδόμησης (morphological decomposition models), 

95, 97 

μοντέλα ολικής επεξεργασίας (full-listing hypothesis models), 95, 97 

μοντέλο της σταδιακής απελευθέρωσης της ευθύνης, «φθίνουσα καθοδήγηση» 

(gradual release of responsibility model), 148 

μορφήματα (morphemes) 

δεσμευμένα μορφήματα (bound morphemes), 15 

δεσμευσιμότητα μορφημάτων (morpheme boundness), 10, 16 

ελεύθερα μορφήματα (free morphemes), 10, 41 

λειτουργικά μορφήματα (functional morphemes), 9, 11, 62 

μορφολογική ανάλυση (morphological analysis ή morphemic analysis), βλ. για τα 

θεωρητικά την ενότητα 3.5.1. 

μορφολογική γνώση (morphological knowledge), βλ. για τα θεωρητικά την ενότητα 

3.5.2. 
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αυστηρή μορφολογική γνώση (strict morphological knowledge), 144 

διανεμητική γνώση (distributional knowledge), 88 

συντακτική γνώση (syntactic knowledge), 88 

συσχετιστική ή σχεσιακή γνώση (relational knowledge), 87 

μορφολογική επεξεργασία (morphological processing), 48, 78, 90, 93, βλ. για τα 

θεωρητικά την ενότητα 3.5.3. 

μορφολογική επίλυση προβλήματος (morphological problem solving), 115, 144, 147, 

157, 284 

μορφολογικό συνεχές (morphological continuum), 8, 46, 47 

 

νεολογισμοί (novel words), 2, 9, 13, 44, 65, 73, 75, 86, 89, 96, 99, 104, 110, 131, 154, 

175, 266, 268, 275, 285 

νοημοσύνη (intelligence) 

γενική ή μη λεκτική νοημοσύνη (non verbal intelligence), 72 

λεκτική βραχύχρονη μνήμη (verbal short-term memory), 72 

νοητική απεικόνιση κάθε λέξης (imageability), 76 

νοητικό λεξικό (mental lexicon), 25, 51, 58, 90-98, 157, 284 

νόμος της δεξιόστροφης κεφαλής (righthand head rule), 26 

 

οικογένειες σύνθετων λέξεων με βάση τα συστατικά (constituent families), 63 

οικογένειες σύνθετων λέξεων με βάση το πρώτο συνθετικό ως προσδιοριστή του 

δεύτερου (modifier families), 63 

 

παράγοντας που εξετάζει τα διαφορετικά δείγματα μεταξύ τους (between-participants 

factor), 189, 201 

παράγοντας που εξετάζει τη μεταβλητότητα μέσα στο κάθε δείγμα (within-participants 

factor), 189, 201 

παραγωγή (derivation), βλ. για τα θεωρητικά την ενότητα 2.2. 

παραγωγικότητα (productivity), 2, 13, 19, 45, 49, 73, 76, 84, 92, 137, 156, 279, 366, 

βλ. και αρχή της παραγωγικότητας 
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παρατήρηση της διδασκαλίας στα τμήματα που φοιτούσαν τα μέλη των πειραματικών 

ομάδων (classroom observations in treatment classrooms), 183 

πειράματα (experiments) 

οιονεί πειράματα (quasi-experimental study) ή ημι-πειράματα, 112, 113, 114, 

123 

πραγματικά πειράματα (true experiments), 112, 113, 277 

περιορισμός για την ενδοκεντρικότητα (endocentricity constraint), 27 

περιορισμός του απογυμνωμένου θέματος (bare-stem constraint), 31 

πιστότητα (fidelity), 143, 183 

πολυαισθητηριακές μέθοδοι (multi-sensory methods), 82 

προθήματα (prefixes), βλ. για τα θεωρητικά τις ενότητες 2.2. και 2.9.  

προμορφολογία (premorphology), 51 

προσφύματα (affixes), βλ. για τα θεωρητικά τις ενότητες 2.2. και 2.9. 

προσφυματοειδή (affixoids), 46 

πρωτομορφολογία (protomorphology), 51 

πυρηνική μορφολογία (core morphology ή morphology proper ή modularised 

morphology), 51 

 

ρηχό σύστημα γραφής της γλώσσας (shallow), 76 

 

στατιστική ανάλυση (statistics) 

επαγωγική στατιστική ανάλυση (inferential statistics), 185, 186 

περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics), 185, 186, 236, 239, 

242 

στρατηγικές (strategies) 

στρατηγική «από το μέρος στο όλο» (Part-to-Whole strategy), 146 

στρατηγική «από τα μέρη στο όλο» (Parts-to-Whole strategy), 146 

στρατηγική της αναλογίας (Analogy strategy), 146, 147 

στρατηγική «από το όλο στο μέρος» (Whole-to-Part strategy), 146, 148 

στρατηγική ένταξης λέξεων σε οικογένειες ομόρριζων λέξεων (word relatives 

strategy), 155 
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συμφύματα (confixes), βλ. για τα θεωρητικά την ενότητα 2.9.3. 

συνδετικό φωνήεν (linking vowel), 38, 40, 104, 165, 238, 248 

σύνθεση (compounding ή composition), βλ. για τα θεωρητικά το κεφάλαιο 2  

σύνθετα (compounds) 

αριστερόστροφα ενδοκεντρικά σύνθετα (left-headed endocentric compounds), 

8, 28, 133, 164, 238, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 261  

δεξιόστροφα ενδοκεντρικά σύνθετα (right-headed endocentric compounds), 8, 

28, 37, 42, 75, 133, 136, 171, 179, 236, 238, 244, 250, 259, 260, 261  

ενδοκεντρικά σύνθετα (endocentric compounds), 26, 27, 30, 33, 52, 53, 71, 74, 

140, 154, 155, 165, 174, 270, 282, βλ. και αριστερόστροφα ενδοκεντρικά και 

δεξιόστροφα ενδοκεντρικά 

εξωκεντρικά σύνθετα (exocentric compounds), 1, 8, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 53, 

74, 132, 133, 135, 136, 140, 155, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 179, 219, 220, 

222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 236, 238, 244, 249, 252, 253, 

254, 260, 261, 268, 269, 270, 274, 280, 282, 286 

κτητικά σύνθετα (bahuvrihi ή possessive compounds), 29, 30, 172, 179 

κυριολεκτικά σύνθετα (literal compounds), 55, 70, 101 

σύνθετα με σχέσεις εξάρτησης (dependency relations), βλ. για τα θεωρητικά τις 

ενότητες 2.6.2. και 2.6.3. 

σύνθετα με σχέσεις παράταξης (co-ordination relations), παρατακτικά σύνθετα 

(dvandva), βλ. για τα θεωρητικά τις ενότητες 2.4., 2.6. και 2.7. 

σύνθετα με σχέσεις παράθεσης (appositive relation), 23 

σύνθετα με σχέσεις πρόσθεσης (additive relation), 23 

μεταφορικά σύνθετα (metaphoric compounds), 55, 101, 283 

μορφοσυντακτικά σύνθετα (morphosyntactic compounds), 14 

νεοκλασικά σύνθετα (neoclassical compounds), 44, 122, 156 

ονοματικά σύνθετα (nominal compounds) ή ριζικά σύνθετα (root compounds), 

βλ. για τα θεωρητικά τα κεφάλαια 2 και 3 

ρηματικά σύνθετα (verbal ή synthetic compounds), 15, 19, 22, 24, 25, 30, 54, 

283 

ρηματικά σύνθετα με β συνθετικό δεσμευμένο θέμα/ ΡΣΒΔΘ (deverbal 

compounds with bound stems), 42, 43, 44, 138, 156, 283 
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υποτακτικά (subordinative compounds), 24, 43, 52, 103 

[χαλαρά] πολυλεκτικά σύνθετα ([loose] multi-word compounds ή phrasal 

compounds), 8, 14, 15, 16, 23 

συχνότητα εμφάνισης (frequency), 2, 54, 69, 74, 75, 84, 96, 137, 249 

απόλυτη συχνότητα εμφανίσεων (token frequency), 75 

συχνότητα εμφάνισης των τύπων (type frequency), 75 

 

ταιριασμένες ομάδες μαθητών (matched student groups), 113 

τονισμός σύνθεσης (compound specific stress rule), βλ. για τα θεωρητικά την ενότητα 

2.7. 

τυπική εκπαίδευση και διδασκαλία (formal education or schooling), 72 

 

υπόθεση γενίκευσης της μορφολογίας (morphological generalization hypothesis), 149 

υπόθεση της αλληλεπίδρασης (interaction hypothesis), 62 

υπόθεση της ποιότητας των λεξικών αναπαραστάσεων (lexical quality hypothesis), 79, 

92 

υπόθεση της υπεροχής της μορφολογίας (hypothesis of  morphological transcendence), 

97 

υπόθεση του ισχυρού λεξικαλισμού (strong lexicalist hypothesis), 90 

υπόθεση του ορθογραφικού βάθους (orthographic depth hypothesis), 76 
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