ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ
ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΠΜ: ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΣΙΣΛΟ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
«Η ζσέζη ηηρ μοπθολογικήρ επίγνωζηρ παιδιών πποζσολικήρ
ηλικίαρ με ηο επίπεδο ανάπηςξηρ ηος Δεκηικού και
Παπαγωγικού ηοςρ Λεξιλογίος»

Από ηην
Ραλλού Μποςνηοςποπούλος ηος Αθαναζίος
Α.Μ.: 136

ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΧΛΗΣΖ

ΡΔΘΤΜΝΟ 2019

0

Σηοςρ πιο αγαπημένοςρ μος αναγνώζηερ,
Ανηώνη, Καηεπίνα , Σηεθανία

1

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ........................................................................................................................................ 2
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ ........................................................................................................................ 4
ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ........................................................................................................................................... 6
ΠΔΡΙΛΗΦΗ................................................................................................................................................. 7
ΔΙΑΓΧΓΗ ................................................................................................................................................. 9
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ- ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ............... 11
1.1. Η Γλώζζα ωρ κςπίαπσο γνωζηικό ανηικείμενο .......................................................................... 11
1.1.1. Ο πόλορ ηηρ Γλώζζαρ ζηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα ποςδών για ηο Νηπιαγωγείο ........... 12
1.2. Η ανάδςζη ηος γπαμμαηιζμού/ Ιζηοπική Αναδπομή .................................................................. 13
1.3. Η Θεωπία ηος Αναδςόμενος Γπαμμαηιζμού .............................................................................. 15
1.4. Γπαμμαηιζμόρ και Μεηαγλωζζικέρ Γεξιόηηηερ .......................................................................... 17
1.5. Γπαμμαηιζμόρ και Δκπαίδεςζη ................................................................................................... 19
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ ....................................................................................... 22
2. 1. Γλωζζική Ανάπηςξη .................................................................................................................... 22
2. 2. Σύποι Λεξιλογίος........................................................................................................................... 24
2. 3. Λεξιλογική Ανάπηςξη ................................................................................................................... 26
2. 3.1. Σα θαινόμενα ηηρ ςπεπέκηαζηρ και ςποέκηαζηρ ................................................................ 27
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΓΝΧΗ ................................................................................. 29
3. 1. Μεηαγλωζζικέρ Γεξιόηηηερ.......................................................................................................... 29
3. 2. Οπιζμόρ ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ ................................................................................... 30
3. 2. 1. Καηηγοπίερ μοπθημάηων ..................................................................................................... 31
3. 2. 2. Μοπθολογικέρ διαδικαζίερ .................................................................................................. 32
3. 2. Η ζσέζη ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ με ηην ανάπηςξη ηος γπαμμαηιζμού........................ 34
3. 3. Η ζσέζη ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ με ηην λεξιλογική ανάπηςξη ..................................... 36
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ...................................................................................... 43
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΠΟΘΔΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ................................................................. 47
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ...................................................................................... 48
6.1. σεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ................................................................................................................. 48
6.2. Πληθςζμόρ και Γείγμα ηηρ έπεςναρ ............................................................................................. 48
6.3. Μέζα ςλλογήρ δεδομένων ........................................................................................................... 49
6.3.1. Οι Γοκιμαζίερ/ ηεζη ................................................................................................................ 49
2

6.4. Γιαδικαζία ηηρ έπεςναρ ................................................................................................................. 56
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ ......................................................................... 58
7.1. Υαπακηηπιζηικά ηος Γείγμαηορ ................................................................................................... 58
7.2. Μονοπαπαγονηικέρ ςζσεηίζειρ................................................................................................... 61
7.2.1. ςζσέηιζη Κπιηηπίος Αναλογίαρ Λέξεων με Γεκηικό και Παπαγωγικό Λεξιλόγιο .......... 61
7.2.2. ςζσέηιζη Κπιηηπίος σημαηιζμού/ Αποζσημαηιζμού Λέξεων με Γεκηικό και
Παπαγωγικό Λεξιλόγιο ..................................................................................................................... 62
7.2.3. ςζσέηιζη Κπιηηπίος σημαηιζμού ύνθεηων Λέξεων με Γεκηικό και Παπαγωγικό
Λεξιλόγιο ............................................................................................................................................ 63
7.2.4. ςζσέηιζη Κπιηηπίος Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ με Γεκηικό και Παπαγωγικό Λεξιλόγιο
............................................................................................................................................................ 63
7.3. Αναλύζειρ Πολλαπλήρ Παλινδπόμηζηρ ....................................................................................... 65
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ .................................................................. 70
8.1. Κπιηήπιο Αναλογίαρ Λέξεων : Παπαγωγική και Κλιηική Μοπθολογική Δπίγνωζη ............... 70
8.2. Κπιηήπιο σημαηιζμού/ Αποζσημαηιζμού Παπάγωγων Λέξεων............................................... 71
8.3. Κπιηήπιο σημαηιζμού ύνθεηων Λέξεων .................................................................................. 72
8.4. Κπιηήπιο Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ ........................................................................................... 74
8.5. Η πποβλεπηική ζσέζη Γεκηικού και Παπαγωγικού Λεξιλογίος ηων παιδιών πποζσολικήρ
ηλικίαρ με ηην μοπθολογική ηοςρ επίγνωζη ....................................................................................... 77
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ...................................................................................................... 82
9.1. ςμπεπάζμαηα................................................................................................................................ 82
9.2. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ ............................................................................................................... 83
9.3. Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα ................................................................................................ 84
9.4. Παιδαγωγικέρ πποηάζειρ ............................................................................................................... 85
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................................................... 87
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ................................................................................................................................ 87
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ..................................................................................................................................... 88
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ .......................................................................................................................................... 94
Κπιηήπιο Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ .................................................................................................. 94

3

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ
ΔΛ
ΠΙΝΑΚΑ 1: ηνηρεία ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην θχιν.....................................................58
ΠΙΝΑΚΑ 2: ηνηρεία ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία 94............................................58
ΠΙΝΑΚΑ 3: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδφζεσλ σο πξνο ηα Κξηηήξηα
Αμηνιφγεζεο.................................................................................................................................59
ΠΙΝΑΚΑ 4: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ Αλαινγίαο Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
(πληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson‟s r) ………………………………………………….............60
ΠΙΝΑΚΑ 5: πζρεηίζεηο Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην..................................................................................................................61
ΠΙΝΑΚΑ 6: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην.......................................................................................................................................62
ΠΙΝΑΚΑ 7: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην.......................................................................................................................................63
ΠΙΝΑΚΑ 8: Μνληέιν Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Γεθηηθφ
Λεμηιφγην......................................................................................................................................64
ΠΙΝΑΚΑ 9: Μνληέιν Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην......................................................................................................................................65
ΠΙΝΑΚΑ 10: Ζ ζρέζε ηεο Κιηηηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο κε ην Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην......................................................................................................................................66
ΠΙΝΑΚΑ 11: Ζ ζρέζε ηεο Παξαγσγηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο κε ην Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην.................................................................................................................66
ΠΙΝΑΚΑ 12: Ζ ζρέζε ηνπ ρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην..................................................................................................................................... 67
4

ΠΙΝΑΚΑ 13: Ζ ζρέζε ηνπ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην.................................................................................................................67
ΠΙΝΑΚΑ 14: Ζ ζρέζε ηνπ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην.......................................................................................................................................68
ΠΙΝΑΚΑ 15: Ζ ζρέζε ηεο Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην.......................................................................................................................................68

5

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Μεηά απφ κηα δεθαεηία ππεξεζίαο ζην δεκφζην ειιεληθφ λεπηαγσγείν, έλησζα έληνλα
ηελ αλάγθε λα επηκνξθσζψ νπζηαζηηθά πάλσ ζην αληηθείκελφ κνπ, ηελ πξνζρνιηθή
παηδαγσγηθή. Οη δπζθνιίεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαζεκεξηλά αληηκεησπίδσ ζηε ζρνιηθή ηάμε,
αιιά θπξίσο ην ρξένο κνπ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κνπ, λα είκαη ε θαιχηεξε δαζθάια γη‟
απηνχο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, κε νδήγεζαλ ζην κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ „Θεσξία
θαη Πξάμε‟ πνπ πξνζθέξεη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
Μέζα απφ ηε δίρξνλε πνξεία κνπ, βγαίλσ πινπζηφηεξε ζε γλψζεηο ηφζν γηα ηε Θεσξία
ηεο Πξνζρνιηθήο Παηδαγσγηθήο, φζν θαη γηα ηελ Πξάμε πνπ νπζηαζηηθά κε ελδηαθέξεη.
Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ.
Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ επφπηε θαζεγεηή κνπ Γηψξγν Μαλσιίηζε, γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε
θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο κνπ, ηηο έκπεηξεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο
ηνπ, πνπ κε βνήζεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή απηήο ηεο
κειέηεο.
Γελ ζα κπνξνχζα αζθαιψο λα κελ αλαθέξσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ απέλαληη ζηελ
νηθνγέλεηά κνπ, ηα παηδηά κνπ Αληψλε, Καηεξίλα, ηεθαλία θαη ηνλ αγαπεκέλν κνπ ζχδπγν
Μηράιε Ρνπζζάθε γηα ηελ αγάπε, ηελ ππνκνλή θαη ηε ςπρνινγηθή ηνπο βνήζεηα απέλαληί κνπ
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επίπνλνπ απηνχ κνλνπαηηνχ. Γπζηπρψο ζαλ εξγαδφκελε κεηέξα νη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζα παξέκελαλ ην λεαληθφ κνπ φλεηξν, αλ δελ είρα ηελ ππνζηήξημε ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηνπο επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ, πνπ κε άθεζαλ
εθηφο απφ κακά, λα πάξσ θαη ηνλ ξφιν ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο.
Δπραξηζηψ ηηο θίιεο θαη ζπλαδέιθνπο Γεσξγία Ληνπδάθε θαη Διέλε Νηθνινπδάθε πνπ
πίζηεςαλ ζε κέλα θαη κε παξφηξπλαλ λα ζπκκεηέρσ ζηηο εμεηάζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα, θάηη πνπ δελ είρα ηε δχλακε θαη πίζηε ζηνλ εαπηφ κνπ λα ηνικήζσ ζε θακία
πεξίπησζε. Δπραξηζηψ ηηο ζπλαδέιθνπο πνπ κε αγάπε άλνημαλ ηηο ηάμεηο ηνπο , αιιά θαη ηε
ζπλάδειθν Εαθείξα Νηθνινπδάθε κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνκαη ζην λεπηαγσγείν κνπ, γηα φιεο ηηο
δηεπθνιχλζεηο ζην εξγαζηαθφ κνπ σξάξην, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ έξεπλά κνπ.
αο επραξηζηψ πνιχ φινπο ζαο
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο ζηνρεχεη ηε κειέηε ηε ζρέζεο αλάκεζα
ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ
δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εξεπλεηηθή κειέηε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, επηρεηξήζακε λα αληρλεχζνπκε ηελ πηζαλή ζρέζε αλάκεζα ζηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ην ιεμηιφγηφ ηνπο, δεθηηθφ θαη
παξαγσγηθφ, ζην επίπεδν πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηα παηδηά, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο
θαη δνθηκαζίεο. Σν ελδηαθέξνλ καο ζηξάθεθε ηφζν ζηελ χπαξμε ή φρη, ηεο φπνηαο ζρέζεο
αλάκεζα ζε κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ιεμηιφγην, αιιά θαη ζηνλ αλ πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε
ακθίδξνκε, θαηά ηελ νπνία ην ιεμηιφγην επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο
ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα κειέηε, ζρεδηάζηεθε κηα ζπζρεηηζηηθή
έξεπλα (correlational research), ε νπνία είρε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ιεμηινγηθήο
ηνπο αλάπηπμεο, ηφζν ζην δεθηηθφ φζν θαη ζην παξαγσγηθφ ηνπο ιεμηιφγην. Μέζα απφ ηηο
δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε
αλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζή θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο, αλ ε ζρέζε απηή
είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή ακθίδξνκε.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζακε αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε 60 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ
ζε λεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Ρεζχκλνπ, ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ηέζζεξα θξηηήξηα γηα ηελ
απνηχπσζε ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο, ην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ, ην Κξηηήξην
ρεκαηηζκνχ/Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ χλζεησλ
Λέμεσλ θαη ηέινο ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ιεμηινγηθήο
ηνπο αλάπηπμεο, πινπνηήζεθαλ δχν δνθηκαζίεο, ε κία αθνξνχζε ζηε κέηξεζε ηνπ δεθηηθνχ
ιεμηινγίνπ θαη ε δεχηεξε ζηελ κέηξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ην δεθηηθφ θαη παξαγσγηθφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζην Γεθηηθφ Λεμηιφγην, ηα απνηειέζκαηά καο
θαλεξψλνπλ φηη επεξεάδεηαη απφ ηελ Παξαγσγηθή θαη Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε. Σν
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Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην επεξεάδεηαη απφ ηε Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε ηεο χλζεζεο, αιιά θαη
απφ ηελ Παξαγσγηθή θαη Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε.
Μέζα απφ ηελ κειέηε καο πξνηείλεηαη ε αλαιπηηθφηεξε κειέηε ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, κε δηαρξνληθέο έξεπλεο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε
δξαζηεξηφηεηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αχμεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Σέινο
ζεσξνχκε φηη ίζσο ήηαλ ζθφπηκν λα επελδχζνπκε σο εξεπλεηέο ζηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ
κνξθψλ ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζε ζρέζε κε ην ιεμηιφγην, κε μερσξηζηέο κειέηεο
ζηνρεπκέλεο ζηα πεδία πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν.

.

8

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ κε ην δεθηηθφ θαη παξαγσγηθφ
ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απνηέιεζε γηα εκάο ην εξεπλεηηθφ δεηνχκελν, θαηά
ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ζην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο. Αξρηθά θαηαγξάςακε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνρσξήζακε ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, ησλ ζηαηηζηηθψλ
αλαιχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, θαηφπηλ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
φπσο θαη ε εξκελεία ηνπο. Σέινο αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία καο νδήγεζαλ ηα
δεδνκέλα θαη ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ αμίδεη λα εξεπλεζνχλ κειινληηθά.
Πην αλαιπηηθά ε κειέηε καο αλαπηχζζεηαη ζε ελλέα θεθάιαηα, μεθηλψληαο κε ηελ
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ φξνπ «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» ζην πξψην θεθάιαην. ην
θεθάιαην απηφ αλαθέξνπκε ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο Γιψζζαο, σο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γεληθά
θαη εηδηθφηεξα ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην λεπηαγσγείν. πλερίδνπκε κε κηα
ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε θαη θαζηέξσζε ηνπ
φξνπ «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη θαηαιήγνπκε ζηελ αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο εκπεξηέρνληαη ζηνλ φξν θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε κνξθνινγηθή
επίγλσζε πνπ εδψ άκεζα καο ελδηαθέξεη. Σέινο θαηαιήγνπκε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο
ηνπ γξακκαηηζκνχ γεληθφηεξα κε ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν αλήθνπκε θαη
κειεηνχκε.
ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ αθνξά ζηελ
Αλάπηπμε ηνπ Λεμηινγίνπ. Αθνχ πξψηα αλαθεξζνχκε γεληθά ζην ηη ζεκαίλεη ε ιεμηινγηθή
αλάπηπμε γηα ηα κηθξά παηδηά, παξνπζηάδνπκε θαη πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηνπο δχν ηχπνπο
ιεμηινγίνπ, ην Γεθηηθφ θαη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην. Πξνηνχ θιείζνπκε κε ην θεθάιαην απηφ,
δίλνπκε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ
ηα βξέθε ζηα κηθξά παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελφ καο, ελψ
θιείλνπκε κε ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηα θαηλφκελα ηεο «ππεξέθηαζεο» θαη « ππνέθηαζεο» ηα
νπνία επξέσο ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο.
ην ηξίην θεθάιαην αθηεξσλφκαζηε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεηαγισζζηθήο
δεμηφηεηαο πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε. Αξρηθά γίλεηαη ιφγνο γηα
9

ηηο κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο γεληθά, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχκε κε
ηνλ νξηζκφ ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο. Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο κνξθεκάησλ θαη νη
κνξθνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Κιείλνπκε ην θεθάιαην ζρνιηάδνληαο ηα φζα πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
κειεηεηέο αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
γξακκαηηζκνχ, φζν θαη κε ηελ ιεμηινγηθή αλάπηπμε εηδηθφηεξα.
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο
θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ ζρεδηάζακε.
Αθνινπζεί ην έθην θεθάιαην, ην νπνίν είλαη αθηεξσκέλν ζηελ κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Δδψ παξνπζηάδεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ν
ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο,

πεξηγξάθεηαη ν πιεζπζκφο θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ

αθνινπζήζακε, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ καο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε δχν μερσξηζηέο θάζεηο, θαη φιεο νη
ιεπηνκέξεηεο πεξηέρνληαη ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.
Φηάλνληαο ζην έβδνκν θεθάιαην, ζα βξνχκε φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθέο
αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ.
Πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ην δείγκα καο θαη ζπλερίδνπκε παξαζέηνληαο ηηο κνλνπαξαγνληηθέο
αλαιχζεηο θαη ηέινο ηηο αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο.
ην φγδνν θεθάιαην ζρνιηάδνπκε θαη πεξλάκε ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ κεηά ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Ζ εξκελεία καο ζπλνδεχεηαη θπζηθά κε ηελ ζχλδεζε
ησλ δηθψλ καο απνηειεζκάησλ, κε αληίζηνηρα άιισλ κειεηεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη
παξφκνηεο έξεπλεο.
Σειεηψλνληαο ζην έλαην θεθάιαην παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. Δπηπξφζζεηα
επηζεκαίλνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππφθεηηαη ε έξεπλα καο, ελψ γίλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αμίδεη λα εξεπλεζνχλ κειινληηθά, θαη παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ- ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ

1.1. Η Γλώζζα ωρ κςπίαπσο γνωζηικό ανηικείμενο
Ζ γιψζζα είλαη γηα ηηο ζχγρξνλεο εγγξάκκαηεο θνηλσλίεο, ην νπζηαζηηθφ θαλάιη
επηθνηλσλίαο, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε δσή ησλ αλζξψπσλ θάζε ειηθίαο ζε νιφθιεξν ην
θάζκα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε γεληθφηεξν θνηλσληθφ
επίπεδν αιιειεπίδξαζεο. Δίλαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ην νπνίν ην αλζξψπηλν είδνο έρεη
αλαπηχμεη ζηνλ αλψηαην βαζκφ, κε ζηφρν θπζηθά ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία, αιιά θαη ηελ
πξναγσγή ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ζ γιψζζα είλαη ε ζπλεζέζηεξε θαη πεξηζζφηεξν
αλαπηπγκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο, κνξθή ε νπνία πξαγκαηψλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ γισζζηθνχ θψδηθα, κε πξνθνξηθή αιιά θαη γξαπηή κνξθή (ηακάηεο, 2013).
Ζ αμία θαη ε δχλακε ηεο γιψζζαο είλαη εχθνιν λα αλαγλσξηζηεί ζηελ θνηλσληθή καο
δσή, φηαλ ζρεδφλ φιεο νη θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε
απηνχ ηνπ ηφζν ζχλζεηνπ θψδηθα επηθνηλσλίαο. Ζ νκαιή ζπλελλφεζε κε ηνπο γχξσ καο
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα θαηαιαβαίλνπκε ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο καο θαη λα
ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ ζσζηή πιεξνθφξεζή καο εμαξηάηαη απφ ηηο
αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη, θάζε θνξά πνπ δηαβάδνπκε θαη είκαζηε ζε ζέζε
λα θαηαλνήζνπκε έλα δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ή ζην δηαδίθηπν. Γελ ζα ήηαλ
άζηνρν λα ζεκεηψζνπκε, φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ν θνηλσληθφο καο βίνο είλαη
πεξηζηνηρηζκέλνο θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ ιφγν, ηε γιψζζα, ηφζν ζηελ πξνθνξηθή φζν θαη
ζηελ γξαπηή ηεο κνξθή (Σάθα, 2011).
Ο απνθαζηζηηθφο ξφινο πνπ δηαηεξεί ε γιψζζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη μεθάζαξα θαη ζην έληνλν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ ηειεπηαίσλ
ζαξάληα ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ, γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην κηθξφ παηδί
θαηνξζψλεη ηειηθά λα θαηαθηήζεη ηηο δνκέο ηεο γιψζζαο ηνπ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη
ηθαλνπνηεηηθά ηφζν ζε πξνθνξηθφ, φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν (Μαλσιίηζεο, 2016). Καη φρη
κφλν απηφ. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαδήηεζε απηή, είλαη ε αλάδεημε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο παηδαγσγηθά κεζφδνπ, γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, δειαδή ε
εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο καο γιψζζαο, φηαλ ηελ κηιάκε θαη φηαλ ηελ δηαβάδνπκε ή ηελ γξάθνπκε
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(Μαλσιίηζεο, 2016). Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε απφδεημε γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο
αλάγλσζεο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, απφ ην νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην άηνκν δελ θαηνξζψλεη ή δπζθνιεχεηαη λα θαηαθηήζεη ηε δεμηφηεηα ηεο
αλάγλσζεο (Πφξπνδαο, 2002).

1.1.1. Ο πόλορ ηηρ Γλώζζαρ ζηο Αναλςηικό Ππόγπαμμα ποςδών για ηο Νηπιαγωγείο
πγθεθξηκέλα ζηε ρψξα καο, ηελ Διιάδα, μεθάζαξα αλαθέξεηαη ζην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ
Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.., 2003, ζει.587) φηη «ην Πξφγξακκα γηα
ηε Γιψζζα ζην Νεπηαγσγείν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε γλψζε θαη ε γιψζζα
νηθνδνµνχληαη ζηαδηαθά, µέζα απφ επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα». Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ δηαζεκαηηθά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο ηάμεηο ηνπο, εκπιέθνληαο ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, κε θπξίαξρν
ην ζηνηρείν ηεο γιψζζαο, ζε φιεο ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη -πξνθνξηθή επηθνηλσλία
(νµηιία θαη αθξφαζε), αλάγλσζε, γξαθή θαη γξαπηή έθθξαζε- κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ
ππνζηεξίδεη ηελ νπζηαζηηθή, απζεληηθή επηθνηλσλία πνπ εκπίπηεη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ λεπίσλ.
Πην αλαιπηηθά ζην Α.Π.. (2014), φπσο αθξηβψο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο, σο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην ε δηδαζθαιία
λα

πεξηνξίδεηαη απζηεξά θαη κφλν ζην πιαίζην ελφο θαη κφλν μερσξηζηνχ γισζζηθνχ

καζήκαηνο, ην αληίζεην κάιηζηα. ηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε δηδαζθαιία
ηεο Γιψζζαο ,λα δηαρέεηαη ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ην Πξφγξακκα
πνπδψλ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αμηνπνηεί ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Δίλαη ε θαηάιιειε ψξα ν θάζε εθπαηδεπηηθφο λα
αληηιεθζεί φηη ε γιψζζα, δελ απνηειεί κφλν έλα αληηθείκελν κάζεζεο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή
απνηειεί ην θπξίαξρν κέζν γηα ηελ αλαθάιπςε θαη απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο, είηε
αλαθεξφκαζηε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ, είηε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ
θπζηθψλ επηζηεκψλ, είηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηπραίλεη λα πξαγκαηεχνληαη ηα λήπηα κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπο.
Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο , είλαη επίζεο απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην Γ.Δ.Π.Π.. ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ζην λεπηαγσγείν ηελ
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«ελνπνίεζε ηεο γλψζεο, ηελ πξναγσγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο» θαη ηελ ζηήξημε ηνπ ξφινπ ηεο
γιψζζαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα (Γ.Δ.Π.Π.., 2003 ζει. 587). Απφ φια φζα παξαζέζακε
παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη

ε ζεκαζία πνπ δίλεη ε πνιηηεία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο

γιψζζαο.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν (2014) θηλείηαη ππφ ην πλεχκα ηνπ
αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, φπνπ ε γιψζζα θαη νη δεμηφηεηεο γχξσ απφ απηήλ αλαπηχζζνληαη
θπζηθά θαη αβίαζηα ζε απζεληηθά ππνζηεξηθηηθά πεξηβάιινληα, απηφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ
ζρνιείνπ. Ο φξνο «αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο» δειψλεη κηα ζπλέρεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ
γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία μεθηλά λσξίο ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηεπξχλεηαη θαζψο ην παηδί
κεγαιψλεη θη εκπινπηίδεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, πξψηα ζην νηθνγελεηαθφ θη έπεηηα ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ. Ζ αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο αληηκεησπίδνληαη σο νιφηεηα θη φρη
ζαλ απζηεξά δηαρσξηζκέλεο δεμηφηεηεο ( Μαλσιίηζεο, 2016).

1.2. Η ανάδςζη ηος γπαμμαηιζμού/ Ιζηοπική Αναδπομή
Οη Gillen θαη Hall (2003) καο κεηαθέξνπλ κε ηε κειέηε ηνπο πνιιά ρξφληα πίζσ, εθεί
ζηα 1928 φηαλ δχν Ακεξηθαλνί ςπρνιφγνη (Morphett & Washburne, 1931, ζην Gillen & Hall,
2003) άξρηζαλ επηζήκσο λα εξεπλνχλ ηε ιεγφκελε „αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα‟, θαζνξίδνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ, έλα θαηψηαην ειηθηαθφ φξην γηα θάζε επίδνμν αλαγλψζηε ζηα 6,5 ρξφληα δσήο.
Κάηη ηέηνην ζήκαηλε πσο έλα νπνηνδήπνηε παηδί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα
γξάθεη, πξνηνχ θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ 6,5 ρξφλσλ θαη εηζαρζεί επίζεκα ζηνπο θφιπνπο ηνπ
επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μαδί ηνπο ζπληάζζνληαη θαη νη Dolch θαη Bloomster
(1937, ζην Gillen & Hall, 2003), νη νπνίνη θαη ππνζηεξίδνπλ φηη έλα παηδί πξέπεη λα έρεη θηάζεη
ηελ ειηθία ησλ 7 ρξφλσλ, πξνηνχ δηδαρζεί ηα θσλήκαηα ηεο γιψζζαο ηνπ.
Ζ

ζεσξία

ηεο

αλαγλσζηηθήο

εηνηκφηεηαο

θπξηάξρεζε

ηα

επφκελα

ρξφληα,

ραξαθηεξίδνληαο ηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κε έληνλα αληηιεπηηθή
ρξνηά, κηαο απζηεξήο δηαδηθαζίαο απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Ζ Tάθα (2011) καο
δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο „αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο‟ ζχκθσλα κε ηνπο Downing θαη Thackray
(1975, ζει. 10) σο ην «ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαηά ην νπνίν ην παηδί, είηε ιφγσ σξηκφηεηαο είηε
ιφγσ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ είηε ιφγσ θαη ησλ δχν, είλαη έηνηκν λα κάζεη λα δηαβάδεη εχθνια
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θαη απνδνηηθά». Τπήξρε μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ζηνλ κε
αλαγλψζηε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε επηθξαηνχζα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο ήηαλ
έληνλα επεξεαζκέλε απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ, ηα παηδηά αζθνχληαλ ζε δεμηφηεηεο, πξναλαγλσζηηθέο/ πξν-γξαθηθέο πνπ δελ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, νχηε θάπνηνλ
άκεζν θαη νπζηαζηηθφ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ή ζηφρν (Gillen & Hall, 2003 ·Σάθα, 2011) .
Αθνινχζεζαλ θπζηθά θη άιιεο κειέηεο, θαζψο ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ παξέκελε
δσληαλφ, κε απνηέιεζκα απφ ην ηέινο ηνπ 1970 θη έπεηηα νη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα παηδηά θαη
ηνλ γξαπηφ ιφγν λα αιιάμνπλ ζεακαηηθά. Ζ εκθάληζε παηδηψλ ζην ζρνιείν, ηα νπνία ήηαλ ζε
ζέζε ήδε λα δηαβάδνπλ, πξνθαινχζε έθπιεμε θη ελδηαθέξνλ, επεηδή αθξηβψο ζεσξνχληαλ
εμαηξεηηθά αζπλήζηζην θαη παξάμελν. Οη Gillen θαη Hall (2003), αλαθέξνπλ πσο κειεηεηέο φπσο
νη Clay (1969), Reid (1970) θαη

Goodman (1976) ζηξάθεθαλ ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ

αθνινπζνχζαλ ηα παηδηά πνπ αλαθάιππηαλ ηνλ γξακκαηηζκφ ηφζν λσξίο, κε απνηέιεζκα ε
πξνζέγγηζή ηνπο λα θαζνξίζεη ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ αθνινχζεζαλ ζηελ αληίιεςή καο γηα
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη ηνλ γξακκαηηζκφ γεληθφηεξα.
Σν ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ινηπφλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ πξαθηηθψλ γξακκαηηζκνχ πνπ
αθνινπζνχληαλ απφ παηδηά θαη γνλείο ζην ζπίηη, πξηλ ηελ επίζεκε είζνδφ ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, πξνζπαζψληαο λα δείμνπλ κε ιεπηνκέξεηα, πψο νη εκπεηξίεο απηέο κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ γξακκαηηζκφ (Gillen &
Hall, φπ. π.

2003). To 1983 (Taylor, 1983, ζην Gillen & Hall, 2003) εηζάγεηαη ν φξνο

„νηθνγελεηαθφο γξακκαηηζκφο‟, ν νπνίνο θαλεξψλεη ηηο εκπεηξίεο πνπ ηα παηδηά απνθηνχλ ζην
πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη θπζηθά κε ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθαιχθζεθε ε ζεκαζία ηεο νιφηεηαο ηνπ
γξακκαηηζκνχ, φηη είλαη αδχλαην λα δηαρσξηζηεί θαη λα απνθιεηζηεί απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο (Gillen & Hall, 2003).
ήκεξα πηζηεχεηαη φηη ν γξαπηφο ιφγνο δελ θαηαθηηέηαη απφ ηα κηθξά παηδηά ζε κηα
πξνθαζνξηζκέλε ειηθία σο απνηέιεζκα ηεο αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο, αληίζεηα αξρίδεη λα
αλαδχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δσήο

ησλ παηδηψλ πνιχ πξηλ εηζαρζνχλ ζηελ φπνηα δνκή

εθπαίδεπζεο, θαζψο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη πινχζην ζε
εξεζίζκαηα γξαπηνχ ιφγνπ θαη έρνπλ γχξσ ηνπο ελειίθνπο νη νπνίνη κε ελδηαθέξνλ θαη αγάπε,
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ελζαξξχλνπλ θαη παξνηξχλνπλ θάζε ηνπο πξνζπάζεηα, ζηελ πεξηπέηεηα ηεο αλαθάιπςεο θαη
θαηάθηεζεο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο (Σάθα & Μαλσιίηζεο, 2009).

1.3. Η Θεωπία ηος Αναδςόμενος Γπαμμαηιζμού
Σν 1966 ε Clay (ζην Σάθα, 2011) εηζάγεη ηνλ φξν „αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο‟. Με ηνλ
θαηλνχξην απηφ φξν ε Clay πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθάληδαλ
νξηζκέλα κηθξά παηδηά φηαλ πξνζπαζνχζαλ λα δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ, αθφκα θη αλ αθφκε
δελ κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν. Σα παηδηά θξαηνχλ βηβιία θαη
πξνζπνηνχληαη φηη δηαβάδνπλ, φπσο αθξηβψο έρνπλ παξαηεξήζεη θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα ην
θάλνπλ, ή δνθηκάδνπλ λα „γξάςνπλ‟ κηα ιίζηα γηα ςψληα.
Ο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο εκθαλίδεηαη κε θάπνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, ηηο νπνίεο
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ππνζηεξηθηηθνί ελήιηθεο ζην πεξηβάιινπλ
ηνπ παηδηνχ, γνλείο ή/θαη εθπαηδεπηηθνί. Οη κνξθέο απηέο αθνξνχλ ηνπο δχν ππιψλεο ηνπ
γξακκαηηζκνχ, ηελ αλαδπφκελε αλάγλσζε θαη ηελ αλαδπφκελε γξαθή. Έηζη ζηελ πξψηε
πεξίπησζε ηα παηδηά πξνζπνηνχληαη φηη δηαβάδνπλ, ελψ ζηε δεχηεξε θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γξαθή κε ζθνπφ λα κεηαδψζνπλ έλα κήλπκα (Μαλσιίηζεο, 2016).
Ο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο αθνξά ζε δεμηφηεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ πξνηνχ
εκθαληζηνχλ νη ζπκβαηηθέο ηθαλφηεηεο γξακκαηηζκνχ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ζρεηίδνληαη άκεζα
κε απηέο. Ηζρπξνί παξάγνληεο νη νπνίνη έρεη βξεζεί λα έρνπλ ηζρπξή ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθφ
γξακκαηηζκφ ζε πιήζνο εξεπλψλ είλαη ε γλψζε ησλ γξακκάησλ, νη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ
γξαπηφ ιφγν, ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ν αλαπηπγκέλνο πξνθνξηθφο ιφγνο, νη δεμηφηεηεο γξαθήο
(γξαθή νλφκαηνο) θαη ε ιεγφκελε „ηαρεία νλνκαηνδνζία ιέμεσλ ‟(R.A.N. / Rapid Automatic
Naming in Lexical Access). Παξφια απηά ην ιεμηιφγην απφ κφλν ηνπ

απνηειεί αζζελή

παξάγνληα γηα ηελ κειινληηθή απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Lonigan
& Shanahan,2009).
ηε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, ε γιψζζα, αληηκεησπίδεηαη νιηθά, ρσξίο λα
είλαη ζθφπηκνο ν δηαρσξηζκφο ησλ δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο δελ ζα ζπκβεί ζε κηα θαζνξηζκέλε θξίζηκε
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αλαπηπμηαθή πεξίνδν, αληίζεηα ζα αξρίζεη λα ζπκβαίλεη εληειψο θπζηθά, θαζψο ην παηδί ζα
απνθηά ζρεηηθέο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ απφ ην γνληθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο θαη ζα
εκπινπηηζηνχλ κε ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν. Ζ εθκάζεζε αλάγλσζεο θαη γξαθήο απνηειεί κηα
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα θαηαιάβνπλ ην
θφζκν γχξσ ηνπο (Goodman, 1980 ζην Σάθα, 2011). Ζ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ζπκβαίλεη απφ ηελ
αξρή ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη εκθαλίδεη ζπλέρεηα, δειψλνληαο κηα δπλακηθά αλαπηπμηαθή θαη
φρη κηα ζηαηηθή δηάζηαζε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Μαλσιίηζεο, 2016).
Αξρηθά ινηπφλ, ηα παηδηά πξνηνχ αθφκε δερζνχλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα
κάζνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, ζπρλά πηνζεηνχλ ζρεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ
πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελήιηθα αλαγλψζηε ή γξαθέα. Οη
ζπκπεξηθνξέο απηέο εθδειψλνληαη ζε έλα πιαίζην απζεληηθψλ επηθνηλσληαθψλ θαηαζηάζεσλ
πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην παηδί, καζαίλνληάο ηνπ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη ην
ίδην ζεκαληηθέο κε ηελ εθκάζεζε ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ ηνπ, ηα γξάκκαηα, ηηο ιέμεηο θ.η.ι.
(Μαλσιίηζεο, 2016). Ζ Goodman (1980, ζην Σάθα, 2011·ζην Μαλσιίηζεο, 2016) νλνκάδεη ηηο
ζπκπεξηθνξέο απηέο «ξίδεο ηνπ γξακκαηηζκνχ», νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζπγρξφλσο ηξέθνληαο
ην «δέληξν ηνπ γξακκαηηζκνχ», ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηελ
«ζξεπηηθή νπζία» πνπ ηηο ηξνθνδνηεί, θάλνληαο ην «δέληξν» λα αλαπηχζζεηαη θαη λα κεγαιψλεη.
Ο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη
ζηάζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη σο αξρηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο γξακκαηηζκνχ, ρσξίο απηφ λα ηηο
θαζηζηά πξναπαηηνχκελεο ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο, κέζα ζε έλα
πινχζην εγγξάκκαην πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάδπζή ηνπο (Whitehurst & Lonigan,
1998, ζην Μαλσιίηζεο, 2016). Ζ

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο

αληηκεησπίδεηαη νιηθά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα, πεγάδεη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη
μεθηλά λσξίο ακέζσο κφιηο ην παηδί αξρίδεη λα αιιειεπηδξά κε ην εγγξάκκαην πεξηβάιινλ ηνπ,
πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε ςπρνγισζζνινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεηαη απφ
ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη αλαηξέθεηαη ην παηδί (Σάθα, 2011).
Ο φξνο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο έρεη θπξηαξρήζεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ
ηνπο κειεηεηέο, θαζψο θαλεξψλεη φηη ε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην
άηνκν, φηαλ απηφ δεη θη αλαπηχζζεηαη ζε έλα εγγξάκκαην πεξηβάιινλ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ηηο
απαξαίηεηεο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ. Αξρίδεη λσξίο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη έρεη ζπλερφκελε
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εμειηθηηθή πνξεία, ε νπνία εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη ζηελ ηππηθή
εθπαίδεπζε. Έηζη νη ζπκπεξηθνξέο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζα εκθαληζηνχλ κε θπζηθφ
ηξφπν, φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη ππνζηεξηθηηθνί ελήιηθεο
θαζνδεγνχλ ην παηδί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαθηήζεη ην γξακκαηηζκφ, ζχκθσλα κε ην
πλεχκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky, φπνπ ε κάζεζε νηθνδνκείηαη ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ
πιαίζην, κε ηε βνήζεηα ελειίθσλ ή πεξηζζφηεξν ηθαλψλ ζπλνκειίθσλ (Σάθα, 2011).

1.4. Γπαμμαηιζμόρ και Μεηαγλωζζικέρ Γεξιόηηηερ
Ζ Ράιιε (2019) αλαθέξεη πσο ε ηπραία παξαγσγή κεκνλσκέλσλ ήρσλ δελ έρεη θαλέλα
απνιχησο λφεκα, πξνηνχ πξνζηεζεί ζε απηήλ θάπνηα θαλνληθφηεηα. Ζ γιψζζα ζαλ φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε έλαλ θνηλσληθά απνδεθηφ θψδηθα ή γηα λα ην πνχκε
δηαθνξεηηθά, ζε έλα

ζπκβαηηθφ ζχζηεκα απζαίξεησλ ζπκβφισλ θαη θαλφλσλ πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ νη νκηιεηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ
έλλνηεο.
Ζ γιψζζα κειεηάηαη σο ζχζηεκα απφ ηελ επηζηήκε ηεο Γισζζνινγίαο, κέζα απφ ηελ
δηάθξηζή ηεο ζε επηκέξνπο επίπεδα (Ράιιε, 2019). Απηά είλαη ε Φσλεηηθή, ε Φσλνινγία, ε
Μνξθνινγία, ε χληαμε, ε εκαζηνινγία θαη ε Πξαγκαηνινγία (Ράιιε, 2019). Ζ θσλεηηθή
αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αξζξψλνληαη θαη αθνχγνληαη νη ήρνη/θζφγγνη.
Ζ Φσλνινγία αζρνιείηαη κε ηηο αθεξεκέλεο βαζηθέο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ηηο ιέμεηο, δειαδή
ηα θσλήκαηα, αιιά θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ γεληθφηεξε νξγάλσζή ηνπο, ηελ
πξνθνξά ηνπο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ζπιιαβψλ θαη ησλ ιέμεσλ. Ζ Μνξθνινγία κειεηά ηηο
ιέμεηο ζε επίπεδν εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, εληνπίδνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κηθξφηεξεο
κνλάδεο πνπ ηηο απνηεινχλ, δειαδή ηα κνξθήκαηα (Ράιιε, 2019). Ζ χληαμε εζηηάδεη ζηνλ
ηξφπν θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη ιέμεηο ζπλδπάδνληαη ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ζσζηέο
πξνηάζεηο, απφ άπνςε ηφζν γξακκαηηθή, φζν θη ελλνηνινγηθή. Σέινο ε εκαζηνινγία
αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα ησλ δηάθνξσλ ελλνηψλ πνπ νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο εθθξάδνπλ,
αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ (Ράιιε, 2019·Σάθα, 2011).
Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, καο
ελδηαθέξνπλ νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ εμειηθηηθά, νη νπνίεο
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ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαη αθνξνχλ απφ ηε κία πιεπξά ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, θη απ‟ ηελ άιιε ζηελ αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Όζνλ αθνξά
ζηηο πξψηεο ν Μαλσιίηζεο (2016) αλαθέξεη φηη πεγάδνπλ απφ ην γεληθφ πεδίν ηεο γισζζηθήο
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, θαη δελ είλαη άιιεο απφ ην ιεμηιφγην, ηελ θαηαλφεζε ιφγνπ θαη ηηο
αθεγεκαηηθέο δεμηφηεηεο.
Σν ιεμηιφγην δηαθξίλεηαη ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο δεμηνηήησλ αλάινγα κε ηε ρξήζε
ηνπ, ην εθθξαζηηθφ/παξαγσγηθφ, πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ιέμεσλ θαη ην πξνζιεπηηθφ ή
δεθηηθφ ιεμηιφγην, πνπ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ (Οηθνλνκίδεο, 2003· Ράιιε, 2019).
Οη δεμηφηεηεο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ην παηδί, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη νδεγίεο ρξήζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ιφγνπ
(Μαλσιίηζεο, 2016). Οη αθεγεκαηηθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη θαη ζηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο
ελφο πξνθνξηθνχ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, αιιά θαη ζηηο δεμηφηεηεο παξαγσγήο λέσλ
πξνθνξηθψλ αθεγήζεσλ απφ ηα παηδηά (Μαλσιίηζεο, 2016).
Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ αλάπηπμε κεηαγισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο
δεμηφηεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά θαη απνθαιχπηνπλ ηε ζηνραζηηθή ζθέςε θαη ηνλ ζθφπηκν
έιεγρν πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο γιψζζαο (Μαλσιίηζεο, 2000, ζην Μαλσιίηζεο,2016). Οη
κεηαγισζζηθέο απηέο δεμηφηεηεο είλαη ε θσλνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη κνξθνινγηθή επίγλσζε.
Απφ απηέο ε θσλνινγηθή επίγλσζε (phonological awareness) έρεη εξεπλεζεί εμαληιεηηθά
θαη απνδεδεηγκέλα βνεζά ηα παηδηά ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληηιακβάλεηαη φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειείηαη απφ θσλνινγηθέο
κνλάδεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαθξίλεη κέζα ζηηο ιέμεηο πνπ αθνχεη (Σάθα, 2011). Όπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Πφξπνδαο (2002, ζει.217) «πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα πνπ
επηηξέπεη ζηνλ νκηιεηή ηεο γιψζζαο λα θηλεζεί απφ ηα δηαθαλή ζηα αδηαθαλή ζηνηρεία ηεο
γιψζζαο θαη λα απνθηήζεη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ιέμεο,
φπσο ηα θσλήκαηα».
Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε (morphological awareness) πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο
αλαγλψξηζεο θαη ζθφπηκνπ ρεηξηζκνχ ησλ κνξθνινγηθψλ κνλάδσλ ησλ ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ (Μαλσιίηζεο, 2016· Πφξπνδαο, 2002· Ράιιε, 2019). Θεσξεηηθά, ε κνξθνινγηθή
επίγλσζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε κάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ φζν θαη ζηελ
αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε (Μαλσιίηζεο, 2016).
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Ζ ζεκαζηνινγηθή επίγλσζε (semantic awareness) αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα
θαηαλνεί φηη νη ιέμεηο απνηεινχλ απζαίξεηεο ελφηεηεο κε πνιιαπιέο έλλνηεο, ελψ δειψλνπλ
αληηθείκελα, δξάζε ή γεγνλφηα (Σάθα, 2011).
Ζ ζπληαθηηθή επίγλσζε (syntactic awareness) αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ πνπ
ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηνράδεηαη πάλσ ζηηο ζπληαθηηθέο φςεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, λα
αληηιακβάλεηαη φηη νη πξνηάζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπληαθηηθή δνκή (Σάθα, 2011) θαη λα
αζθεί ζθφπηκν έιεγρν ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ ηεο γιψζζαο ηνπ. χκθσλα κε
ηνλ Μαλσιίηζε (2016) ε ζπληαθηηθή επίγλσζε αθνξά θπξίσο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε,
θαη φρη ηφζν πνιχ ηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαηά ζηα πξψηα ζηάδηα
εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο (Bowey, 1986· Demont & Gombert, 1996· Manolitsis, 2004).
Σέινο ε πξαγκαηνινγηθή επίγλσζε (pragmatic awareness), αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
παηδηνχ λα δηαθξίλεη ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ θαη δηέπνπλ ηε γιψζζα, αλάινγα κε ην
επηθνηλσληαθφ πιαίζην ζην νπνίν θάζε θνξά απηή εληάζζεηαη (Σάθα, 2011).
Δλψ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπληαθηηθή επίγλσζε έρεη αηνλήζεη, ζηνλ
αληίπνδα βξίζθεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε, θαζψο απνδεηθλχεηαη κέζσ
ηηο έξεπλαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα νπζηψδε δεμηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, ην
ιεμηιφγην θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Γξεγνξάθεο, 2014). Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη
κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα, πνπ ζπλδπάδεη φιεο ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ,
θσλνινγηθέο , ζεκαζηνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο (Carlisle & Nomanbhoy, 1993).

1.5. Γπαμμαηιζμόρ και Δκπαίδεςζη
O Smith (2006) αλαθέξεη φηη νη Ferreiro θαη Teberosky (1982) καο δίλνπλ νπζηαζηηθά
ζηνηρεία γηα ην γεγνλφο φηη πνιιά παηδηά θζάλνπλ ζην ζρνιείν έρνληαο πνιιέο γλψζεηο γηα ηνλ
γξακκαηηζκφ. Ίζσο δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ φπσο ζα έθαλε έλαο
εγγξάκκαηνο ελήιηθαο, αιιά μέξνπλ ήδε κε πνηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη ν γξακκαηηζκφο ζηελ
θνηλσλία πνπ αλήθνπλ. Γλσξίδνπλ γηα ινγαξηαζκνχο πνπ νη γνλείο ηνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ,
ιίζηεο γηα ςψληα, εθεκεξίδεο, αθφκα θαη ηειενπηηθνχο νδεγνχο. Γλσξίδνπλ φηη νη ελήιηθεο
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ρξεζηκνπνηνχλ ράξηεο ή αθνινπζνχλ ηηο πηλαθίδεο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο. Έρνπλ
ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηππψλεηαη κε ζχκβνια ζην ραξηί θαη έηζη
απνθηά ζηαζεξφηεηα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο ιέεη ν Smith (2006, ζει. 462) «ηα παηδηά έρνπλ
επθαηξίεο λα δνπλ ηη κπνξεί λα θάλεη ν γξαπηφο ιφγνο, ελζαξξχλνληαη θαη ηνπο πξνζθέξεηαη
βνήζεηα λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα κφλα ηνπο θαη δελ θηλδπλεχνπλ κε απνθιεηζκφ, αλ θάλνπλ
ιάζε ή αλ επηδείμνπλ κηα παξνδηθή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο».
Φπζηθά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά εηζάγνληαη ζηελ δνκή ηεο εθπαίδεπζεο κε έλα
ξεπεξηφξην εκπεηξηψλ γξακκαηηζκνχ, δελ ζεκαίλεη φηη ν δξφκνο ηεο κάζεζεο είλαη ζηξσκέλνο
θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θακία δνπιεηά λα θάλνπλ. Σν αληίζεην κάιηζηα. Ο Μαλσιίηζεο
(2016) επηζεκαίλεη φηη φηαλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, αλαηξέθεηαη θαη εθπαηδεχεηαη ην
παηδί, αδπλαηεί λα ηνπ πξνζθέξεη πνηνηηθέο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο λα ζέηνπλ ηνλ
γξαπηφ ιφγν κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ απνδίδεη γλήζην ελδηαθέξνλ θαη αμία γηα ην ίδην, ηφηε νη
κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ δελ ζα κπνξέζνπλ λα εθδεισζνχλ, παξά
κφλν φηαλ ην παηδί έξζεη πηα ζε επαθή κε ηνλ γξαπηφ ιφγν ζην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά δελ έρνπλ ιάβεη επαξθή πεξηβαιινληηθή ππνζηήξημε γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ηφηε ηα ζρνιεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ παξέρνπλ
(Smith, 2006). Ζ άπνςε απηή ζπλδπάδεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ Vigotsky (1978) (ζην Σάθα, 2011),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν νηθνδνκεί ηε λέα γλψζε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ
πνηνηηθή αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ελειίθνπο ή ηθαλφηεξνπο ζπλνκήιηθνπο. Άηνκα θαη πεξηβάιινλ
ζπλεξγάδνληαη κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, κέζα ζε έλα απζεληηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ
πξνάγεη ηηο εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ.
Ζ Makin ζηε κειέηε ηεο (2003), αλαθέξεη φηη δχν είλαη νη θαίξηνη παξάγνληεο ηνπ
πεξηβάιινληνο γξαπηνχ ιφγνπ, ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Πξψηα ε πξφζβαζε ζε
θαηάιιειεο απζεληηθέο πεγέο γξαπηνχ ιφγνπ θαη χζηεξα νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ. Βέβαηα
έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη γεληθά ζην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο, θη φρη κφλν ζηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ζην γξακκαηηζκφ.
Σέινο ε Makin (2003) κε ηελ κειέηε ησλ Roskos θαη Christie (2001), επηζεκαίλεη ηελ
ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ πξνζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ζα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, αιιά
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θαη ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε. ε έλα πξνζεθηηθά
ζρεδηαζκέλν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γξακκαηηζκνχ, φπνπ ην παηρλίδη είλαη ην θπξίαξρν κέζν
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα επηδξάζνπλ επνηθνδνκεηηθά ζην
πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πνξείαο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ, ελψ φηαλ δελ ζπκβαίλεη απηφ, ην πεξηβάιινλ είλαη μεθάζαξα δπζιεηηνπξγηθφ,
ρσξίο λα πξνσζεί ηε κάζεζε (Makin, 2003).
Γηα λα αλαθεξζνχκε ηψξα ζπγθεθξηκέλα ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην πιαίζην
ηεο ζεσξίαο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, ε Gaskins (2003) ζεκεηψλεη φηη νη πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ, εθαξκφδνπλ κηα δηεπξπκέλε
πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε. Ζ έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη θάζε παηδί καζαίλεη κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ, αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο.
Οη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηελ Gaskins (2003), ην θαηαλννχλ απφιπηα.
Καηαλννχλ επίζεο πσο ν ίδηνο ν γξακκαηηζκφο απφ ηε θχζε ηνπ είλαη πνιπδηάζηαηνο, γη‟ απηφ
θαη πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαηάιιεια.
Ζ επηηπρία ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, νθείιεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ
παξαγφλησλ/δεμηνηήησλ.

Υηίδεηαη

ζηα

ζεκέιηα

πνπ

πεξηιακβάλνπλ,

ηε

θσλνινγηθή

ζπλεηδεηνπνίεζε, απφςεηο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, ιεμηιφγην θαη άιιεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε
γιψζζα. Με ηελ ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ
πεγψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ εμάζθεζε, ηε ζπλερή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ν γξακκαηηζκφο κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηνλ
δηέπνπλ, απνθαιχπηεηαη ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ (Gaskins, 2003· Σάθα, 2011).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ
2. 1. Γλωζζική Ανάπηςξη
Ο Noam Chomsky (2008, ζει. 33), αλαθέξεη πσο «αλ πξφθεηηαη λα θαηαλνήζνπκε κε
πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη ή θαηαθηηέηαη ε γιψζζα, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαρζνχκε αθαηξεηηθά
γηα κηα μερσξηζηή θαη απηφλνκε κειέηε ζε έλα γισζζηθφ ζχζηεκα, έλα ζχζηεκα γλψζεο θαη
πεπνίζεζεο, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη αιιειεπηδξά κε
πνιινχο άιινπο παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηα είδε ζπκπεξηθνξάο πνπ
παξαηεξνχκε». ηελ νπζία απηφ πνπ πξνηείλεη ν Chomsky είλαη λα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ην
ζχζηεκα ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (linguistic competence) κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλνο
θάζε αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ψζηε λα κάζεη λα κηιά, λα ζρεκαηίδεη θαη λα θαηαλνεί, ηελ
κεηξηθή ηνπ γιψζζα. Πφζν απιφ φκσο είλαη θάηη ηέηνην; Ζ έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη πξφθεηηαη
γηα κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε θαη ζχλζεηε ηθαλφηεηα.
Ζ ζέζε ηνπ Chomsky έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα ππνζηήξηδε κε ηελ ζεσξία ηνπ ν
Skinner (1957, ζην Υαηδεζαββίδεο, 2002), φηη δειαδή ην κηθξφ παηδί ζα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί
ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα απνκλεκνλεχνληαο ιέμεηο θαη πξνηάζεηο πνπ αθνχεη λα παξάγνληαη
απφ ηνπο ελειίθνπο ζην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη, πξνζδηνξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε
γισζζηθή γλψζε, σο ην ζχλνιν ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ην παηδί έρεη θαηαθέξεη λα
απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα παξαβιέπνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ παηδηθή νκηιία. Καηά ηνλ Chomsky, ην λήπην είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη
πξνηάζεηο θαη κνξθέο ιέμεσλ, πνπ δελ έρεη μαλαθνχζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά θαη λα
θαηαλνεί άπεηξν αξηζκφ ελλνηψλ θαη πξνηάζεσλ, επεηδή αθξηβψο είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ
κεραληζκφ θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο (language acquisition device), ν νπνίνο θαη θαζηζηά δπλαηή
ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ δνκψλ ηεο κεηξηθήο ηνπ γιψζζαο, κέζα απφ ηελ επαθή θη
αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο νκηιεηέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Υαηδεζαββίδεο, 2002).
Σν παηδί φηαλ μεθηλά λα αλαπηχζζεη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, μεθηλά θαηά πξψην ιφγν
κε ηελ θσλνινγηθή αλάπηπμε. Απηή πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο άλαξζξεο θξαπγέο, ηα βαβίζκαηα
θαη ηα ηδηφξξπζκα θσλνινγηθά ζχλνια, ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
έηνπο ηεο δσήο (Πφξπνδαο, 2002· Phythian- Sence & Wagner, 2007· Ράιιε, 2019). Όζν
πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε δηαδηθαζία, έλα λήπην δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ιέμεηο πνπ έρνπλ
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πξαγκαηηθφ λφεκα, πξνηνχ θηάζεη ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν λα θαηαλνεί, φηη ζηελ νπζία νη
ιέμεηο δελ είλαη ηίπνηα άιιν, παξά αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, θαηαζηάζεηο ή
ελέξγεηεο (Phythian- Sence & Wagner, 2007· Ράιιε, 2019).
Απηφ πνπ φπσο θαίλεηαη είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο,
είλαη ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ην παηδί ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα
επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ ιέμεσλ. Έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ, φηαλ ν θξνληηζηήο ηνπ παηδηνχ
θαηνλνκάδεη έλα αληηθείκελν πνπ ην ίδην ην παηδί δείρλεη κε ην δάρηπιν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην
παηδί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε λνεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ (ιέμε) θαη ην ελ ιφγσ
αληηθείκελν (ζεκαηλφκελν). Με ηνλ ίδην ηξφπν ε θαηαλφεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα
ξήκαηα, θαίλεηαη φηη είλαη ζπρλφηεξε ζε ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ν θξνληηζηήο ζην
πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (Phythian- Sence & Wagner, 2007). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηφδνπ ην κηθξφ παηδί μεθηλά λα δηαθξίλεη ηελ ηνληθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιφγνπ, ελψ
αξγφηεξα ζα θαηνξζψζεη λα δηαθξίλεη θαη ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο νκηιίαο, δειαδή ηηο ιέμεηο,
ηηο ζπιιαβέο θαη ηα θσλήκαηα (Πφξπνδαο, 2002).
Φαίλεηαη πσο ε θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απφ ηα παηδηά επεξεάδεηαη απφ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε παηδηά θαη γνλείο/θξνληηζηέο, φηαλ εκπιέθνληαη
ζε ζπλερείο επηθνηλσληαθέο αληαιιαγέο, φπσο ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηεο Κνηλσληθήο
Αιιειεπίδξαζεο (Bruner, 1974· Vygotsky, 1962, ζην Ράιιε, 2019). Ο Bruner αλαθέξεη ηνλ φξν
„ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο‟ (Language Acquisition Support
Systems- LASS) (ζην Ράιιε, 2019). Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ φζνη έξρνληαη ζε
επαθή κε ην παηδί ζην άκεζν πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία
θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο απφ ην παηδί. Σα παηδηά απφ ηελ πιεπξά ηνπο είλαη εθνδηαζκέλα κε
ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα λα „δηαβάδνπλ‟ ηελ ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ,
θαηνξζψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαθηήζνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. πρλά νη ελήιηθεο
ή πην ηθαλνί ζπλνκήιηθνη ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα, φηαλ φρη απιά δηνξζψλνπλ ην κηθξφ παηδί
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηε γιψζζα, αιιά φηαλ ζηελ νπζία επεθηείλνπλ,
αλαδηαηππψλνληαο (re-cast) ηα ιφγηα ηνπ παηδηνχ, απνθαιχπηνληαο κε θπζηθφ ηξφπν ηε ρξήζε
ηεο γιψζζαο (Ράιιε, 2019).
Οη δνκέο ηεο γιψζζαο απνθηνχλ λφεκα κφλν φηαλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο
επηθνηλσληαθφο ζθνπφο, αθνχ ε επηζπκία ησλ παηδηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα θηλεηνπνηεί ζηελ
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πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηελ γιψζζα ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Tomasello (2003, ζην
Ράιιε, 2019· Tomasello, 2005) ηα παηδηά καζαίλνπλ ηε γιψζζα κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
γισζζηθέο εκπεηξίεο, θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θαηάθηεζε ηεο δνκήο ηεο γιψζζαο κέζα απφ ηελ
ζπλερφκελε ρξήζε ηεο. Ζ άπνςε απηή ζπληάζζεηαη κε ηελ ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ
γξακκαηηζκνχ, πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.

2. 2. Σύποι Λεξιλογίος

Ζ αλζξψπηλε γιψζζα απνηππψλεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο. Ζ κία
αλαθέξεηαη ζηελ πξνζιεπηηθή/παζεηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ε
δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ απηέο ζρεκαηίδνπλ. Ζ άιιε δηάζηαζε
αθνξά ηελ εθθξαζηηθή/παξαγσγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζηελ νπνία ζπκβαίλεη θαηά θχξην ιφγν
ε άξζξσζε ησλ ιέμεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο (Ράιιε, 2019).
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα λα κπνξέζνπκε λα δερζνχκε φηη έλα παηδί έρεη θαηαθέξεη λα
εληάμεη κηα λέα ιέμε ζην παξαγσγηθφ/εθθξαζηηθφ ηνπ ιεμηιφγην (productive vocabulary), ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνθέξεη ζσζηά θη αξγφηεξα λα γξάθεη ηε ιέμε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν,
λα κπνξεί λα απνδψζεη ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηα αληίζεηα ή ηα ζπλψλπκά
ηεο, λα ηελ ρξεζηκνπνηεί ζσζηά κέζα ζε κηα πξφηαζε, λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαηάιιειν ηχπν ηεο
κέζα ζηελ πξφηαζε, αθφκα θαη λα παξάγεη λέεο ιέμεηο απφ απηήλ (Οηθνλνκίδεο, 2003).
Σν παξαγσγηθφ/εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην αληηζηνηρεί ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο
ζχκθσλα κε ηνλ Deighton (ζην Οηθνλνκίδεο, 2003), ην πξνθνξηθφ (oral vocabulary) θαη ην
γξαπηφ ιεμηιφγην (writing vocabulary), κε ην πξψην λα αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο ιέμεηο
πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, θαη ην δεχηεξν λα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ
ιέμεσλ

πνπ

ην

άηνκν

ρξεζηκνπνηεί

ζηνλ

γξαπηφ

ηνπ

ιφγν

αληίζηνηρα.

ην

παξαγσγηθφ/εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην εληάζζνπκε θαη ην ιεγφκελν βαζηθφ ιεμηιφγην (basic
vocabulary), ην ζχλνιν δειαδή ησλ ιέμεσλ πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζεη

ηηο

βαζηθφηεξεο

επηθνηλσληαθέο

ηνπ

αλάγθεο.

ε

απηφ

θπζηθά

δελ

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ιέμεηο κηα γιψζζαο, αιιά εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν
θαη ζπρλφηεξα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ αηφκνπ (Οηθνλνκίδεο, 2003).
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Σν πξνζιεπηηθφ/δεθηηθφ ιεμηιφγην (receptive vocabulary) αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ιέμεηο
εθείλεο πνπ έρεη θαηαλνήζεη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηεί ηα
πξνθνξηθά ή γξαπηά κελχκαηα πνπ απνδέρεηαη ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο.
Όηαλ ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηνλ αθνπζηηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ηχπν κηαο ιέμεο, λα
δηαθξίλεη φηη ε ιέμε απηή απνηειείηαη απφ δηάθνξα κέξε (κνξθήκαηα) θαη λα ζπζρεηίδεη ηα
κνξθήκαηα απηά κε ηε ζεκαζία ηεο, φηαλ επίζεο θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλν θεηκεληθφ είδνο, γλσξίδεη άιιεο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαη
είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη αλ ε ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά ζε κηα πξφηαζε, ηφηε κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε ιέμε απηή εληάζζεηαη ζην δεθηηθφ ιεμηιφγηφ ηνπ (Οηθνλνκίδεο, 2003).
Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο έλα άηνκν ζπκβαίλεη λα είλαη ηθαλφ λα θαηαλνεί πιήζνο ιέμεσλ,
θη έηζη νη ιέμεηο απηέο απνηεινχλ ην δεθηηθφ ηνπ ιεμηιφγην, απφ ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ φκσο
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα κέξνο ηνπο, ην νπνίν θη απνηειεί ην παξαγσγηθφ/εθθξαζηηθφ ηνπ
ιεμηιφγην, ην νπνίν θαη είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην πξψην. Σν δεθηηθφ ιεμηιφγην ηνπ αηφκνπ
είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξν απφ ην παξαγσγηθφ/εθθξαζηηθφ, θαζψο ζχκθσλα κε
ηνλ Corson (ζην Οηθνλνκίδεο, 2003) πεξηιακβάλεη ηηο ιέμεηο πνπ ην άηνκν γλσξίδεη πιήξσο,
ιέμεηο πνπ γλσξίδεη αιιά ζπαλίσο ρξεζηκνπνηεί, αιιά θαη ιέμεηο πνπ αθφκα δελ έρνπλ απφιπηα
θαηαθηεζεί. Σέινο θαη ην δεθηηθφ ιεμηιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο θαηά ηνλ Deighton
(ζην Οηθνλνκίδεο, 2003), ην αθνπζηηθφ (listening vocabulary) πνπ αθνξά θπζηθά ζηελ
πξνθνξηθή επηθνηλσλία, θαη ην αλαγλσζηηθφ (reading vocabulary), πνπ αθνξά ζηηο ιέμεηο πνπ ην
άηνκν θαηαλνεί θαηά ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ.
Έλα παηδί πνπ ζπκπιεξψλεη ην 6ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπλήζσο έρεη θζάζεη ζε
αμηφινγν επίπεδν γισζζηθήο αλάπηπμεο, έρεη παξφια απηά πνιχ δξφκν αθφκα λα δηαλχζεη γηα
λα θηάζεη ζηελ νινθιήξσζή ηεο. Μέρξη απηή ηελ ειηθία έρεη θαηαθηεζεί ην θσλνινγηθφ
ζχζηεκα ηεο γιψζζαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαγσγή ιφγνπ απφ ην παηδί θαη ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ κνξθνινγηθνχ θαη ζπληαθηηθνχ ζπζηήκαηνο (Οηθνλνκίδεο, 2003). Ζ θαηάθηεζε ηνπ
πξαγκαηνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο ζπλερίδεηαη θαζψο ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζε ειηθία θαη
κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ελψ ην ζεκαζηνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ
απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ηφζν αλαπηπγκέλν φζν λα εμππεξεηεί ηελ θαζεκεξηλή βαζηθή
επηθνηλσλία, παξφια απηά ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ζε
νιφθιεξε ηνπ δσή ηνπ αηφκνπ (Οηθνλνκίδεο, 2003).
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2. 3. Λεξιλογική Ανάπηςξη
ε απηφ ην ζεκείν ζα καο απαζρνιήζεη ε ιεμηινγηθή αλάπηπμε θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο
γιψζζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κηθξά παηδηά θαηαθέξλνπλ λα
θαηαθηήζνπλ ην λνεηηθφ ιεμηθφ, ηε ζεκαζία δειαδή ησλ ιέμεσλ ηεο γιψζζαο ηνπο (Ράιιε,
2019). Ζ ιέμε δελ είλαη κηα απιή ζεηξά ήρσλ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ή
ζεκείσλ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ γξαπηφ. Πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο αλαθνξάο (reference),
γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κεηαθέξεη κηα ζεκαζία, ελψ παξάιιεια θάζε ιέμε έρεη ηε δηθή ηεο
νληφηεηα θαη δελ ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηεο (Ράιιε, 2019).
Σα παηδηά θαηαλννχλ ηηο ιέμεηο ζε δχν επίπεδα, είηε ζε επίπεδν θαηαλφεζεο (δεθηηθφ
ιεμηιφγην), είηε ζε επίπεδν παξαγσγήο (εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην). ηαδηαθά θαζψο κεγαιψλνπλ ηα
παηδηά κέζα απφ ηηο επηθνηλσληαθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο θξνληηζηέο ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά ηηο ιέμεηο θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ην ζεκαηλφκελφ ηνπο. ην πξψην
ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ ηα νπζηαζηηθά ππεξηεξνχλ ζηελ θαηαλφεζε απφ ηα ξήκαηα, θαζψο ηα
πξψηα αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα, ελψ ηα δεχηεξα εθθξάδνπλ ελέξγεηα ή ζρέζεηο αλάκεζα ζηα
αληηθείκελα (Ράιιε, 2019). Όηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ παξαγσγή 50 ιέμεσλ, ζα εκθαληζηεί ε
ρξήζε ηνπ ηειεγξαθηθνχ ιφγνπ, κε ην παηδί λα ζπλδπάδεη δχν ιέμεηο ζε κηθξέο πξνηάζεηο, ρσξίο
φκσο λα εθαξκφδνληαη ζπληαθηηθνί θαλφλεο (Ράιιε, 2019). Απφ θεη θη έπεηηα παξαηεξείηαη κηα
ηαρεία αχμεζε ζην ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ, κε ηηο ιέμεηο λα καζαίλνληαη ζηαδηαθά θαη θαηφπηλ λα
πεξλνχλ ζην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Ζ ιεμηινγηθή έθξεμε (vocabulary spurt) έρεη
απαζρνιήζεη έληνλα ηνπο εξεπλεηέο (Ράιιε, 2019).
Γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο κηαο ιέμεο, πξέπεη αξρηθά ην ίδην ην παηδί λα
κπνξέζεη λα ηελ εληνπίζεη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φηαλ δειαδή ηνπ κηιάλε νη θξνληηζηέο ηνπ.
εηξά έρεη ε δπλαηφηεηα λα αληηζηνηρίζεη ηε ιέμε κε ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηεο, λα κπνξέζεη
δειαδή ην παηδί λα θαηαλνήζεη ζε ηη αθξηβψο αλαθέξεηαη ε ιέμε πνπ έρεη εληνπηζηεί (Ράιιε,
2019).
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2. 3.1. Σα θαινόμενα ηηρ ςπεπέκηαζηρ και ςποέκηαζηρ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα ηεο θαηάθηεζεο ηεο
κεηξηθήο γιψζζαο απφ ην παηδί, είλαη θπζηθά αλακελφκελν λα γίλνληαη ιάζε θαηά ηε ρξήζε ηεο
γιψζζαο, γξακκαηηθά, ζεκαζηνινγηθά θαη ζπληαθηηθά. Όζν αλαπηχζζεηαη ην ιεμηιφγην, ηα
παηδηά δελ ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ηηο ιέμεηο κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο έλλνηεο. ηελ πξνζπάζεηά
ηνπο

λα

θαηαθηήζνπλ

κηα

ιέμε,

ζπρλά

παξαηεξνχκε

ην

θαηλφκελν

ηεο

„ππεξέθηαζεο/ππεξγελίθεπζεο‟, φπνπ ην φλνκα κηα ιέμεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα άιια
αληηθείκελα, ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκα θη ελέξγεηεο ηα νπνία φκσο δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν ζην επίπεδν παξαγσγήο θαη φρη ζην
επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο (Ambridge, Pine, Rowland, Chang, & Bidgood, 2012· Clark, 1993·
Naigles & Gelman, 1995 ζην Ράιιε, 2019).
Πνιιέο θνξέο παξαηεξνχκε φρη κφλν ην θαηλφκελν ηεο ππεξέθηαζεο, αιιά θαη ην
θαηλφκελν ηεο „ππνέθηαζεο/ζπκπχθλσζεο‟(Anglin, 1977· Clark, 1993· Barret, 1995 ζην Ράιιε,
2019). Σα παηδηά θάλνπλ ππνεθηάζεηο/ζπκππθλψζεηο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ιέμε κε ζθνπφ λα
αλαπαξαζηήζνπλ έλα κνλάρα κέξνο ησλ αλαθνξψλ ηεο θαη φρη ην ζχλνιφ ηνπο, γεγνλφο πνπ
θαλεξψλεη κηα ζηελφηεξε θαη πην πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ιέμεσλ.
Καη ηα δχν θαηλφκελα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, εληάζζνληαη ζηε „ζεσξία ηνπ
πξνηχπνπ‟ (prototype theory) (Rosch, 1973 ζην Ράιιε, 2019). χκθσλα κε απηήλ, ηα παηδηά
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ κηα ιέμε, νξγαλψλνπλ θαηεγνξίεο κε βάζε έλα πξφηππν,
πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη ηππηθφ ηεο θαηεγνξίαο, ρσξίο φκσο λα είλαη απαξαίηεηα
ππαξθηφ. Σν παηδί εληάζζεη ηελ ιέμε, κεηά απφ ζχγθξηζε πνπ ζα θάλεη κε ηελ θαηεγνξία ηνπ
πξνηχπνπ πνπ έρεη νξγαλψζεη. Έηζη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα κπαίλνπλ θπξίσο
ζηελ δηαδηθαζία ηεο ππεξέθηαζεο, ελψ αληίζεηα νη ιηγφηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο
αληηκεησπίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηεο ππνέθηαζεο (Anglin, 1977 ζην Ράιιε, 2019).
Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε έλα παηδί λα εληάμεη κηα θαηλνχξηα ιέμε ζην λνεηηθφ ηνπ
ιεμηιφγην, ζα πξέπεη φπσο αλαθέξακε θαηά πξψην ιφγν λα είλαη ηθαλφ λα ηελ εληνπίζεη ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν θη έπεηηα λα κπνξέζεη λα αληηζηνηρίζεη ηε ιέμε απηή κε ην ζεκαηλφκελφ ηεο. Οη
επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ είλαη απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο θαζψο ην παηδί θαιείηαη λα αλαθαιχςεη ηηο ζεκαζίεο πνπ νη θξνληηζηέο ηνπ δίλνπλ
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ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα γισζζηθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ
ηνπ παηδηνχ ζπκβάιινπλ θαη απηά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο απφ απηφ (Ράιιε, 2019).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΓΝΧΗ
3. 1. Μεηαγλωζζικέρ Γεξιόηηηερ
Σν ζχλνιν ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί θαηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηελ βαζηά θαηαλφεζε, πνπ επηηξέπεη ζηνραζηηθή ζθέςε
θαη ζθφπηκν έιεγρν ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε δνκή ηεο γιψζζαο, νλνκάδνληαη
κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο (Γξεγνξάθεο, 2014· Μαλσιίηζεο, 2000). Οη κεηαγισζζηθέο
δεμηφηεηεο είλαη ε θσλνινγηθή, ε ζπληαθηηθή θαη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε.
Ζ θσλνινγηθή επίγλσζε θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαγλσξίδεη
αθνπζηηθά ηηο θσλνινγηθέο κνλάδεο ησλ ιέμεσλ, θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη ζθφπηκα αλαιφγσο
(Μαλσιίηζεο, 2016· Nagy, Carlisle, & Goodwin, 2014). Ζ ζπληαθηηθή επίγλσζε αθνξά ζηηο
δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπληαθηηθέο φςεηο ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ
ιφγνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε πεξηζζφηεξν, παξά κε ηηο δεμηφηεηεο
απνθσδηθνπνίεζεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο
(Bowey, 1986· Demont & Gombert, 1996· Manolitsis, 2004, ζην Μαλσιίηζεο, 2016)). Ζ
κνξθνινγηθή επίγλσζε ηέινο επηθεληξψλεηαη ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ ιέμεσλ (Ράιιε,
2019), ελψ απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαγλσξίδεη κε αθξίβεηα,
λα θαηαλνεί θαη λα ρεηξίδεηαη ηα κηθξφηεξα θνκκάηηα ησλ ιέμεσλ, ηα κνξθήκαηα (Zoski, &
Erickson, 2017).
Οη

Kirby, Desrochers, θαη Lai (2008) αλαιχνπλ ζηελ κειέηε ηνπο έμη αηηηψδεηο

παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Αλάκεζά
ηνπο εκπεξηέρνληαη θαη νη κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο θαη κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, καδί κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο (phonological decoding),
ε νπoία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα απνθσδηθνπνηεί ηα γξαπηά γξάκκαηα ζε
ήρνπο , κέζσ ηεο κεηαηξνπήο γξαθήκαηνο- θσλήκαηνο ,ηεο ηαρχηεηαο νλνκαηνδνζίαο ιεμεσλ
(naming speed) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα παηδηά θαηνλνκάδνπλ
μερσξηζηά εξεζίζκαηα, ηεο θαηάθηεζεο ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο, πνπ φπσο ζα δνχκε έρεη
ζηελή ζρέζε κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε, θαη ην ιεμηιφγην (Kirby et al., 2008· Lonigan &
Shanahan, 2009).
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Ζ θησρή αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο κε θαηάθηεζεο
ηεο „αιθαβεηηθήο αξρήο‟, ηεο θαηαλφεζεο δειαδή ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ήρνπο θαη γξάκκαηα.
Δίλαη απνδεδεηγκέλα απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο
(Bowers, Kirby & Deacon, 2010· Kirby et al., 2008∙ Lonigan & Shanahan 2009· Μαλσιίηζεο,
2016· Πφπξνδαο, 2002∙ Σάθα, 2011). Αλ ζειήζνπκε λα ζπλδπάζνπκε ηηο ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ
αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, ζα ιέγακε φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε ζπκβάιιεη ζηελ
θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε, ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ιέμεσλ θαη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε
ζπκβάιινπλ ζηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, θαη φιεο νη
παξαπάλσ δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ ζπλνιηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο. Παξφια απηά
παξακέλεη ε δπζθνιία λα αληηιεθζνχκε ηηο ζρέζεηο θη αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπλδένπλ ππφγεηα
απηέο ηηο δεμηφηεηεο θη επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ καζεηψλ καο (Bowers & Kirby, 2010∙ Kirby
et al., 2008).

3. 2. Οπιζμόρ ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ

ηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο ε κνξθνινγία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο
γισζζνινγηθήο έξεπλαο. Δμεηάδεη ηηο ιέμεηο, ηηο νπνίεο θαη κειεηά ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζεο.
Κάζε ιέμε θέξεη θσλνινγηθέο ηδηφηεηεο, νη ιέμεηο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδπάδνληαη θαη
δεκηνπξγνχλ πξνηάζεηο, πνπ ηειηθά ζα κεηαθέξνπλ λνήκαηα γηα λα επηηχρνπκε ηελ θαηαλφεζε
θαη ηνλ βαζηθφηεξν ζθνπφ καο, ηελ επηθνηλσλία. Ζ κνξθνινγία είλαη θνκκάηη ηεο γξακκαηηθήο
θαη ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο δνκήο ησλ ιέμεσλ, ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ
θαη ηέινο ζηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ απηά ηα ζπζηαηηθά (Γξεγνξάθεο, 2014∙ Ράιιε, 2008).
Σα κνξθήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηα θσλήκαηα, είλαη ηα κηθξφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία
κηαο ιέμεο, ηα νπνία έρνπλ ζεκαζία ή αθφκα θαη γξακκαηηθή ιεηηνπξγία, αλ φκσο ηα
δηαηξέζνπκε ζε ζπιιαβέο ή θσλήκαηα, ράλνπλ ην λφεκά ηνπο (Μαλσιίηζεο, 2016· Mcbride–
Chang, Wagner, Muse, Chow, & Shu, 2005· Ράιιε, 2008· Ράιιε, 2019· Zoski, & Erickson,
2017). Ζ Ράιιε (2008) αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα ιήκκαηα ελφο αθεξεκέλνπ ιεμηθνχ, ην
νπνίν ηξνθνδνηεί ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ, πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο δσήο
ηνπ παηδηνχ αιιά ζπλερίδεη λα αλαλεψλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη εθ‟ φξνπ δσήο.
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Ζ ειάρηζηε κνλάδα κνξθνινγηθήο αλάιπζεο είλαη ην κφξθεκα. Έλα απφ ηα κνξθήκαηα
κηαο ιέμεο, είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ε ιέμε, είλαη δειαδή ε ξίδα (root) ή ην ζέκα
ηεο θαη είλαη ην ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη θπξίσο ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο (Ράιιε, 2008· Zoski, &
Erickson, 2017· Rothou, & Padeliadu, 2015· Γξεγνξάθεο, 2014).
Οη φπνηεο κνξθνινγηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γχξσ απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα,
ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηθαλφηεηα ηφζν ηεο θαηαλφεζεο, φζν θαη ηεο ρξήζεο
κνξθνινγηθά πεξίπινθσλ ιέμεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξνθνξηθή επηθνηλσλία, απηφ πνπ καο
ελδηαθέξεη φκσο πξαγκαηηθά φηαλ κηιάκε γηα κνξθνινγηθή επίγλσζε, είλαη ην γεγνλφο φηη
ελδηαθεξφκαζηε γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά θαη αθνξνχλ ζηελ αθξηβή
αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο γιψζζαο, αιιά θαη ζηνλ ζπλεηδεηφ ζηνραζηηθφ ρεηξηζκφ
ησλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ. Οη παξάγνληεο ηέινο νη νπνίνη θαη θαίλεηαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ κνξθεκάησλ, ε
δηαθάλεηα ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ηεο
(Γξεγνξάθεο, 2014).

3. 2. 1. Καηηγοπίερ μοπθημάηων
Σα κνξθήκαηα νξγαλψλνληαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε κνξθή ή ηε ιεηηνπξγία
ηνπο. Αξρηθά ρσξίδνληαη ζε ειεχζεξα κνξθήκαηα (free morphemes) θαη ζε δεζκεπκέλα
κνξθήκαηα (bound morphemes). Σα πξψηα είλαη δπλαηφ λα ζηαζνχλ θαη αλεμάξηεηα ζε κηα
πξφηαζε (π.ρ. θαη, λα θηι.), ελψ ηα δεχηεξα απνηεινχλ αλαγθαζηηθά κέξνο κηαο άιιεο ιέμεο,
θαζψο δειψλνπλ γξακκαηηθή ζεκαζία (π.ρ.-νο, αξζεληθφ γέλνο εληθνχ αξηζκνχ, νλνκαζηηθήο
πηψζεο) (Ράιιε, 2019).
Μηα

άιιε

θαηεγνξηνπνίεζε

ησλ

κνξθεκάησλ,

είλαη

ν

ρσξηζκφο

ηνπο

ζε

ιεμηθά/ιεμηινγηθά θαη ζε γξακκαηηθά/ιεηηνπξγηθά κνξθήκαηα. Σα ιεμηθά κνξθήκαηα έρνπλ
ιεμηθή ζεκαζία, θαλεξψλνπλ δειαδή ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο (π.ρ. ηξερ-, γξαθ-). Σα γξακκαηηθά
κνξθήκαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνδειψλνπλ ηηο γξακκαηηθέο ζρέζεηο, δειαδή ην γέλνο, ηνλ
αξηζκφ, ηελ πηψζε θηι. Απφ ηηο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ ειεχζεξσλ θαη δεζκεπκέλσλ
κνξθεκάησλ, ππνδηαηξνχκε ηα κνξθήκαηα είηε ζε ιεμηθά είηε ζε γξακκαηηθά, θάηη πνπ ζεκαίλεη
φηη θαη ηα ειεχζεξα, αιιά θαη ηα δεζκεπκέλα κνξθήκαηα, είλαη δπλαηφ λα είλαη θαη είηε ιεμηθά,
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είηε γξακκαηηθά, θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο καο δίλεη ηειηθά ηηο ιέμεηο (Γξεγνξάθεο, 2014· Ράιιε,
2019· Ράιιε, 2008).
Πξνρσξψληαο κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, έρνπκε ηα δεζκεπκέλα γξακκαηηθά κνξθήκαηα,
ηα νπνία θη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππφθεηληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: ηα παξαγσγηθά
παξαζέκαηα ή πξνζθχκαηα (affixes). Όηαλ ηα παξαζέκαηα πξνεγνχληαη ηνπ ζέκαηνο ζηε ζεηξά
πνπ έρνπλ ζε κηα ιέμε, ηφηε νλνκάδνληαη πξνζήκαηα (prefixes), ελψ φηαλ έξρνληαη ζε ζεηξά
κεηά απφ ην ζέκα ηεο ιέμεο, νλνκάδνληαη επηζήκαηα (suffixes) (Γξεγνξάθεο, 2014· Ράιιε,
2019· Ράιιε, 2008· Zoski, & Erickson, 2017).
Γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ηα επηζήκαηα, ρσξίδνληαη ζε θιηηηθά θαη παξαγσγηθά. Σα
θιηηηθά καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θιίζε ηεο ιέμεο, ελψ ηα παξαγσγηθά
εκθαλίδνληαη κεηά ην ζέκα. Σα θιηηηθά επηζήκαηα δελ αιιάδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, αιιά
καο πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξνβιέςηκα, φπσο γηα παξάδεηγκα
νη θαηαιήμεηο θαηά ηελ θιίζε ελφο ξήκαηνο – ηξέρσ, ηξέρεηο, ηξέρεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα
παξαγσγηθά επηζήκαηα είλαη απηά πνπ κεηαβάινπλ ηε ζεκαζία ηεο βάζεο, κε απνηέιεζκα
πνιιέο θνξέο λα δεκηνπξγνχληαη παξάγσγεο ιέμεηο κε λέεο κε πξνβιέςηκεο ζεκαζίεο, αλάινγα
πάληα κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο (Γξεγνξάθεο, 2014· Ράιιε, 2019 ∙ Ράιιε, 2008·).
Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη κηα δεμηφηεηα κε κεγαιχηεξν εχξνο ζε ζρέζε κε ηε
θσλνινγηθή επίγλσζε, θαζψο ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο,
ζε αληίζεζε κε ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε πνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο
(Nagy, Carlisle, & Goodwin, 2014). Δπίζεο θαίλεηαη φηη αλαπηχζζεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηππηθά
αλαπηπζζφκελα παηδηά απ‟ φηη ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επεξεάδνληαο ηελ
απνθσδηθνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο (Harrison, Wood, Holliman, & Vousden,
2018∙ Lam, & Sheng, 2016).

3. 2. 2. Μοπθολογικέρ διαδικαζίερ
Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηνχλ νη ιέμεηο, αθνινπζνχληαη θάπνηεο κνξθνινγηθέο
δηαδηθαζίεο, δεκηνπξγψληαο κνλάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ δχν κνξθήκαηα ηνπιάρηζηνλ πνπ
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηνπο ηχπνπο πνπ ηειηθά είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ.
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Δίλαη νη δηαδηθαζίεο ηελ θιίζεο (inflectional) , ηεο παξαγσγήο (derivational) θαη ηεο ζχλζεζεο
(compounding) (Γξεγνξάθεο, 2014 ∙ Ράιιε, 2008).
Ζ θιίζε αθνξά ζηε κνξθνινγηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ κηαο ιέμεο, ζηηο
δηάθνξεο κνξθέο πνπ είλαη δπλαηφ λα πάξεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ιέμεο κε ηα αλάινγα θιηηηθά πξνζθχκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο γξακκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Ζ
ζεκαζία ηεο ιέμεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζέκα ηεο, θαη ηα θιηηηθά πξνζθχκαηα δελ επηθέξνπλ
αιιαγέο ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, αιιά θαλεξψλνπλ θάπνηα κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ είλαη πξνβιέςηκα θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηειηθφ ραξαθηήξα ηεο ιέμεο (Γξεγνξάθεο, 2014∙
Ράιιε, 2008). Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζπλεηδεηνπνηεί θαη λα ρεηξίδεηαη ζηνραζηηθά θαη
ζθφπηκα ηα κνξθεκαηηθά ζηνηρεία ηεο θιίζεο, απνδίδεηαη κε ηελ θιηηηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε
(awareness of inflectional morphology) (Γξεγνξάθεο, 2014).
Ζ παξαγσγή αθνξά ζηελ κνξθνινγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζέκαηα θαη
παξαγσγηθά πξνζθχκαηα ζπλδπάδνληαη, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ. Κάηη
ηέηνην έρεη ζαλ απνηέιεζκα, είηε λα επεξεαζηεί ε γξακκαηηθή θαηεγνξία ηεο ιεμηθήο βάζεο
(π.ρ. ξάβσ> ξάςηκν), είηε φρη (π.ρ. ληχλνκαη> μεληχλνκαη). Απηή ε δηαδηθαζία ζρεκαηίδεη ηνπο
ηχπνπο ησλ νπζηαζηηθψλ, ξεκάησλ, επηζέησλ θη επηξξεκάησλ. Δλππάξρνπλ θσλνινγηθνί,
κνξθνινγηθνί, ζπληαθηηθνί, ζεκαζηνινγηθνί θαη πξαγκαηνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηειηθά
επεξεάδνπλ ηε κνξθή ηεο ιέμεο. Δπηπξφζζεηα ε παξαγσγή είλαη δπλαηφ λα ζπληειεζηεί θαη
ρσξίο πξνζθπκαηνπνίεζε, χζηεξα απφ ην θαηλφκελν ηεο εηεξνίσζεο (ablaut), φηαλ αιιάδεη ην
θσλήελ ηεο βάζεο- θέξσ>θνξά- , ην θαηλφκελν ηεο κεηάπιαζεο- empty (αδεηάδσ) > empty
(άδεην) ζηελ αγγιηθή γιψζζα , θξηηηθφο> Κξεηηθφο, γηα ηα ειιεληθά- είηε ηέινο κε ηελ αιιαγή
ηνληζκνχ- impφrt (εηζάγσ)> import (εηζαγσγή) (Ράιιε, 2008). Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα
ζπλεηδεηνπνηεί ηε κνξθνινγηθή δνκή ησλ παξάγσγσλ ιέμεσλ θαη λα ρεηξίδεηαη ζθφπηκα ηα
κνξθεκαηηθά ζπζηαηηθά απνδίδεηαη κε ηελ παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε (awareness of
derivational morphology) (Γξεγνξάθεο, 2014).
Ζ ζχλζεζε αθνξά ζην ζρεκαηηζκφ κνξθνινγηθά πνιπδχλακσλ ζρεκαηηζκψλ, κε
πνιινχο θαη πνηθίινπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο δχν ή θαη παξαπάλσ ζεκάησλ, ή ζεκάησλ θαη
ιέμεσλ. Ζ ιεηηνπξγηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, εκθαλίδεη είηε ζρέζε
ππφηαμεο, είηε ζρέζε παξάηαμεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ππάξρεη κηα ιεηηνπξγηθή ζρέζε
εμάξηεζεο ηνπ πξνζδηνξίδνληνο ζην πξνζδηνξηδφκελν- αγξηάλζξσπνο-, ελψ ζηε δεχηεξε ηα
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ζπλζεηηθά κέξε απιά παξαηάζζνληαη ρσξίο έλα απφ απηά λα απνηειεί ηε βάζε ηεο ζχλζεηεο
ιέμεο, ελψ ε ηειηθή ζεκαζία ηεο πξνθχπηεη απφ ην „ζεκαζηνινγηθφ‟ άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ
ηεο –απγνιέκνλν (Ράιιε, 2008). Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζπλεηδεηνπνηεί ηε κνξθνινγηθή
δνκή ησλ ζχλζεησλ ιέμεσλ θαη λα ρεηξίδεηαη ζθφπηκα ηα κνξθεκαηηθά ηνπο ζπζηαηηθά
απνδίδεηαη κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο (awareness of morphology of
compounds) (Γξεγνξάθεο, 2014).

3. 2. Η ζσέζη ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ με ηην ανάπηςξη ηος γπαμμαηιζμού
Ζ έξεπλα έρεη δείμεη ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
γξακκαηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα κε ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο (Kim, Apel, & Al Otaiba, 2013∙
Kirby et al., 2008· McBride-Chang et al., 2005· Μαλσιίηζεο, 2016· Σάθα, 2011). Οη
πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, αιιά δελ
έρνπλ μεθαζαξίζεη νη κεραληζκνί πνπ ππφγεηα επηδξνχλ ζηε ζρέζε κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη
αλάγλσζεο. Υξεηάδεηαη θη άιιε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην πφηε θαη κε πνηνλ
αθξηβψο ηξφπν ε κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ γεληθφηεξα (Liu, Li, & Wong, 2017).
Αθφκα θαη νη λεαξνί αλαγλψζηεο πνπ βξίζθνληαη αθφκα ζηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο
ηεο αλάγλσζεο, ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ,
άζρεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη ζρεηηθά κε ηνλ γξακκαηηζκφ. ηελ επνρή
καο δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε, αιιά θαη ε γλψζε ησλ γξακκάησλ
(νξζνγξαθηθή επίγλσζε), ε θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ καδί κε ην ιεμηιφγην, θαη ε γλψζε ησλ
ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεκαζία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο (κνξθνινγηθή
επίγλσζε), επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο
γξαθήο (Deacon & Kirby, 2004∙ Kim et al., 2013).
ε κειέηε ησλ Kirby, Deacon, Bowers, Izenberg, Wade-Woolley, θαη Parrila (2012) νη
δνθηκαζίεο αλαινγίαο κε επξεία γθάκα κνξθνινγηθψλ κεηακνξθψζεσλ πνπ εθάξκνζαλ,
απνθάιπςαλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε γηα ηελ αλαγλσζηηθή
αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ, ςεπδνιέμεσλ, θεηκέλνπ θαη ηελ αλαγλσζηηθή
θαηαλφεζε. Οη ιέμεηο κπνξνχζαλ λα „ζπάζνπλ‟ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, ηα κνξθήκαηα, θαη λα
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δψζνπλ έηζη ζηνηρεία γηα ην λφεκα, ηελ νξζνγξαθία αθφκα θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνθέξνληαη.
Σέινο θάλεθε φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε αλαπηχζζεηαη παξάιιεια, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ,
φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν.
Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε βνεζά ηνπο κηθξνχο αλαγλψζηεο λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο ζηα ζπζηαηηθά πνπ ηηο απαξηίδνπλ θαη
κε ηνλ ηξφπν απηφ λα είλαη ζε ζέζε λα απνθξππηνγξαθνχλ ην λφεκά ηνπο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα
λα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάδνληαη. Ζ
ζπλεηζθνξά ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο
μεθηλάεη απφ ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν θαη θιηκαθψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη
ε ηάμε θνίηεζεο (Deacon & Kirby, 2004∙ Rothou & Padeliadu, 2015· Zhang, 2015·).
Πην ζπγθεθξηκέλα νη Nagy et al. (2014) επηζεκαίλνπλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε
ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε ιεμηινγίνπ, ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ζε
πνιιέο γιψζζεο. Αξρηθά ζε επίπεδν ιέμεο, ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπκβάιιεη ζηελ
απνθσδηθνπνίεζε κέζσ αλάιπζεο ησλ θνκκαηηψλ/κνξθεκάησλ ή ηελ νξζνγξαθία, δίλνληαο
ηελ δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα γξάθνπλ γξεγνξφηεξα ηηο γλσζηέο ιέμεηο,
ιφγσ ησλ ήδε γλσζηψλ ζρεηηθψλ νξζνγξαθηθψλ θαη θσλνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ιέμεο.
Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο ιεμηινγηθήο ζεκαζίαο, επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ζπκπεξάλνπλ ην
λφεκα κηαο λέαο άγλσζηεο ιέμεο, βαζηδφκελα ζην λφεκα ησλ γλσζηψλ κεξψλ/κνξθεκάησλ ή
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο κνξθνινγηθά ζχλζεηεο ιέμεο κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο ιέμεσλ. Σα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ ιέμεηο επθνιφηεξα, επεηδή
γλσξίδνπλ ήδε ηνπο δεζκνχο αλάκεζα ζηε κνξθή θαη ηε ιέμε, θαη ιφγσ ηνπ φηη θαηαλννχλ φηη
ηα κέξε ηεο ιέμεο πνπ έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζεκαζία, ηειηθά δειψλνπλ ην λφεκα ηνπ φινπ. ε
επίπεδν ζχληαμεο ηα παηδηά γίλνληαη ηθαλά λα ζπκπεξαίλνπλ ην κέξνο ηνπ ιφγνπ απφ ηελ
θαηάιεμε ηεο θάζε ιέμεο ή αθφκα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ιέμε,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζσζηή θαηάιεμε γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξφηαζε. Σα παηδηά καζαίλνπλ
γξεγνξφηεξα ηα κέξε ηνπ ιφγνπ, εμαηηίαο ηεο ηζρπξήο γλψζεο αλάκεζα ζηελ κνξθή/ηχπν (form)
ηεο ιέμεο θαη ην κέξνο ηνπ ιφγνπ ζην νπνίν αλήθεη.
Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε αληρλεχεηαη απφ λσξίο, ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ.
Φαίλεηαη φηη σθειεί γεληθά ηνπο αλαγλψζηεο, ελψ θέξλεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο ιηγφηεξν
ηθαλνχο αλαγλψζηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο δπζιεθηηθνχο καζεηέο, θαη απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν
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απνηειεζκαηηθή φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο πηπρέο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ. Δίλαη
δπλαηφ λα επεξεάζεη ηηο ηθαλφηεηεο ελφο παηδηνχ πάλσ ζηνλ γξακκαηηζκφ κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ
ηξφπνπο. Πξψηα ζπκβάιιεη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηειηθή αλαγλψξηζε κηαο ιέμεο, ζηε
ζπλέρεηα επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηφζν ηεο ιέμεο, φζν θαη ηνπ θεηκέλνπ, θαη
ηέινο δίλεη ηζρπξά θίλεηξα ζηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε αλάινγεο
δξαζηεξηφηεηεο, αλαηξνθνδνηψληαο ηα ζεηηθά. Όια ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη
ηε ζπκβνιή ηεο κεηαγισζζηθήο δεμηφηεηαο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ηελ ηαρεία απηφκαηε
νλνκαζία, ηελ νξζνγξαθία θαη ηε γλψζε ιεμηινγίνπ (Bowers et al., 2010).
Ο ζχλδεζκνο ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ηνλ γξακκαηηζκφ έρεη ήδε θαλεί, κέζα
απφ ηελ κέρξη ζήκεξα έξεπλα θαη ε θαηαλφεζε ησλ κνξθεκάησλ έρεη ειεγρζεί κέζα απφ
δηάθνξεο δνθηκαζίεο. Οθέιε πξνθχπηνπλ γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο ηα
δπζιεθηηθά παηδηά, αιιά θαη γηα δίγισζζνπο καζεηέο (Deacon, Wade-Woolley, & Kirby, 2007).
Έξεπλεο ζε Μαλδαξηληθά, Καληνλέδηθα θαη Κνξεάηηθα, φπνπ ε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ απνηειεί
θαίξην παξάγνληα θαη ζηηο ηξεηο γιψζζεο, έδεημαλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ
ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο (Zhang, 2015).
Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε κηα απφ ηηο ιηγφηεξν κειεηεκέλεο κεηαγισζζηθέο δεμηφηεηεο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δελ θαίλεηαη πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο
θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, αιιά αθνξά πεξηζζφηεξν ζην θσλεηηθφ επίπεδν ηεο γξαπηήο
γιψζζαο, κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα λα παξακέλνπλ αληηθξνπφκελα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο κε
ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο (Γξεγνξάθεο, 2014).

3. 3. Η ζσέζη ηηρ Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ με ηην λεξιλογική ανάπηςξη

Ζ αλάγλσζε απνηειεί κηα βαζηθή αθαδεκατθή ηθαλφηεηα, ε νπνία γηα λα θαηαθηεζεί
ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη βαζίδεηαη ζε ζχλζεηεο, πνιχπινθεο δεμηφηεηεο (Kirby
et al., 2008∙ Πφξπνδαο, 2002· Smith, 2006·). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρεη πξνθαιέζεη έληνλν
επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο αλάγλσζεο, θαζψο θαίλεηαη φηη αλ θαη
ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθά αλψδπλα θαη αλάινγα κε ηνπο δηθνχο ηνπο
ξπζκνχο ηελ πξνζσπηθή ηνπο πνξεία πξνο ην ζηφρν απηφ, ηελ ίδηα ζηηγκή θάπνηα άιια, ζα
αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δπζθνιίεο, κεηακνξθψλνληαο απηήλ ηελ πνξεία ζε κηα εμαηξεηηθά
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επίπνλε θη άιιεο θνξέο „επψδπλε‟ δηαδηθαζία (Kirby et al., 2008∙ Πφξπνδαο, 2002). Δπνκέλσο ε
πξνζπάζεηα λα πξνβιέςνπκε ηηο φπνηεο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, πνπ πηζαλά λα εκθαληζηνχλ,
πξνηνχ απηέο ζπκβνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηακνξθψζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο
πξνθεηκέλνπ λα ηηο απνηξέςνπκε, είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ επηζηεκνληθφ πξφβιεκα ( Kirby et
al., 2008).
Αλ θαη έρεη αλαγλσξηζηεί ε εθπιεθηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ λα καζαίλνπλ
δηαξθψο θαηλνχξηεο ιέμεηο θαη παξάιιεια έρεη βξεζεί φηη ε αλάγλσζε ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ αιιεινεπηδξνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
πνξεία απηή ηνπ γξακκαηηζκνχ, κε ηηο ηεξάζηηεο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο,
έρνπλ πνιχ ιίγν γίλεη θαηαλνεηέο (McBride-Chang et al., 2005). Οη εξεπλεηέο έρνπλ
ηεθκεξηψζεη φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε γλψζε ησλ γξακκάησλ, ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ, ην
ιεμηιφγην θαη ε γλψζε ησλ κνξθνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ιέμεηο, επεξεάδνπλ ηελ
θαηάθηεζε ηφζν ηεο αλάγλσζεο, φζν θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο (Kim et al., 2013).
Παξφια απηά ε έξεπλα κέρξη ηψξα έρεη εζηηάζεη θπξίσο ζηελ θσλνινγηθή επίγλσζε θαη
απνθσδηθνπνίεζε, ελψ λέεο παξάκεηξνη ζηαδηαθά απνθαιχπηνληαη θαη αλακέλεηαη λα
δηεξεπλεζνχλ (Kirby et al., 2008· Μαλσιίηζεο, 2016· McBride-Chang et al., 2005∙ Σάθα,
2011).
Ζ γλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο είλαη ακθίδξνκε
θαη „αηηησδψο ζχλζεηε‟ θαηά ηνπο Kirby et al. (2008), νδεγψληαο καο ζην λα εμεξεπλήζνπκε ην
πεξηβάιινλ ηεο αλάγλσζεο αιιά θαη φιεο ηηο ππφγεηεο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη, κε ζθνπφ
λα αλαιχζνπκε θαη λα δηαρσξίζνπκε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
νδεγεζνχκε θαη ζε θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε ηεο
ζεσξίαο κε ηελ πξάμε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ηειεπηαία γηα ηνλ ξφιν ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ιεμηινγίνπ. Οη ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζην λφεκα ηεο ιέμεο, εζηηάδνπλ ζε δχν βαζηθνχο
παξάγνληεο, ην ιεμηιφγην απφ ηε κία πιεπξά θαη ηε κνξθνινγία απφ ηελ άιιε. Καηά ηελ
αλάγλσζε, νη αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ιέμεσλ πνπ δηαβάδνπλ
ζε έλα θείκελν, γηα λα κπνξέζνπλ ηειηθά λα θαηαλνήζνπλ απηφ ην θείκελν. Σν ζεκαζηνινγηθφ
θαη ζπληαθηηθφ θνκκάηη παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο.
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Σαπηφρξνλα ε ίδηα ε γλψζε ιεμηινγίνπ βνεζά ηα παηδηά ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν απφ ηνλ ηξφπν πνπ αθνχγνληαη, θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο αλάινγα κε ηε ζεκαζία
ηνπο ζηηο νκφερεο ή ζχλζεηεο ιέμεηο. Ο ξφινο ηεο κνξθνινγίαο ζε επίπεδν ιέμεο, θαίλεηαη πσο
είλαη λα πξνζθέξεη ζηνηρεία γηα ην ζσζηφ λφεκα ηεο ιέμεο ή λα απνθιείζεη ζηνηρεία ζχκθσλα
κε ηα φζα γλσξίδεη ήδε ην παηδί (Kirby et al.,2008).
Οη Bowers θαη Kirby (2010) αλαθέξνπλ πσο ε γλψζε ιεμηινγίνπ απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ επθαηξίεο γηα πνιιαπιέο
πνηνηηθέο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο κε πνηθηιία θεηκέλσλ θαη βηβιίσλ, λα έρνπλ ζεκαληηθφ
πξνβάδηζκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο πνπ δελ έρνπλ
αλάινγεο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο. Δπηπιένλ ην ιεμηιφγην θαίλεηαη φηη ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ
αλαγλψξηζε κηαο ιέμεο, αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σν ιεμηιφγην ελφο παηδηνχ
επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηε
γεληθφηεξε λνεηηθή θαη ιεθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, απφ ηελ εθπαίδεπζε θπζηθά θαη κέλεη λα
εμεηάζνπκε αλ επεξεάδεηαη απφ ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε (Kirby et al.,2008).
Οη McBride-Chang et al. (2005) αλαθέξνπλ ζηε κειέηε ηνπο, φηη νη έξεπλεο κέρξη ηψξα
έρνπλ δείμεη ακνηβαίεο ακθίδξνκεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ησλ
θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά, ελψ ν ξφινο ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο έρεη εξεπλεζεί ιηγφηεξν. Φαίλεηαη πσο νξηζκέλεο πξαθηηθέο μερσξίδνπλ ζηελ
πξνζπάζεηα λα απμεζεί ην ιεμηιφγην ελφο παηδηνχ, φπσο ε ρξήζε επζέσλ θαη ζαθψλ εληνιψλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δνθηκαζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
εμάζθεζε ηεο κλήκεο, ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο
άξζξσζεο (McBride-Chang et al., 2005).
Ο Smith (2006, ζει. 19) αλαθέξεη πσο «ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
αλαγλψξηζεο κηαο άγλσζηεο ιέμεο είλαη ε εμέηαζή ηεο κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη».
Ζ άπνςε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπζρεηίδνπκε ηηο θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο κε
φζα ήδε γλσξίδνπκε, καο θαζηζηά ηθαλνχο λα καζαίλνπκε νηηδήπνηε θαηλνχξην, φπσο κηα
άγλσζηε ιέμε (Smith, 2006).
Γχν πξνζεγγίζεηο αθνινπζνχληαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε θη
αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ζέιεη ηνπο καζεηέο
δεκνηηθνχ λα δηδάζθνληαη θαζεκεξηλά 10 λέεο ιέμεηο κε ηελ ππνζηήξημε θεηκέλνπ, ζπλήζσο
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δειαδή κε ηελ αλάγλσζε αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ. Κάζε θνξά πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλαληά κηα
λέα ιέμε ηελ παξνπζηάδεη, δίλνληαο ζχληνκεο εμεγήζεηο ηνπ λνήκαηνο ηεο ιέμεο θαη
ελαιιαθηηθά πηζαλά παξαδείγκαηα ηηο ρξήζεο ηεο ζε θεηκεληθφ πιαίζην (Biemiller& Booters,
2006 ζην Bowers & Kirby, 2010) .
Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηδηψθεη λα επεξεάζεη ηελ θαηαλφεζε
κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελεξγή θαη νπζηαζηηθή επεμεξγαζία ησλ
ιέμεσλ απφ ηνπο καζεηέο ελψ παξάιιεια εκπεξηέρεη πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο εκπεηξίεο κε ηηο
ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ (Beck, McKeown & Kukan, 2002 ζην Bowers & Kirby, 2010). Κακηά απφ
ηηο δχν πξνζεγγίζεηο δελ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε γεληθεπκέλε γλψζε ηεο νξζνγξαθίαο, γηα
λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ ζαθή επίγλσζε θαη θαηαλφεζε ηεο κνξθνινγίαο, πνπ κε ηε
ζεηξά ηεο, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ καζεηή
(Bowers & Kirby, 2010).
Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, αθνξά ζε παηδηά πνπ
κπνξεί λα έρνπλ αλαπηχμεη δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, παξφια απηά είλαη ιηγφηεξν ηθαλά ζηελ
θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Μειεηάηαη ινηπφλ αλ ηα παηδηά εκθαλίδνπλ αδπλακίεο ζηελ κνξθνινγηθή
επίγλσζε θαζψο θη αλ έρνπλ επηπξφζζεηα έιιεηςε δεμηνηήησλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο γιψζζαο,
φπσο ε γλψζε ιεμηινγίνπ (Tong, Deacon, Kirby, Cain, & Parrila, 2011).
Ζ ηθαλφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ κνξθεκάησλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδεηαη κε
ηε γλψζε ιεμηινγίνπ, γηαηί βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ πηζαλψλ
πνιιαπιψλ λνεκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ίδην κφξθεκα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ην
ηειηθφ λφεκα ηεο θάζε ιέμεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κνξθήκαηα πνπ πξνθέξνληαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν, είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ βάζεη λνήκαηνο . Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε απνηειεί κηα
μερσξηζηή γλσζηηθή δνκή, απφ ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ (McBride-Chang et al., 2005).
Βαζηδφκελνη ζε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, νη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη ηφζν ε
αλαγλψξηζε ησλ κνξθεκάησλ, φζν θαη ε γλψζε ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ, είλαη
πηζαλνί δείθηεο ηεο ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο. Δλψ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εληνπίδνπλ θαη λα
παξαηεξνχλ νκνηφηεηεο ζε νξηζκέλεο ιέμεηο, είλαη δπλαηφ λα „ρηίζνπλ‟ πάλσ ζε απηή ηε γλψζε,
γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ, φζν θαη
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ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Δπηπξφζζεηα ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα απνζπλζέηνπλ ιέμεηο, είλαη επίζεο
πηζαλφ λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ (McBride-Chang et al., 2005).
Ο ξφινο ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο εηδηθφηεξα, κπνξεί λα
απνηειεί κέξνο ηεο εμήγεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά καζαίλνπλ ηφζν πνιιέο ιέμεηο ,
ηηο νπνίεο δελ έρνπλ δηδαρζεί. Ζ φιε δηαδηθαζία εκπεξηέρεη ηε κνξθνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο,
θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο θαηνξζψλνπλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ ιέμε ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα πνπ
έρνπλ λφεκα, ηα κνξθήκαηα δειαδή, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνθαιχπηνπλ ζηνηρεία γηα ηελ
απνθξππηνγξάθεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο άγλσζηεο ιέμεο (Bowers, & Kirby, 2010).
Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηε κνξθνινγία ηεο ζχλζεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλήζνπκε,
φρη κφλν ην αλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δνκή ησλ κνξθνινγηθά ζχλζεησλ
ιέμεσλ, αιιά θαη αλ είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο (Carlisle, 2000). Φαίλεηαη
πσο ε επίγλσζε ηεο δνκήο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα
πξνζδηνξίδνπλ κνξθνινγηθά ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζηα
κεγαιχηεξα παηδηά ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Carlisle, 2000· Rothou & Padeliadu,
2015).
Απηφ ίζσο λα ζεκαίλεη, φηη ε κνξθνινγηθή αλάιπζε θαη ε αηηηνιφγεζε πνπ δίλνπλ ηα
παηδηά, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. Σα παηδηά πνπ έρνπλ επίγλσζε
ησλ κνξθνινγηθψλ δνκψλ θαη ησλ κνξθεκάησλ, ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαη ησλ γξακκαηηθψλ
θαλφλσλ πνπ ηα δηέπνπλ, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηφζν ηηο ιέμεηο κεκνλσκέλα,
φζν θαη ην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπ (Carlisle, 2000). Σα παηδηά θαζψο
κεγαιψλνπλ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε νινέλα θαη πην ζχλζεηα θείκελα θαη κε πεξηζζφηεξεο
ζχλζεηεο ιέμεηο. Ζ Μνξθνινγηθή επίγλσζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο ζην
λα αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξαίλνπλ ην
λφεκά ηνπο, δηαδηθαζία πνπ ζα ζπληειέζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ
θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάδνληαη (Rothou & Padeliadu, 2015).
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ιηγφηεξα ζηνηρεία καο είλαη
γλσζηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ιεμηινγίνπ. ίγνπξα ην ιεμηιφγην ζρεηίδεηαη κε ηηο
δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, πνπ φκσο ζα αλαπηπρζνχλ αξγφηεξα, ελψ πξσηαξρηθφ ιφγν παίδεη ε
θσλνινγηθή επίγλσζε. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα γίλνπλ ηθαλνί αλαγλψζηεο, ζα πξέπεη
εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο, λα κάζνπλ πνιιέο λέεο ιέμεηο, λα
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έρνπλ θαηαθηήζεη ζχλζεηεο γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο δνκέο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
γιψζζα γηα κεηαγισζζηθνχο θαη αλαιπηηθνχο ζθνπνχο, εμειίζζνληαο ζπλερψο ηηο δεμηφηεηέο
ηνπο πάλσ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (Dickinson, & Porche, 2011).
Σαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, έρνπλ λα θάλνπλ
θπξίσο κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο ελήιηθεο ηνπο νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληφο ηνπο. Έηζη νη γνλείο/θξνληηζηέο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε ηα παηδηά παξακέλνπλ
ζε έλα ζέκα ζπδήηεζεο, δίλνληαο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα επεμεξγαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα
εθθξάζνπλ ηηο απνξίεο ή ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εηζάγνπλ πην
εθιεπηπζκέλεο ιέμεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην
ζχλζεηεο δνκέο ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη ελήιηθεο αληηιακβάλνληαη ηα
ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε (Dickinson, & Porche, 2011).
Ίζσο ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα κάζεη θάπνηνο κηα θαηλνχξηα ιέμε, λα είλαη ην
λα ηε „ζπάζεη‟ ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, δειαδή κνξθήκαηα, θαη αθνχ βξεη ην λφεκα απηψλ ησλ
θνκκαηηψλ, λα ηελ θαηαλνήζεη. Δίλαη ζθφπηκν ινηπφλ λα δηδάμνπκε ηνπο καζεηέο καο λα κάζνπλ
λα αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε, κνξθήκαηα πνπ ήδε γλσξίδνπλ, ζηε ζπλέρεηα λα ππνζέηνπλ ην λφεκα
ησλ ιέμεσλ πνπ δελ μέξνπλ θαη ηέινο λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ιέμε ζην θείκελν, αλαιχνληαο ηα
ζπκθξαδφκελα (Hall, 2017). Δπνκέλσο ζεσξείηαη ζθφπηκν εθηφο απφ φιεο ηηο παξαπάλσ
πξαθηηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ, λα θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά ε κεηαγισζζηθή ηθαλφηεηα ηεο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, θαζψο ε ζαθήλεηα ηεο δνκήο κηα ιέμεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ (Collins, 2010).
ε δηαρξνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ καζεηψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο
(Γξεγνξάθεο, 2014∙ Zhang, 2015). Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ζπαζίκαηνο
ηεο ιέμεο ζε θνκκάηηα-κνξθήκαηα, αλαιχνπλ ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θη έηζη
ζπκπεξαίλνπλ ην λφεκά ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη αλάπνδα, κε ηε γλψζε ηνπ ιεμηινγίνπ λα βνεζά ηα παηδηά ζην λα έρνπλ επίγλσζε ηεο
χπαξμεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ κνξθεκάησλ (Sparks, & Deacon, 2015). Δπηπξφζζεηα φζνλ
αθνξά ηελ ειιεληθή γιψζζα, ε κνξθνινγηθή επίγλσζε θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ
νξζνγξαθεκέλε γξαθή, ηδηαίηεξα ζε ιέμεηο ζηηο νπνίεο αληηθαηνπηξίδεηαη ε κνξθνινγηθή δνκή
ηνπο (Γξεγνξάθεο, 2014).
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Φαίλεηαη πσο ζα ήηαλ ζθφπηκν, αιιά θαη ρξήζηκν, ην λα ζπλδπάζνπκε ηε δνκή ζην
ιεμηιφγην κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε, θάηη πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
πξνζρνιηθήο αγσγήο κε θαζνδήγεζε. Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε απνδεηθλχεηαη κηα ζεκαληηθή
κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα ηφζν γηα ηνπο ηππηθνχο καζεηέο, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απφ φζν γλσξίδνπκε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειά
θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, εκθαλίδνπλ κεγάιν ράζκα θαη ζην ιεμηιφγην θαη ζηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ε δηαδεδνκέλε ηαθηηθή λα δηδάζθνληαη
κεκνλσκέλεο ιέμεηο, δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Αλ
ινηπφλ επελδχζνπκε ζηε λέα πξφηαζε πνπ ζέιεη ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε, ζαλ κεηαγισζζηθή
δεμηφηεηα, λα βνεζά ηα παηδηά ζην λα αλαιχζνπλ πνιιέο λέεο άγλσζηεο ιέμεηο θαη λα αληιήζνπλ
ην λφεκά ηνπο κε λένπο φξνπο, ηφηε ζα έρνπκε θαηαθέξεη λα ζπλδπάζνπκε ηε δηδαζθαιία
ιέμεσλ κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε, θη έηζη ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε εθκάζεζε ιεμηινγίνπ
γηα φινπο ηνπο καζεηέο, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή φρη (Ramirez, Walton, & Roberts, 2014).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΡΔΤΝΑ
ηελ πξνζρνιηθή αγσγή δίλεηαη έκθαζε πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ, πάλσ ζηνλ νπνίν ζα έξζεη ηειηθά λα νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε
γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ησλ θαλφλσλ πνπ ηνλ δηέπνπλ. Ζ ειηθία ησλ 5 εηψλ ζεσξείηαη νξφζεκν
ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ λεπίνπ, θαζψο ηφηε πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζεκειηψδεηο
αλαδηνξγαλψζεηο ησλ γισζζηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα θαηαθηεζεί, θαη ην
παηδί πξνρσξά ζηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξν ζχλζεησλ γισζζηθψλ δνκψλ. Παηδηά ηεο ειηθίαο
απηήο έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ρεηξίδνληαη ζηνραζηηθά ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, έρνπλ δειαδή
αλαπηπγκέλεο ηηο κεηαγισζζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θσλνινγηθήο, κνξθνινγηθήο θαη ζπληαθηηθήο
επίγλσζεο ( Γξεγνξάθεο, 2014∙ Μαλσιίηζεο, 2000).
Ζ έξεπλα έρεη ήδε απνδείμεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη ε θσλνινγηθή επίγλσζε
ζηελ πνξεία ελφο αλαπηπζζφκελνπ αλαγλψζηε θαη γξαθέα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα
αλαγλσξίδεη αθνπζηηθά ηηο θσλνινγηθέο κνλάδεο ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, είλαη θαίξηα ,
θαζψο ε απνηπρία θαηάθηεζεο ηεο „αιθαβεηηθήο αξρήο‟ ζπλδέεηαη κε ηελ απνηπρία θαηάθηεζεο
ηεο αλάγλσζεο (Bowers, Kirby & Deacon, 2010·Kirby et al., 2008· Lonigan & Shanahan 2009·,
Μαλσιίηζεο, 2016∙ Πφπξνδαο, 2002∙ Σάθα, 2011). Χζηφζν νη άιιεο δχν κεηαγισζζηθέο
δεμηφηεηεο ηεο ζπληαθηηθήο θαη ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο έρνπλ ιηγφηεξν κειεηεζεί. Έηζη
δελ έρεη δηαθαλεί αθφκα ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ηηο ζπλδένπλ
ππφγεηα θαη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Bowers & Kirby, 2010∙ Kirby et al.,
2008).
Σν δίθηπν απηφ θαίλεηαη πσο πξάγκαηη ππάξρεη, κηαο θαη νξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ ήδε
επηζεκάλεη ηε ζρέζε κνξθνινγηθήο (morphological), ζεκαζηνινγηθήο (semantic) θαη
ζπληαθηηθήο (syntactic) επίγλσζεο κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα επεθηείλνπλ ηε γλψζε
ιεμηινγίνπ ζε δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, ζπλδένληαο έηζη ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε κε ηελ
θαηαλφεζε θεηκέλνπ (Proctor, Silverman, Harring & Montecillo, 2012). Οη κειεηεηέο δείρλνπλ
ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ξφιν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζηελ θαηάθηεζε
ηνπ γξακκαηηζκνχ, θαζψο απνδεηθλχεηαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα πνπ
ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, φζν θαη κε ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή
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(Γξεγνξάθεο, 2014), ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπλδπάδεη φιεο ηηο θαηαθηεκέλεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ,
θσλνινγηθέο, ζεκαζηνινγηθέο θαη ζπληαθηηθέο (Carlisle & Nomanbhoy, 1993).
Οη έξεπλεο κέρξη ηψξα καο επηζεκαίλνπλ φηη ε πηζαλή ζπλεηζθνξά ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ζηελ πνξεία θαηάθηεζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ, είλαη δπλαηφ λα πάξεη δχν θαηεπζχλζεηο.
Όζνλ αθνξά ηελ κία θαηεχζπλζε, είλαη δπλαηφ λα ζπλεηζθέξεη ζησπεξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ιεμηινγίνπ, δξψληαο αλάκεζα ζηα επίπεδα ηεο γιψζζαο, ζηε κνξθή δειαδή ηεο ιέμεο, ζην
λφεκά ηεο θαη ζηε ζχληαμε (Nagy et al., 2014). Δχινγα αλαξσηηέηαη θαλείο αλ είλαη δπλαηφ ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε λα εγγπεζεί κεηαγελέζηεξε ιεμηινγηθή αλάπηπμε ή ην αλάπνδν
(Ramirez, Walton, & Roberts, 2014). Αλαθνξηθά κε ηελ άιιε θαηεχζπλζε, είλαη δπλαηφ ε
επίδξαζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ
απηνκαηηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηα επίπεδα ηεο γιψζζαο πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν (Nagy et al.,
2014). Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα καο ελδηαθέξεη θαη ην γηα πνηα νκάδα καζεηψλ
πξνθχπηνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο (Nagy et al., 2014·
Ramirez et al., 2014 ).
Όζεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δίγισζζα θαη αγγιφθσλα παηδηά, θαλεξψλνπλ
φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάγλσζε, αιιά θαη ζηελ νξζνγξαθεκέλε
γξαθή (Deacon, Wade-Woolley, & Kirby, 2007). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
(Γξεγνξάθεο, 2014· Μαλσιίηζεο, 2016). Φαίλεηαη πσο ε γλψζε ιεμηινγίνπ δχλαηαη λα
επεξεάζεη ηελ επίδνζε ζηηο δνθηκαζίεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζηελ
αλαγθαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε άιιεο κεηαβιεηέο φπσο
ε γλψζε ηνπ ζπληαθηηθνχ, ε νξζνγξαθία θαη θπζηθά ην ιεμηιφγην (Deacon et al., 2007). Σα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, δείρλνπλ φηη νη
δηαθνξεηηθνί ηχπνη κνξθνινγηθήο επίγλσζεο πνπ κεηξήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, θαίλεηαη
φηη έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζε δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ
(Mcbride–Chang et al., 2005), ππνγξακκίδνληαο ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε σο ζεκαληηθφ
παξάγνληα θαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ιεμηινγηθή γλψζε ιεηηνπξγεί
ζπζζσξεπηηθά, κε ην ιεμηιφγηφ καο λα εκπινπηίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, φζν πεξηζζφηεξν
ην θαιιηεξγνχκε, ελψ παξάιιεια ην ράζκα πνπ ππάξρεη ζηνπο καζεηέο κε πεξηνξηζκέλν
ιεμηιφγην λα επεθηείλεηαη ζηαζεξά φζν πεξλά ν θαηξφο, εχθνια θαηαιαβαίλνπκε ηνλ
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θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ην ιεμηιφγην ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία θάζε καζεηή (Δπζπκίνπ,
2013). Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εζθαικέλεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο καζεηέο, κε ηνπο πξψηνπο λα ζεσξνχλ φηη
πξφθεηηαη γηα κηα νκαιή θη εχθνιε δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη θπζηθά θη αβίαζηα κέζσ ηεο
αλάγλσζεο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε πην ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία (Δπζπκίνπ, 2013).
Κάηη ηέηνην φκσο απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ
κπαίλνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ, δεκηνπξγψληαο αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα
ζηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα ζε απηνχο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο κεγάινο αξηζκφο λέσλ ιέμεσλ
πνπ θαινχληαη λα αλαγλσξίδνπλ ζηα ζρνιηθά θείκελα, νη έληνλεο πνιιέο θνξέο δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνλ ιφγν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηνλ ιφγν ηνπ ζρνιείνπ θαη ε
ίδηα πνιππινθφηεηα ηεο ιεμηινγηθήο γλψζεο, δπζθνιεχνπλ ζπλερψο καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο
(Δπζπκίνπ, 2013).
Οη Lieven, Pine, θαη Barnes (1992) αλαθέξνπλ ζηε κειέηε ηνπο ηηο κεγάιεο δηαθνξέο
ζηελ πξφζιεςε ιεμηινγίνπ απφ ηα λήπηα, ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν ην γηαηί ζπκβαίλεη
απηφ. Δίλαη θάηη πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο αλαπηπμηαθήο ηαρχηεηαο θάζε καζεηή, ιφγσ ηεο
επζηξνθίαο ηνπ, ή κήπσο επεηδή ηα παηδηά αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο κε γισζζηθέο ζηξαηεγηθέο;
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη φρη ζε παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δείρλνληαο ηειηθά φηη ηα παηδηά εμάγνπλ ιεμηινγηθέο κνξθνινγηθέο
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ηειηθά βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ
(Zhang, 2015). Σα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη ζε ζέζε λα
απνζπλζέηνπλ ηηο άγλσζηεο ιέμεηο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, ζέκαηα , επηζήκαηα, πξνζθχκαηα, θαη
έπεηηα λα ζπκπεξαίλνπλ ην λφεκα νιφθιεξεο ηεο ιέμεο απφ ηo ζπλδπαζκφ ησλ θνκκαηηψλ
απηψλ (Zhang, 2015).
Όια φζα κέρξη ηψξα έρνπκε παξαζέζεη ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ε κνξθνινγηθή
επίγλσζε, σο κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα, θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ
ησλ παηδηψλ, ίζσο θαη ην αληίζηξνθν, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ.
Αμίδεη λα εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ επαίζζεηε πξνζρνιηθή ειηθία, πξνζπαζψληαο λα
εληνπίζνπκε ηε ζχλδεζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ην επίπεδν ηνπ πξνζιεπηηθνχ θαη
παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ίζσο θαηαθέξνπκε λα
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ζθηαγξαθήζνπκε θάπνηνλ απφ ηνπο ξφινπο πνπ θαίλεηαη λα παίδεη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε
ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΠΟΘΔΔΙ ΔΡΔΤΝΑ

θνπφο ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ
δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπκε ηελ κνξθνινγηθή
επίγλσζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, λήπηα θαη πξνλήπηα, θαη ζηηο ηξεηο
ηεο κνξθέο δειαδή, θιηηηθή

(inflectional), παξαγσγηθή (derivational) θαη κνξθνινγία ηεο

ζχλζεζεο (compounding). ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηεί κε
ην επίπεδν ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ζηα δχν είδε ιεμηινγίνπ, δεθηηθφ θαη
παξαγσγηθφ. Δηδηθφηεξα καο ελδηαθέξεη λα απνζαθελίζνπκε αλ ε απμεκέλε κνξθνινγηθή
επίγλσζε ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ζπκβαδίδεη κε πςειά επίπεδα ζηελ αλάπηπμε
δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ή φρη.
Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είλαη νη παξαθάησ:
Τπνζέηνπκε φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα
πξνβιέπεη θαη ην επηπέδν ηεο ιεμηινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο, ηφζν ζην δεθηηθφ φζν θαη ζην
παξαγσγηθφ ηνπο ιεμηιφγην.
Τπνζέηνπκε φηη ε αλάπηπμε ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ζα πξνβιέπεη ην
επίπεδν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Τπνζέηνπκε φηη ζα ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεθηηθνχ θαη
παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ κε ην επίπεδν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο.

47

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ
6.1. σεδιαζμόρ ηηρ έπεςναρ
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο, ζρεδηάζηεθε κηα ζπζρεηηζηηθή έξεπλα (correlational
research)

κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ χπαξμε ή φρη ζρέζεο αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή

επίγλσζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ην επίπεδν ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο
ιεμηινγίνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο πξνθνξηθέο ζπλεδξίεο, κε παηδηά
πνπ θνηηνχζαλ ζε λεπηαγσγεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ρεζχκλνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο
2018-2019.
ηα παηδηά ρνξεγήζεθαλ ηέζζεξηο πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε. Οη ηξεηο πξψηεο ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ Γξεγνξάθε
ζε παιαηφηεξε κειέηε (Γξεγνξάθεο, 2014), ελψ ε ηειεπηαία ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα.
Γηα ηελ κέηξεζε δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο
ππνθιίκαθεο απφ ην ζηαζκηζκέλν ζηελ Διιάδα WPPSI-IΗΗ (ηδεξίδεο & Αλησλίνπ, 2015).
Δηδηθφηεξα ε ππνθιίκαθα Πξνζιεπηηθό ιεμηιόγην θαη ε ππνθιίκαθα Καηνλνκαζία εηθόλσλ πνπ
αθνξά ζην παξαγσγηθφ ιεμηιφγην.
Ζ φιε δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο
νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ λεπίσλ, θαη φηαλ νινθιεξψζεθε
απηή ε θάζε, ηφηε πξνρσξήζακε ζηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δεθηηθφ θαη παξαγσγηθφ
ιεμηιφγην. Ζ ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα.

6.2. Πληθςζμόρ και Γείγμα ηηρ έπεςναρ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο, αθνινπζήζακε δεηγκαηνιεςία
επθνιίαο. Ζ εξεπλήηξηα αλαδήηεζε ζηνλ θχθιν ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο λεπηαγσγψλ, πνπ
ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Ρεζχκλνπ, πξφζπκεο λεπηαγσγνχο λα
ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Όια ηα ζρνιεία πνπ επηιέρζεθαλ αλήθνπλ ηελ
αζηηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ.
Μεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ γνληψλ,
επηιέρζεθαλ ηξία λεπηαγσγεία ηνπ Ρεζχκλνπ, απφ ηα νπνία επηιέρζεθε ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ
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εμήληα (60) ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα λεπίσλ. Απφ ηα λήπηα/πξνλήπηα πνπ θνηηνχζαλ ζηα
λεπηαγσγεία πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ έξεπλα θαη γηα ηα νπνία έδσζαλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο
νη γνλείο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, επηιέρζεθαλ φζα πιεξνχζαλ θαη ηηο δχν
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, λα έρνπλ δειαδή ηππηθή αλάπηπμε, ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ θαλελφο
είδνπο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα έρνπλ κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή.
Έηζη θαηαιήμακε ζε έλα ζχλνιν 60 παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 31 αγφξηα, απφ ηα
νπνία 20 λήπηα θαη 12 πξνλήπηα θαη 29 θνξίηζηα, απφ ηα νπνία ηα 18 λήπηα θαη 10 πξνλήπηα.

6.3. Μέζα ςλλογήρ δεδομένων
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλάο καο, απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αηνκηθέο
ζπλεδξίεο κε ηα παηδηά. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δνθηκαζίεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ησλ λεπίσλ, απφ παιαηφηεξε έξεπλα ηνπ Γξεγνξάθε (Γξεγνξάθεο, 2014), ελψ ε
ηειεπηαία δνθηκαζία κνξθνινγηθήο ζπγγέλεηαο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην δεθηηθφ θαη
παξαγσγηθφ ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηήζακε ηηο θαηάιιειεο θιίκαθεο απφ ην ζηαζκηζκέλν ζηελ
Διιάδα ηεζη WPPSI-IΗΗ (ηδεξίδεο & Αλησλίνπ, 2015). Ζ ρνξήγεζή ηνπο έγηλε κε πξνθνξηθφ
ηξφπν κεηαμχ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπ παηδηνχ.

6.3.1. Οι Γοκιμαζίερ/ ηεζη
6.3.1.1. Ά Φάζη Δπεςνηηικήρ Γιαδικαζίαρ: Μέηπηζη Μοπθολογικήρ Δπίγνωζηρ
Όιεο νη δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, είλαη βαζηζκέλεο ζε παξφκνηεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Geier, 2010 ζην
Γξεγνξάθεο, 2014). Λφγσ ηεο πξνθνξηθήο επεμεξγαζίαο ηνπο κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε
δηαδηθαζία έρεη παηγληψδε κνξθή (Γξεγνξάθεο, 2014· Sparks & Deacon, 2015) θαη νη ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηνηρεία ζηα θξηηήξηα είλαη νηθείεο θαη θαηαλνεηέο απφ ηα παηδηά
(Γξεγνξάθεο,2014). Δίλαη ηέινο απιέο, δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο,
νχηε ζπλνδεχνληαη απφ πνιχπινθεο νδεγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
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Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε εμππεξεηνχλ πνιιαπινχο ζθνπνχο θαηά ηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά αμηνινγνχλ ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ηεο,
θιίζε, παξαγσγή, ζχλζεζε. Απαηηνχλ δηαθνξεηηθή γλσζηηθή επεμεξγαζία γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο
θαη είλαη ηθαλά λα αμηνινγήζνπλ ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζε επηγισζζηθφ, αιιά θαη ζε
κεηαγισζζηθφ επίπεδν (Apel, Brimo, Diehm & Apel, 2013· Γξεγνξάθεο, 2014· Kirby, Deacon,
Bowers, Izenberg, Wade-Woolley, & Parrila, 2012).

6.3.1.1.1. Μοπθολογική Δπίγνωζη: Κπιηήπιο Αναλογίαρ Λέξεων
Σν πξψην Κξηηήξην πνπ ρνξεγήζεθε, ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε απφ ηνλ Γξεγνξάθε
(2014) ζε παιαηφηεξε έξεπλα ζε καζεηέο λεπηαγσγείνπ θαη πξψησλ δχν ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ. Με ην Κξηηήξην απηφ επηρεηξνχκε λα εθηηκήζνπκε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θιηηηθήο
θαη παξαγσγηθήο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο.
ηεξίδεηαη ζην αλαινγηθφ παξάδεηγκα, κε ηα παηδηά λα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε
ζρέζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεη ν εξεπλεηήο αλάκεζα ζε έλα δεχγνο δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα
λα ηελ εθαξκφζνπλ ζην δεχηεξν δεχγνο δεδνκέλσλ πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη θαηά αλαινγία (π.ρ.
αλάβσ> αλάβνπκε, θνηηάδσ> ..........., πφξηα> πνξηνχια, βάξθα>...........). Σν θξηηήξην
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δνθηκαζηηθά ζηνηρεία θαη είθνζη ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ
ζηελ θιηηηθή θαη παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε. Σέινο ν ζρεκαηηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ
αλαδεηνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή, γίλεηαη ρσξίο ηε βνήζεηα πξνηαζηαθνχ πιαηζίνπ (Γξεγνξάθεο,
2014).
Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο δνθηκαζίαο αθνινπζήζεθε παηγληψδεο δηαδηθαζία κε ηελ
εξεπλήηξηα λα παξνπζηάδεη δχν γαληφθνπθιεο ζην παηδί, έλα βαηξαράθη θη έλα κατκνπδάθη.
Έπεηηα εηπψζεθε ζηα παηδηά ε παξαθάησ ηζηνξία: «Σήκεξα ήξζαλ καδί κνπ νη θίινη κνπ ηα
δσάθηα, ην Βαηξαράθη θαη ην Ματκνπδάθη. Πάληνηε κε αθνινπζνύλ, όηαλ μέξνπλ πσο ζα
ζπλαληήζσ παηδάθηα! Δίλαη πνιύ θαινί θη αγαπεκέλνη θίινη, αιιά θάλνπλ ζπλέρεηα πεηξάγκαηα
θαη πιάθεο! Να όηαλ κηιάεη ην Βαηξαράθη, ην Ματκνπδάθη ηνπ αιιάδεη ηηο ιέμεηο! Αλ πεη δειαδή ην
Βαηξαράθη <πόξηα> , ακέζσο ζα απαληήζεη ην Ματκνπδάθη <πνξηνύια>. Αλ πεη <αλάβσ>, ζα
ηνπ απαληήζεη <αλάβνπκε> . Σήκεξα ζα παίμεηο θη εζύ καδί ηνπο! Δγώ ζα θξαηάσ ην Βαηξαράθη
θη εζύ ην πεηξαρηήξη Ματκνπδάθη. Δγώ κε ην Βαηξαράθη ζα ιέκε κηα ιέμε θη εζύ κε ην Ματκνπδάθη
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ζα ηελ αιιάδεηο. Αο μεθηλήζνπκε». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ δνθηκαζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε
εξεπλήηξηα πξνρσξνχζε ζηα 20 ζηνηρεία/ιέμεηο ηνπ θξηηεξίνπ, ζεκεηψλνληαο ζσζηέο ή ιάζνο
απαληήζεηο ζε εηδηθφ θχιιν θαηαγξαθήο.

6.3.1.1.2.Μοπθολογική Δπίγνωζη: Κπιηήπιο σημαηιζμού/ Αποζσημαηιζμού Παπάγωγων
Λέξεων
Γεχηεξν ζηε ζεηξά ρνξεγήζεθε ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ
Παξάγσγσλ Λέμεσλ, κε ζηφρν λα κεηξήζεη ηελ παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ
παηδηψλ, ζε δχν επίπεδα, θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ παξάγσγσλ ιέμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο
ζπγθεθξηκέλεο ιεμηθέο βάζεηο πνπ δίλνληαη, αιιά θαη ζηνλ απνζρεκαηηζκφ ησλ παξάγσγσλ
ιέμεσλ ζηηο ιεμηθέο ηνπο βάζεηο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνηαζηαθφ πιαίζην πνπ ηνπο δίλεηαη.
Πξφθεηηαη γηα Κξηηήξην ην νπνίν επίζεο έρεη ζρεδηαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Γξεγνξάθε
(2014).
Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ππνδνθηκαζία «Σρεκαηηζκνύ Παξαγώγσλ Λέμεσλ», ηα παηδηά
πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ παξάγσγε ιέμε/ζηφρν, καδί κε κηα αηειή πξφηαζε έηζη ψζηε ε
πξφηαζε απηή λα νινθιεξσζεί ζεκαζηνινγηθά, γξακκαηηθά θαη κνξθνινγηθά (π.ρ. <Φσλή>. Ο
Νίθνο ηώξα..........<θσλάδεη>). Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ππνδνθηκαζία «Απνζρεκαηηζκνύ
Παξαγώγσλ Λέμεσλ» ηα παηδηά πξέπεη λα θαηαθέξνπλ λα απνζπάζνπλ ηε ιεμηθή βάζε ηεο
παξάγσγεο ιέμεο πνπ ηνπο δίλεηαη σο ιέμε/ζηφρνο απφ ηελ εξεπλήηξηα ηαπηφρξνλα κε κηα αηειή
πξφηαζε, νινθιεξψλνληαο ηελ πξφηαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν (π.ρ. <Σθύξηγκα>. Όιε ηελ ώξα
απηόο..........<ζθπξίδεη>).
Σν θξηηήξην απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δνθηκαζηηθά ζηνηρεία θαη είθνζη ζηνηρεία
αμηνιφγεζεο, ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλα ζηηο δχν ππνδνθηκαζίεο πνπ αλαθέξακε. Αθνινπζήζεθε
θη εδψ παηγληψδεο δηαδηθαζία κε ηηο γαληφθνπθιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην ακέζσο
πξνεγνχκελν Κξηηήξην. Δδψ ε ηζηνξία δηαθνξνπνηείηαη : «Τν Βαηξαράθη καο είλαη κηθξνύιη θαη
ιέεη κόλν ιεμνύιεο. Ο θίινο ηνπ ην Ματκνπδάθη ην βνεζάεη αιιάδνληαο ηελ ιεμνύια γηα λα
ηαηξηάμεη ζηελ ηζηνξία πνπ ζέιεη λα πεη. Τώξα ζα παίμνπκε θη εκείο καδί ηνπο. Δγώ ζα θξαηάσ ην
κηθξνύιη Βαηξαράθη θη εζύ ην Ματκνπδάθη. Κάζε θνξά πνπ ην Βαηξαράθη ζα ιέεη κηα ιέμε, εζύ ζα
βνεζάο ην Ματκνπδάθη λα αιιάδεη ηε ιεμνύια γηα λα ηαηξηάδεη ζηελ ηζηνξηνύια πνπ αθνύο. Αλ
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θάηη δελ αθνύζεηο θαιά, από όζα ιέλε ηα δσάθηα, ζα δεηήζεηο λα ζην μαλαπνύλ. Αο μεθηλήζνπκε».
Ζ εξεπλήηξηα ζεκείσλε ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζε εηδηθφ θχιιν θαηαγξαθήο.

6.3.1.1.3. Μοπθολογική Δπίγνωζη: Κπιηήπιο σημαηιζμού ύνθεηων Λέξεων
Σξίην ζηε ζεηξά ρνξεγήζεθε ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ ηνπ
Γξεγνξάθε (2014). Με απηφ επηρεηξήζακε λα κεηξήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ λεπίσλ, λα
ζρεκαηίζνπλ ζσζηά κηα ζχλζεηε ιέμε κε ζρέζε εμάξηεζεο απφ έλα δεχγνο ιέμεσλ. Παξάιιεια
απεπζχλεηαη κηα εξσηεκαηηθή θξάζε ζηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζεκαζηνινγηθή ζρέζε
ησλ ιέμεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα ζπλζεηηθά ηεο λέαο ιέμεο/ζηφρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
πξνζπαζνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ζπλεηδεηνχ ρεηξηζκνχ ησλ κνξθεκαηηθψλ
ζπζηαηηθψλ κε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά. Με ηελ εξσηεκαηηθή θξάζε
π.ρ. «πψο ιέκε ηνπ ζαπνπληνχ ηε θνχζθα», ηα παηδηά πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε
ζεκαζηνινγηθή ζρέζε πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ηε λέα ζχλζεηε ιέμε κε
ζρέζε

εμάξηεζεο

απφ

ηηο

ιέμεηο

ηεο

πξφηαζεο,

δίλνληαο

ηειηθά

ηελ

απάληεζε

«ζαπνπλφθνπζθα». Σν θξηηήξην πεξηιακβάλεη ηξία δνθηκαζηηθά θξηηήξηα θαη δεθαπέληε
ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, πνπ φια ηνπο αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο ζχλζεηεο ιέμεο κε
ζρέζε εμάξηεζεο δχν ιέμεσλ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκαζίαο, αθνινπζήζεθε θαη πάιη παηγληψδεο
δηαδηθαζία. Ζ εξεπλήηξηα παξνπζίαζε ζην θάζε παηδί δχν ηνπβιάθηα Lego ίδηνπ ρξψκαηνο,
ψζηε λα κελ εκπιαθεί ε ζεηξά ησλ ζπλζεηηθψλ ζηελ ηειηθή απάληεζε. Ζ παξνπζίαζε ησλ Lego
είρε ζηφρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ πψο απφ ηελ έλσζε δχν κηθξφηεξσλ
αληηθεηκέλσλ/ ιέμεσλ ζηελ πεξίπησζή καο, ζα πξνθχςεη κηα κεγαιχηεξε ιέμε πνπ λα ηηο
πεξηιακβάλεη.
ηα παηδηά εμεγήζεθε ε δηαδηθαζία: «Τώξα ζα παίμνπκε ην παηρλίδη ‘Πώο ιέκε;’ Δγώ ζα
ζνπ θάλσ κηα εξώηεζε θη εζύ ζα κνπ απαληάο κε κηα κεγαιύηεξε ιέμε, πνπ ζα ηε θηηάρλεηο από ηηο
δύν κηθξόηεξεο ιέμεηο πνπ

ζα αθνύο. Θα γίλεηαη όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα ηνπβιάθηα (ε

εξεπλήηξηα εκθαλίδεη ηα ηνπβιάθηα). Δίλαη δύν, αλ όκσο ηα ελώζεηο....(ην παηδί ελώλεη ηα
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ηνπβιάθηα) έθηηαμεο έλα κεγαιύηεξν! Έηζη ζα ελώλεηο θαη ηηο δύν κηθξέο ιεμνύιεο πνπ ζα αθνύο
θαη ζα κνπ ιεο ηελ θαηλνύξηα ιέμε πνπ έθηηαμεο. Αο μεθηλήζνπκε.
Αθνχ παξνπζηάδνληαλ ηα πξψηα ηξία δνθηκαζηηθά ζηνηρεία, ε δηαδηθαζία πξνρσξνχζε
κε ηα δεθαπέληε ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ. Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ην
παηδί έδηλε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο, ε εξεπλήηξηα ηνπ δεηνχζε λα δηαιέμεη κία γηα λα
απαληήζεη, θαη ε νπνία ζεσξνχληαλ ε ηειηθή απάληεζε. Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ήηαλ ίδηα γηα φια
ηα παηδηά, γηα θάζε ζσζηή απάληεζε ην παηδί έπαηξλε έλα βαζκφ, πνπ ζεκείσλε ε εξεπλήηξηα
ζην εηδηθφ θχιιν θαηαγξαθήο.

6.3.1.1.4. Μοπθολογική Δπίγνωζη: Κπιηήπιο Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ
Σειεπηαίν δφζεθε ζηα παηδηά ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο. Με απηφ
ζηνρεχακε λα κεηξήζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα εληνπίζνπλ ηελ
κνξθνινγηθή ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηε ιέμε πνπ ηνπο παξνπζηάδακε, κε ηε ιέμε ζηφρν πνπ
παξνπζηαδφηαλ ζε κία νκάδα ιέμεσλ.
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θξηηεξίνπ βαζηζηήθακε ζε αληίζηνηρε δνθηκαζία ησλ Proctor et
al. (2012), θαηά ηελ νπνία δηαβάδνληαλ ζηα παηδηά ηέζζεξηο ιέμεηο, απφ ηηο νπνίεο έπξεπε λα
μερσξίζνπλ πνηεο έρνπλ κνξθνινγηθή θαη άξα θαη ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηα. Αθνινπζήζεθε θη
εδψ ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο δνθηκαζίαο, αιιά ρξεζηκνπνηήζακε εηθφλεο πξνθεηκέλνπ λα
είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θη ειθπζηηθή ε δηαδηθαζία ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη νκάδεο εηθφλσλ/ιέμεσλ πνπ ζα παξνπζηάδακε ζηα παηδηά,
απνθαζίζακε εθηφο απφ ην δεχγνο ησλ κνξθνινγηθά ζπγγεληθψλ ιέμεσλ, λα πεξηέρνληαη ζηελ
θάζε νκάδα θαη ιέμεηο πνπ λα εκθαλίδνπλ ζεκαζηνινγηθή θαη θσλνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηελ
ιέμε ζηφρν . Σέινο ζε φιεο ηηο νκάδεο εηθφλσλ/ιέμεσλ ζπκπεξηιήθζεθε θαη κηα εηθφλα ιέμεο ε
νπνία ήηαλ εληειψο άζρεηε κε φιεο ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο.
Έηζη θαηαιήμακε ζηε δεκηνπξγία ελφο ηεηξαδίνπ κε εηθφλεο, φπνπ ζε θάζε ζειίδα
πεξηέρνληαλ κηα νκάδα ιέμεσλ. Φειά ζηε ζειίδα ππήξρε μερσξηζηά ε εηθφλα/ιέμε ζηφρνο πνπ
αλαδεηνχζακε ην „θηιαξάθη‟ ηεο. Απφ θάησ παξαηίζεληαη άιιεο ηέζζεξηο εηθφλεο ιέμεσλ, απφ
ηηο νπνίεο ε κία παξνπζηάδεη κνξθνινγηθή ζπγγέλεηα κε ηε ιέμε ζηφρν, ε άιιε θσλνινγηθή
ζπγγέλεηα, ε άιιε ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηα θαη ηέινο κία πνπ ήηαλ εληειψο άζρεηε κε φιεο ηηο
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παξαπάλσ ζπλζήθεο. Δμαζθαιίζακε ζε θάζε ζειίδα λα είλαη δηαθνξεηηθά ηνπνζεηεκέλεο νη
εηθφλεο/ιέμεηο αλάινγα κε ηε ζπλζήθε ηνπο, ψζηε λα απνθχγνπκε ηελ ππφδεημε ηεο ζσζηήο
απάληεζεο κε βάζε ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ζηε ζειίδα.
Αθνινπζήζεθε θαη πάιη παηγληψδεο δηαδηθαζία. Παξνπζηάζακε ζηα παηδηά έλα κνιχβη
κε ηε κνξθή Μαγηζζνχιαο θαη είπακε ηελ ηζηνξία ηεο: «Η κηθξή Μαγηζζνύια κεγάισζε θη ήξζε
ε ζηηγκή λα θηηάμεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία! Γηα λα ηε θηηάμεη όκσο, δηαιέγεη ιέμεηο πνπ είλαη
‘θηιαξάθηα’. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ιέμεηο απηέο κνηάδνπλ ζηε ζεκαζία ηνπο θη όηαλ ηηο αθνύκε
θαίλεηαη ζαλ λα βγαίλεη ε κηα ιέμε από ηελ άιιε (π.ρ. <παηδί> <παηδάθη>, <πάγνο>
<παγσηό>,<πέηξα> <πέηξηλν>. Ζ εξεπλήηξηα αλνίγεη ην εηδηθφ ηεηξάδην κε ηηο εηθφλεο/ιέμεηο
θαη μεθηλά ηελ δνθηκαζία ιέγνληαο: «Η Μαγηζζνύια ςάρλεη ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ‘ςάξη’. Δίλαη
ην ‘δάξη’, ‘ςαξνθόθθαιν’,’αζηεξίαο’ ή ‘πνηήξη’; Σν παηδί δείρλεη ηελ εηθφλα/ιέμε πνπ δηαιέγεη
κηα απάληεζε.
ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο πεξηιακβάλεη ηξία
παξαδείγκαηα ιέμεσλ/εηθφλσλ πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα „ιέμεηο
θηιαξάθηα‟ θαη δψδεθα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, φπνπ ην παηδί παίξλεη έλα βαζκφ γηα θάζε ζσζηή
απάληεζε, πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε εηδηθφ θχιιν θαηαγξαθήο.

6.3.1.2. ΄Β Φάζη Δπεςνηηικήρ Γιαδικαζίαρ: Μέηπηζη Λεξιλογικήρ ανάπηςξηρ
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ κνξθνινγηθψλ κεηξήζεσλ ζε φια ηα παηδηά, πξνρσξήζακε
ζηελ επφκελε θάζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηηο κεηξήζεηο ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε ηα παηδηά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαζκηζκέλν
ζηελ Διιάδα WPPSI-IΗΗ (ηδεξίδεο & Αλησλίνπ, 2015), κε δχν ππνδνθηκαζίεο, ηελ πξψηε λα
αθνξά ζην δεθηηθφ ιεμηιφγην θαη ηε δεχηεξε ζην παξαγσγηθφ.

6.3.1.2.1. Γεκηικό Λεξιλόγιο
Σν πξψην θξηηήξην πνπ εθαξκφζακε νλνκάδεηαη Πξνζιεπηηθό ιεμηιόγην θαη απνηειεί
ππνθιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ απφ ην ζηαζκηζκέλν ζηελ Διιάδα
WPPSI-IΗΗ (ηδεξίδεο & Αλησλίνπ, 2015). Σν θξηηήξην έρεη ηε κνξθή ηεηξαδίνπ, ζηελ θάζε
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ζειίδα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο έγρξσκεο εηθφλεο. Σν παηδί πξέπεη λα ππνδείμεη ηελ
εηθφλα πνπ ζεσξεί φηη αληηζηνηρεί ζηελ ιέμε πνπ ηνπ ιέεη πξνθνξηθά ν εξεπλεηήο. Γηα θάζε
ζσζηή απάληεζε ππνινγίδεηαη 1 βαζκφο, ελψ γηα θάζε ιαλζαζκέλε, ή κε δνζείζα απάληεζε
ππνινγίδνληαη 0 βαζκνί. Μέγηζηε βαζκνινγία ππνινγίδνληαη νη 38 βαζκνί.
Καηά ηελ ρνξήγεζε ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ
εμεηάδνληαη. Έηζη γηα ηα παηδηά ειηθίαο 4-5 εηψλ ε δνθηκαζία μεθηλά απφ ην ζηνηρείν 6, ελψ γηα
ηα παηδηά ειηθίαο απφ 6-7 εηψλ απφ ην ζηνηρείν 16. Αλ θάπνηα παηδηά απνηχρνπλ ζηηο πξψηεο
δνθηκαζίεο/εηθφλεο μεθηλνχλ απφ ην ζηνηρείν 1. Σν ζηνηρείν 1 απνηειεί ζηνηρείν δνθηκαζίαο, κε
ηνλ εξεπλεηή λα δεηά απφ ην παηδί λα δείμεη ην εηθνληδφκελν ζηνηρείν, ην πόδη. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην παηδί δψζεη ζσζηή απάληεζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ην επφκελν θαηάιιειν
ζηνηρείν, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ πνπ εμεηάδεηαη. ηελ πεξίπησζε ιάζνπο, ν
εξεπλεηήο δείρλεη ηελ εηθφλα θαη ιέεη «απηφ είλαη ην πφδη» θαη ζπλερίδεη ζην επφκελν
θαηάιιειν βάζεη ειηθίαο ζηνηρείν. Παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά φιεο νη ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ,
νλνκάδεηαη θάζε εηθφλα θαη ζηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη απφ ην παηδί λα δψζεη ηελ απάληεζή ηνπ,
δείρλνληαο ην ζηνηρείν πνπ άθνπζε ζε φπνηα εηθφλα ηνπ ηεηξαδίνπ εκθαλίδεηαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην παηδί ειηθίαο 4-7 εηψλ δελ πεηχρεη ηνλ αλψηεξν βαζκφ ζε
θαλέλα απφ ηα δχν πξψηα ζηνηρεία, ηφηε ηνπ ρνξεγνχληαη ηα πξνεγνχκελα κε αληίζηξνθε ζεηξά,
κέρξη λα πεηχρεη δχν βαζκνχο ζε δηαδνρηθά ζηνηρεία. Ο εξεπλεηήο νλνκάδεη ηηο εηθφλεο αξθεηέο
θνξέο, κέρξη ην παηδί λα απαληήζεη θαη θαηαγξάθεη ην απνηέιεζκα ζε εηδηθφ θχιιν θαηαγξαθήο.
Ζ ρνξήγεζε ηνπ ηεζη ηεξκαηίδεηαη φηαλ δνζνχλ 6 ζπλερφκελεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο απφ ην
παηδί..

6.3.1.2.2. Παπαγωγικό Λεξιλόγιο

Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ην επίπεδν ηνπ παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ,
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ππνθιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ απφ ην
ζηαζκηζκέλν ζηελ Διιάδα WPPSI-IΗΗ (ηδεξίδεο & Αλησλίνπ, 2015), κε ηελ νλνκαζία
θαηνλνκαζία εηθόλσλ.
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Καη απηφ ην θξηηήξην έρεη ηε κνξθή ηεηξαδίνπ, ζηε θάζε ζειίδα ηνπ νπνίνπ εκθαλίδεηαη
κία έγρξσκε εηθφλα πνπ αλαπαξηζηά έλα αληηθείκελν. Παξνπζηάδνληαη φιεο νη ζειίδεο ηνπ
ηεηξαδίνπ ζηα παηδηά δηαδνρηθά θαη ηνπο δεηάκε λα θαηνλνκάζνπλ ηελ εηθφλα. Σν παηδί παίξλεη
γηα θάζε ζσζηή απάληεζε 1 βαζκφ, ελψ γηα θάζε ιαλζαζκέλε 0 βαζκνχο, κε ηε βαζκνινγία λα
θαηαγξάθεηαη επηηφπνπ ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν θχιιν θαηαγξαθήο. Ζ κέγηζηε βαζκνινγία πνπ
κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά ηελ ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ, είλαη 30 βαζκνί.
Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ρνξήγεζεο ησλ εηθφλσλ, κε ηα παηδηά ειηθίαο 4-5 εηψλ λα
μεθηλνχλ ηε δνθηκαζία απφ ην ζηνηρείν 7, ελψ ηα παηδηά ειηθίαο απφ 6-7 εηψλ απφ ην ζηνηρείν
11. Όζα παηδηά δπζθνιεχνληαη θαη απνηπγράλνπλ λα δψζνπλ απαληήζεηο, μεθηλνχλ απφ ην
ζηνηρείν 1. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα παηδί ειηθίαο 4-7 εηψλ δελ πεηχρεη ηνλ αλψηεξν βαζκφ ζε
θαλέλα απφ ηα δχν πξψηα ζηνηρεία, ηφηε ηνπ ρνξεγνχληαη ηα πξνεγνχκελα κε αληίζηξνθε ζεηξά,
κέρξη λα πεηχρεη δχν βαζκνχο ζε δηαδνρηθά ζηνηρεία. Ζ δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη
δηαθφπηεηαη φηαλ δνζνχλ 6 ζπλερφκελεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. ην ζεκείν απηφ
ζεκεηψλνπκε φηη ηπρφλ πξνβιήκαηα άξζξσζεο δελ βαζκνινγνχληαη αξλεηηθά, ρσξίο λα
επεξεάδεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ.

6.4. Γιαδικαζία ηηρ έπεςναρ
Ζ έξεπλα πνπ ζρεδηάζακε πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξνχζε ζηηο
κεηξήζεηο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη δηήξθεζε απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ 2019 έσο ηα κέζα
Μαξηίνπ 2019. Ζ δεχηεξε θάζε πνπ αθνξνχζε ζηηο κεηξήζεηο ιεμηινγηθήο αλάπηπμεο, μεθίλεζε
ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θαη δηήξθεζε απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2019 έσο ηα
κέζα Απξηιίνπ 2019.
Ζ εξεπλήηξηα επηζθεπηφηαλ ηα ζρνιεία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξστλνχ ππνρξεσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθέο ζπλεδξίεο κε ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ , καο παξαρσξήζεθε ζε θάζε ζρνιείν έλαο απνκνλσκέλνο ρψξνο, φπνπ κπνξνχζακε
λα ρνξεγήζνπκε ηα Κξηηήξηα ρσξίο ηνλ θίλδπλν παξεκβάζεσλ ή άζθνπσλ δηαθνπψλ. Έηζη ηα
παηδηά πνπ εμεηάδνληαλ θάζε θνξά ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζηε δηαδηθαζία ρσξίο λα ελνρινχληαη
απφ πεξηβαιινληηθνχο πεξηζπαζκνχο, ελψ παξάιιεια δελ ππήξμε δηαξξνή ησλ ζηνηρείσλ πξηλ
ηελ ρνξήγεζή ηνπο ζε φια ηα ππνθείκελα.
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Απφ ηελ πιεπξά καο πξνζπαζήζακε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην επράξηζηε ε δηαδηθαζία
γηα ηα παηδηά, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ησλ Κξηηεξίσλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εξεπλήηξηα ήηαλ
άγλσζηε ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αθνινπζήζακε παηγληψδεηο
δηαδηθαζίεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, θαιιηεξγήζακε επράξηζηε θαη θηιηθή
αηκφζθαηξα θαη ρξεζηκνπνηήζακε ειθπζηηθά ζηα παηδηά αληηθείκελα (γαληφθνπθιεο, ηνπβιάθηα
lego, έγρξσκεο εηθφλεο).
Σέινο δίλακε πάληνηε ζαθείο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνηνχ μεθηλήζεη ε ρνξήγεζε θάζε
Κξηηεξίνπ θαη δηαβεβαηψλακε ηνπο κηθξνχο ζπκκεηέρνληεο φηη κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα
ζηακαηήζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία, αλ αηζζαλζνχλ δπζαξέζθεηα απφ ηελ φιε εκπεηξία. Όιεο νη
θαηαγξαθέο

ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε

εηδηθά

ζρεδηαζκέλα θχιια

θαηαγξαθήο, ελψ δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιια ηερλνινγηθά κέζα γηα
ερνγξάθεζε ή βηληενζθφπεζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είρε
ζθνπφ λα αλαδείμεη ηελ πηζαλή ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο κε ην επίπεδν ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ. Μαο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα
ην αλ ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ
ηνπ θάζε παηδηνχ, αιιά θαη αλ δηαθαίλεηαη κηα ακθίδξνκε θαηεχζπλζε ζηε ζρέζε απηή, κε ην
ιεμηιφγην λα επεξεάδεη ηειηθά ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα
παξνπζηάζνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέμακε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία
θαηαιήμακε.
Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ
αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηε δεηγκαηνιεςία
επθνιίαο πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. Με ηελ εθαξκνγή
πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο, ζα παξνπζηάζνπκε απφιπηεο (Ν) θαη κέζεο ηηκέο (ΜΣ) θαη ηππηθέο
απνθιίζεηο γηα ηηο κεηαβιεηέο καο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε κνλνπαξαγνληηθνχο
ειέγρνπο ζπζρέηηζεο κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r (Pearson‟s rho correlation
coefficient) γηα ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δχν ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε
ζπλερίζηεθε κε πνιππαξαγνληηθέο ζπζρεηίζεηο κέζσ πνιιαπιήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο
(multiple linear regression). Ζ ηειηθή επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ έγηλε κε
δηαδηθαζία stepwise backward selection, κε φξην ηνπ p-value γηα ηελ αθαίξεζε απφ ην κνληέιν
λα είλαη ην 0,01. ε φινπο ηνπο ειέγρνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζεσξνχληαη φζα p-values έρνπλ
ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 0,05, φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά απφ ηνπ πίλαθεο πνπ παξαζέηνπκε.

7.1. Υαπακηηπιζηικά ηος Γείγμαηορ
Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή καο κειέηε, θνηηνχζαλ ζε λεπηαγσγεία ηεο
πεξηνρήο ηνπ Ρεζχκλνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ
επηιέρζεθαλ ηειηθά 60 λήπηα/πξνλήπηα θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία είραλ σο κεηξηθή
ηνπο γιψζζα ηελ ειιεληθή. ηα 60 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε, 38 ήηαλ λήπηα θαη 22
πξνλήπηα. Αλαθνξηθά κε ην θχιν, απφ ηα 60 παηδηά ηα 31 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 29 θνξίηζηα.
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ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά
κε ην θχιν. Απφ ηα 60 παηδηά ηνπ δείγκαηνο, ηα 31 είλαη αγφξηα θαη ηα 29 θνξίηζηα, κε πνζνζηά
51,7% θαη 48,3% αληίζηνηρα.
Πίνακαρ 1: ηνηρεία ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην θχιν
Φύλο

πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν Πνζνζηφ

Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ

Αγφξη

31

51,7

51,7

51,7

Κνξίηζη

29

48,3

48,3

100,0

χλνιν

60

100,0

100,0

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε
ηελ ειηθία. ην ζχλνιν ησλ 60 παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο, ην κηθξφηεξν είρε ειηθία 53 κήλεο θαη ην
κεγαιχηεξν 78, ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ήηαλ 65,78 κήλεο κε ηππηθή απφθιηζε
6,96.
Πίνακαρ 2: ηνηρεία ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία
N

Διάρηζηε

60
60

53

Μέγηζηε Μέζε Σηκή Σππηθή απφθιηζε

Ζιηθία
N

78

65,78

6,96

Οη κέζεο ηηκέο ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο καο κειέηεο,
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3. Παξαηεξνχκε πσο φιεο νη δνθηκαζίεο ζρεηηθά κε ηελ
κέηξεζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, ζεκεηψλνπλ ρακειέο κέζεο ηηκέο, γεγνλφο πνπ
απνηππψλεη θαη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ
δνθηκαζηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ, ζεκεηψλεηαη κέζε ηηκή 7,53 κε
ηππηθή απφθιηζε 4,17, ελψ αλ δνχκε αλαιπηηθά ηε δνθηκαζία, ηα παηδηά κε δπζθνιία ηελ
νινθιεξψλνπλ, θαζψο θαη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο Κιηηηθήο θαη Παξαγσγηθήο
Μνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζεκεηψλνληαη ηδηαίηεξα ρακειέο κέζεο ηηκέο (3,83 κε ηππηθή
απφθιηζε 2,34 θαη 3,70 κε ηππηθή απφθιηζε 2,35).
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Παξφκνηα

απνηειέζκαηα

έρνπκε

θαη

ζην

επφκελν

Κξηηήξην

ηνπ

ρεκαηηζκνχ/Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ (κέζε ηηκή 10,13 κε ηππηθή απφθιηζε
3,68). ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ ρεκαηηζκνχ θαη Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ νη κέζεο
ηηκέο είλαη 4,20 κε ηππηθή απφθιηζε 2,15 θαη 5,93 κε ηππηθή απφθιηζε 1,98 αληίζηνηρα.
Σν Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ επίζεο δπζθφιεςε αξθεηά απφ ηα παηδηά
ηνπ δείγκαηνο, ηφζν πνπ νξηζκέλα απφ απηά αδπλαηνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία
ηεο ζχλζεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ. Έηζη ε κέζε ηηκή
δηακνξθψζεθε ζε 5,87 κε ηππηθή απφθιηζε 3,78. Σειεπηαία δνθηκαζία γηα ηε κέηξεζε ηεο
Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο ήηαλ ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο, ζην νπνίν ε κέζε ηηκή
δηακνξθψζεθε ζε 6,48 κε ηππηθή απφθιηζε 2,71.
Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο
γηα ην Γεθηηθφ θαη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Οη κέζεο ηηκέο εδψ είλαη 25,85 κε
ηππηθή απφθιηζε 4,04 γηα ην Γεθηηθφ θαη 20,25 κε ηππηθή απφθιηζε 3,77 γηα ην Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην.
Πίνακαρ 3: Μέζνη Όξνη θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ επηδφζεσλ σο πξνο ηα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο
ΚΑΛ
ΑΛ/ΚΛΜΔ
ΑΛ/ΠΜΔ
Κ/ΑΠΛ
ΠΛ
ΑΠΛ
ΚΛ
ΚΜ
ΓΛ
ΠΛ

N
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Μέζε ηηκή
7,53
3,83
3,70
10,13
4,20
5,93
5,87
6,48
25,85
20,25

Σππηθή απφθιηζε
4,17
2,34
2,35
3,68
2,15
1,98
3,78
2,71
4,04
3,77

Max
20
10
10
20
10
10
15
12
38
30

Σεκείσζε: ΚΑΛ= Κξηηήξην αλαινγίαο Λέμεσλ, ΑΛ/ΚΛΜΔ= Αλαινγία Λέμεσλ/ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή
Δπίγλσζε, ΑΛ/ΠΜΔ= Αλαινγία Λέμεσλ/Παξαγσγηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε, Κ/ΑΠΛ= Κξηηήξην
ρεκαηηζκνχ/Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΠΛ= θνξ ρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ,
ΑΠΛ= θνξ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΚΛ= Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ,
ΚΜ= Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο, ΓΛ= θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ, ΠΛ= θνξ
Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ
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7.2. Μονοπαπαγονηικέρ ςζσεηίζειρ
7.2.1. ςζσέηιζη Κπιηηπίος Αναλογίαρ Λέξεων με Γεκηικό και Παπαγωγικό Λεξιλόγιο
Ο Πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, παξαγσγηθήο θαη θιηηηθήο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ Αλαινγίαο Λέμεσλ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη, φηη ππάξρεη ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value<0,05), ηεο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ην επίπεδν/ζθνξ Λεμηινγίνπ πνπ πέηπραλ ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο
ηφζν ζην Γεθηηθφ Λεμηιφγην, φπνπ r= 0,56 ζπλνιηθά γηα ην θξηηήξην πνπ εμεηάδνπκε, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα r= 0,45 ζηελ Παξαγσγηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε θαη r= 0,55 ζηελ Κιηηηθή
Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε, φζν θαη ζην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην. Γηα ην ηειεπηαίν ε ζρέζε
παξνπζηάδεηαη κηθξφηεξε, αιιά θαη πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value<0,05), αθνχ r = 0,48
γηα ην Κξηηήξην

Αλαινγίαο Λέμεσλ, r= 0,35 γηα ηε ππνθαηεγνξία ηεο Παξαγσγηθήο

Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο θαη r= 0,51 γηα ηελ ππνθαηεγνξία ηεο Κιηηηθήο Μνξθνινγηθήο
Δπίγλσζεο.
Πίνακαρ 4: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ Αλαινγίαο Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ Pearson’s r

ΚΑΛ

ΚΑΛ/ΚΛΜΔ

ΚΑΛ/ΠΜΔ

ΓΛ

ΠΛ

ΚΑΛ

1

0,89**

0,89**

0,56**

0,48**

1

0,58**

0,45**

0,35**

1

0,55**

0,51*

1

0,53**

ΚΑΛ/ ΚΛΜΔ
ΚΑΛ/ΠΜΔ
ΓΛ
ΠΛ

1

** p< 0,001 * p< 0,01
Σεκείσζε: ΚΑΛ= Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ, ΚΑΛ/ΠΜΔ= Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ/ Παξαγσγηθή
Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε, ΚΑΛ/ΚΛΜΔ= Κξηηήξην αλαινγίαο Λέμεσλ/ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε,
ΓΛ= θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ, ΠΛ= θνξ Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ
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7.2.2. ςζσέηιζη Κπιηηπίος σημαηιζμού/ Αποζσημαηιζμού Λέξεων με Γεκηικό και
Παπαγωγικό Λεξιλόγιο
ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπ Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ/
Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ.
Φαίλεηαη πσο ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Λέμεσλ έρεη κεγαιχηεξε ζρέζε κε ην
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην, φπνπ r= 0,52 θαη ιηγφηεξν κε ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην, φπνπ r= 0,38 . Ζ
δηαθνξά παξνπζηάδεηαη εληνλφηεξα ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ Κξηηεξίνπ, φπνπ ζην θνξ
ρεκαηηζκνχ ζε ζπζρέηηζε κε ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην r =0,31, ελψ κε ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
είλαη r= 0,44. Παξφκνηα ζρέζε απνηππψλεηαη θαη ζην Κξηηήξην Απνζρεκαηηζκνχ Λέμεσλ, φπνπ
φηαλ ζπζρεηίδεηαη κε ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην r= 0,37, ελψ κε ην Παξαγσγηθφ r= 0,50.
Πίνακαρ 5: πζρεηίζεηο Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ςνηελεζηήρ

ΚΥ/ΑΠΠΛ

ΠΛ

ΑΠΛ

ΓΛ

ΠΛ

1

0,90**

0,88**

0,38**

0,52**

1

0,59**

0,31*

0,44**

1

0,37**

0,5*

1

0,53**

ζςζσέηιζηρ
Pearson’s r
ΚΥ/ΑΠΠΛ

ΠΛ
ΑΠΛ
ΓΛ
ΠΛ

1

** p< 0,001 * p<0,01
Σεκείσζε: ΚΥ/ΑΠΠΛ= Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΠΛ= θνξ
ρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΑΠΛ= θνξ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΓΛ= θνξ
Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ, ΠΛ= θνξ Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ
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7.2.3. ςζσέηιζη Κπιηηπίος σημαηιζμού ύνθεηων Λέξεων με Γεκηικό και Παπαγωγικό
Λεξιλόγιο
Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ
κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ηφζν ην Γεθηηθφ, φζν θαη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
κε ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο χλζεζεο, φπσο κεηξάηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν Κξηηήξην, κε
ηηκέο r= 0,54 θαη r=0,57 αληίζηνηρα.
Πίνακαρ 6: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ κε Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην
Λ

ΓΛ

ΠΛ

0,54**

0,57**

ςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ Pearson’s r
Λ

1

** p< 0,001 * p< 0,01
Σεκείσζε: Λ= θνξ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ, ΓΛ= θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ, ΠΛ=
θνξ Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ

7.2.4. ςζσέηιζη Κπιηηπίος Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ με Γεκηικό και Παπαγωγικό
Λεξιλόγιο
ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο γηα ηε
ζπζρέηηζε ηνπ Κξηηεξίνπ Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ησλ παηδηψλ ηεο κειέηεο. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε Μνξθνινγηθή
πγγέλεηα θαη ζηα ζθνξ Γεθηηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ, εκθαλέζηεξα ζην πξψην αθνχ
r= 0,45 θαη r= 0,32 γηα ην δεχηεξν.

63

Πίνακαρ 7: πζρέηηζε Κξηηεξίνπ Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην
ςνηελεζηήρ

ΚΜ

ΓΛ

ΠΛ

1

0,45**

0,32*

ζςζσέηιζηρ
Pearson’s r
ΚΜ

** p< 0.001 * p< 0.01
Σεκείσζε: ΚΜ= Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο , ΓΛ= θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ, ΠΛ= θνξ
Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ
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7.3. Αναλύζειρ Πολλαπλήρ Παλινδπόμηζηρ
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζακε επηπιένλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, εθαξκφδνληαο
κνληέια πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο (stepwise)
ζπζρέηηζεο. Αξρηθά εηζάγακε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε
ησλ παηδηψλ, ελψ παξάιιεια δηαηεξήζακε ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ζε ζηαζεξφ επίπεδν, κε
ζθνπφ λα δνχκε πψο θαη κε πνηα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο απηέο ζα επεξεάζνπλ Γεθηηθφ θαη
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην.
Γηαηεξψληαο ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηαζεξή ζην κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
Πίλαθα 8, κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ , παξαηεξνχκε φηη ην
Γεθηηθφ Λεμηιφγην επεξεάδεηαη απφ ην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ/ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή
Δπίγλσζε (Beta= 0,40) θαη

απφ ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο

(Beta= 0,27). Ζ

παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο χλζεζεο, φπσο
κεηξήζεθε κέζα απφ ηα Κξηηήξηα πνπ εθαξκφζακε, δελ θάλεθε λα είλαη ζεκαληηθή, θάηη πνπ
ηζρχεη θαη γηα ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ.
Πίνακαρ 8: Μνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην
Μονηέλο
Γεκηικό Λεξιλόγιο
Αχμεζε R2
p-value
Beta
p-value

1. ΚΑΛ/ΚΛΜΡ

0,19

0,00

0,40

0,00

2. ΚΜ

0,07

0,01

0,27

0,01

*p< 0,05 **p< 0,01 *** p<0,001
Σεκείσζε: ΚΑΛ/ΚΛΜΡ= Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ/ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε, ΚΜ=
Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο

πλερίδνληαο

ηελ

ζηαηηζηηθή

αλάιπζε,

εθαξκφζηεθε

κνληέιν

πνιιαπιήο

παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο, ζην νπνίν θαη πάιη ε ειηθία ησλ
παηδηψλ παξακέλεη ζηαζεξή, ελψ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νξίδεηαη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ
παηδηψλ. Παξαηεξνχκε φηη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ επεξεάδεηαη απφ ην Κξηηήξην
ρεκαηηζκνχ

χλζεησλ

Λέμεσλ

κε

Beta=

0,30,

αθνινπζεί

ην

Κξηηήξην

ρεκαηηζκνχ/Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε Beta= 0,27 θαη ηέινο ην Κξηηήξην
Αλαινγίαο Λέμεσλ κε ηελ ππνθαηεγνξία ηεο Κιηηηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο κε Beta= 0,24.
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Αληίζεηα ε ππνθαηεγνξία ηεο Παξαγσγηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο ζην Κξηηήξην Αλαινγίαο
Λέμεσλ δελ απνδείρζεθε ζεκαληηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο
πγγέλεηαο, ην νπνίν αλ θαη φπσο είδακε παξαπάλσ ζηηο αλαιχζεηο, ελψ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη
κε ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ φηαλ εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα, δελ δείρλεη λα είλαη
ζεκαληηθφ φηαλ ζπλεμεηάδνληαη νη επηδξάζεηο απφ φιεο ηηο κεηαβιεηέο ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο.
Πίνακαρ 9: Μνληέιν Πνιιαπιήο Παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην

Μονηέλο

Παπαγωγικό Λεξιλόγιο
Αχμεζε R2

p-value

Beta

p-value

1. Λ

0,27

0,00

0,30

0,02

2. Κ/ΑΠΠΛ

0,07

0,01

0,27

0,01

3. ΚΑΛ/ΚΛΜΡ

0,04

0,02

0,24

0,02

*p< 0.05 **p< 0.01 *** p<0.001
Σεκείσζε: Λ= ρεκαηηζκφο χλζεησλ Λέμεσλ, Κ/ΑΠΠΛ= Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/Απνζρεκαηηζκνχ
Παξάγσγσλ Λέμεσλ, ΚΑΛ/ΚΛΜΡ= Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ/ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε

Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ζπλερίζηεθαλ αθνινπζψληαο απηή ηε θνξά αληίζηξνθε
πνξεία, πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζνπκε ηελ πηζαλή ακθίδξνκε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ καο.
Καηά ηελ αλάιπζε εθαξκφζηεθε κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο
ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο, δηαηεξψληαο θαη πάιη ηε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ζε ζηαζεξφ
επίπεδν.
Έηζη ζηα κνληέια πνπ αθνινπζνχλ ε Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε κε ηηο κεηξήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Κξηηεξίσλ παίξλεη ηε ζέζε εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο, θη εκείο ειέγρνπκε αλ θαη πψο επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ηνπ Γεθηηθνχ θαη
Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Ο Πίλαθαο 10 καο παξνπζηάδεη πψο ην Κξηηήξην
Αλαινγίαο Λέμεσλ κε ηελ ππνθαηεγνξία Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε επεξεάδεηαη απφ ην
θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ πεξηζζφηεξν. Αλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη δχν ηχπνη Λεμηινγίνπ
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παξαηεξνχκε κηθξή ππεξνρή ηνπ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ (Beta= 0,39) θαη γηα ην Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην (Beta= 0,30).
Πίνακαρ 10: Ζ ζρέζε ηεο Κιηηηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ΚΛΗΣΗΚΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ
Αχμεζε R2
p-value
Beta
p-value

1. Γεθηηθφ Λεμηιφγην

0, 23

0,00

0,39

2. Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην

0,07

0,02

0,30

0,01
0,02

*p< 0.05 **p< 0.01 *** p<0.001

ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ
κε ππνθαηεγνξία ηελ Παξαγσγηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε ζηε ζέζε ηεο εμαξηεκέλεο
κεηαβιεηήο, χζηεξα απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη κε
ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη επεξεάδεηαη απφ ην θνξ Γεθηηθνχ
Λεμηινγίνπ (Beta= 0,44).
Πίνακαρ 11: Ζ ρέζε ηεο Παξαγσγηθήο Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο (Αλαινγία Λέμεσλ) κε ην Γεθηηθφ
θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ-ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΛΔΞΔΧΝ
Αχμεζε R2
p-value
Beta

1. Γεθηηθφ Λεμηιφγην

0,2

0,00

0,44

p-value

0,00

*p< 0.05 **p< 0.01 *** p<0.001

Ζ ππνθαηεγνξία ρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ ζε ζρέζε κε ηα θνξ Γεθηηθνχ θαη
Παξαγσγηθνχ

Λεμηινγίνπ

παξνπζηάδεηαη

ζηνλ

Πίλαθα

12.

Σν

κνληέιν

γξακκηθήο

παιηλδξφκεζεο κε κέζνδν ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο έδεημε φηη ην Κξηηήξην επεξεάδεηαη απφ ην
θνξ ηνπ Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ (Beta=0,44).
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Πίνακαρ 12: Ζ ρέζε ηνπ ρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΛΔΞΔΧΝ
Αχμεζε R2

1. Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην

0,19

p-value

0,00

Beta

p-value

0,44

0,00

*p< 0,05 **p< 0,01 *** p<0,001
Ζ ππνθαηεγνξία Κξηηήξην Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ ζε ζρέζε κε ηα θνξ
Γεθηηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ, κεηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κέζσ κνληέινπ
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε κέζνδν ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην Κξηηήξην επεξεάδεηαη απφ ην θνξ ηνπ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ κε
Beta= 0,44, ελψ παξαηεξνχκε φηη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην δελ εκθαλίδεηαη λα έρεη ζρέζε κε
ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Παξάγσγσλ Λέμεσλ.
Πίνακαρ 13: Ζ ρέζε ηνπ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην
ΑΠΟΥΖΜΑΣΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΛΔΞΔΧΝ

1. Γεθηηθφ Λεμηιφγην

Αχμεζε R2

p-value

Beta

p-value

0,2

0,00

0,44

0,00

*p< 0.05 **p< 0.01 *** p<0.001

ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο αλαιχζεηο κε ην Κξηηήξην
ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ηα θνξ Γεθηηθνχ θαη
Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε κε κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο. Σν
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Κξηηήξην επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θνξ Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ (Beta= 0,40) θαη
αθνινπζεί ην θνξ Γεθηηθνχ Λεμηινγίνπ (Beta= 0,29).
Πίνακαρ 14: Ζ ρέζε ηνπ ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ κε ην Γεθηηθφ θαη ην Παξαγσγηθφ
Λεμηιφγην
ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΤΝΘΔΣΧΝ ΛΔΞΔΧΝ
Αχμεζε R2

1. Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην

0,26

2. Γεθηηθφ Λεμηιφγην

p-value

0,00

0,05

0,03

Beta

0,40
0,29

p-value

0,00
0,03

*p< 0,05 **p< 0,01 *** p<0,001
ηνλ Πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ Κξηηεξίνπ Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε ηα
θνξ Γεθηηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ Λεμηινγίνπ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε κνληέιν γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο
ζπζρέηηζεο. Ζ Μνξθνινγηθή πγγέλεηα επεξεάδεηαη απφ ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ κε
Beta=0,43.
Πίνακαρ 15: Ζ ρέζε ηεο Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο κε ην Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην
ΥΔΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΤΓΓΔΝΔΗΑ
Αχμεζε R2

1. Γεθηηθφ Λεμηιφγην

p-value

0,14

0,00

Beta

0,43

p-value

0,00

*p< 0,05 **p< 0,01 *** p<0,001
ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζηε κειέηε καο, ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηνλ
ζρνιηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε φισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο
αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνζπάζεζε
λα απνηππψζεη ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ην
επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ Γεθηηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ.
Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο θαη κεηξήζεηο επηρεηξήζακε λα
εμεηάζνπκε αλ θαη πφζν ην επίπεδν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο, επεξεάδεη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ Γεθηηθνχ θαη Παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ θαη
επηπιένλ αλ ε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα, κε ην επίπεδν ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ λα
επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ηα απνηειέζκαηά καο ζπκθσλνχλ κε ηηο
ππνζέζεηο ηηο νπνίεο είρακε αξρηθά ζέζεη, αιιά θαη αλ ζπκβαδίδνπλ κε ηα επξήκαηα παξφκνησλ
εξεπλψλ.

8.1. Κπιηήπιο Αναλογίαρ Λέξεων : Παπαγωγική και Κλιηική Μοπθολογική Δπίγνωζη
Ζ πξψηε δνθηκαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά, αθνξνχζε ζηελ κέηξεζε ηεο
κνξθνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγηθή αιιά θαη ηελ θιηηηθή
κνξθνινγηθή επίγλσζε. Απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαίλεηαη φηη ηφζν ε παξαγσγηθή
κνξθνινγηθή επίγλσζε, φζν θαη ε θιηηηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε, επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθνχ
ιεμηινγίνπ, θπξίσο φκσο ε ζρέζε εκθαλίδεηαη ζε επίπεδν δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ, δειαδή ζην
επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιέμεσλ. πλερίδνληαο κε ηηο αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο,
φπνπ ε κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ δηαηεξήζεθε ζε ζηαζεξφ επίπεδν, θαλεξψλεηαη φηη
θιηηηθή θαη παξαγσγηθή επίγλσζε επεξεάδνπλ ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ (Beta= 0,30).
Μπνξνχκε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη πξάγκαηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο
κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, αθφκα θαη απφ ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία (Kim et al, 2013) ζε θάζε πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
θαηαθηήζνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ζ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαιχνπλ ηηο ιέμεηο πνπ
ζπλαληνχλ ζηα δηάθνξα ζπζηαηηθά πνπ ηηο απαξηίδνπλ, ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγηθή
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θαη θιηηηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε, ζπλδέεηαη κε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ θαη ηελ
νξζή ρξήζε ηνπο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, γεγνλφο πνπ θάλεθε ζηηο δνθηκαζίεο πνπ ζπκκεηείραλ
θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο (Deacon & Kirby, 2004∙ Rothou & Padeliadu, 2015·
Zhang,

2015).

Ζ

ζπλεηζθνξά

ηεο

κνξθνινγηθήο

επίγλσζεο

ζε

δξαζηεξηφηεηεο

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ιέμεσλ, θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θη
επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ απφ ηα παηδηά, ζε επίπεδν δεθηηθνχ ιεμηινγίνπ θπξίσο.
Δπηπξφζζεηα κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ελήιηθεο, παξνπζηάδνπλ παξφκνηα
απνηειέζκαηα, κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε λα ζπλεηζθέξεη ζην απμεκέλν εχξνο ιεμηινγηθήο
γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηελ θαιχηεξε αλαγλσζηηθή
θαηαλφεζε. Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηε γλψζε ιεμηινγίνπ θαη ηελ
αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε θαη ζηνπο ελήιηθεο (Guo, Roehrig, & Williams, 2011).

8.2. Κπιηήπιο σημαηιζμού/ Αποζσημαηιζμού Παπάγωγων Λέξεων
Σν δεχηεξν θαηά ζεηξά Κξηηήξην πνπ ρνξεγήζεθε ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα, αθνξνχζε ζηελ παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη κεηξήζεθε κέζα απφ
πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο ζρεκαηηζκνχ θαη απνζρεκαηηζκνχ παξάγσγσλ ιέμεσλ. Απφ ηα
απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε επεξεάδεη ην επίπεδν
ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ ζπλνιηθά, ζρεηίδεηαη φκσο πεξηζζφηεξν κε ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο
γιψζζαο, δειαδή ην παξαγσγηθφ ηνπο ιεμηιφγην.
Ο θπξίαξρνο ξφινο ηεο παξαγσγηθήο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, απνηππψλεηαη θαη ζηε
κειέηε ησλ Kieffer θαη Lesaux (2012), φπνπ επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηεο παξαγσγηθήο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο θαλεξψλνπλ
ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν δεμηφηεηεο πνπ καο απαζρνινχλ, ηελ παξαγσγηθή κνξθνινγηθή
επίγλσζε θαη ηε ιεμηινγηθή αλάπηπμε, νη νπνίεο αλεμάξηεηα ηνπ πφζν γξήγνξα ή αξγά
αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο καζεηέο, παξακέλνπλ ζηελά αιιεινεμαξηφκελεο ζε φιε ηελ πνξεία
ηνπο, ππνγξακκίδνληαο θαη πάιη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη.
Φαίλεηαη φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηπγκέλε παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε,
είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίδνπλ νξζνχο γξακκαηηθνχο ηχπνπο ησλ ιέμεσλ πνπ αλαδεηνχζακε ζηηο
δνθηκαζίεο. Σφζν ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζρεκαηίδνπλ, φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα
απνζρεκαηίδνπλ ηηο δεηνχκελεο ιέμεηο ζηα κνξθήκαηά ηνπο, ζπλδέεηαη κε ηελ ζσζηή παξαγσγή
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ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ. Όπσο νη Nagy et al. (2014) αλαθέξνπλ, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ιέμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζσζηή θαηάιεμε/κφξθεκα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξψζνπλ ζσζηά κηα πξφηαζε.
Δπηπξφζζεηα νη McBride-Chang et al. (2005) αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά εληνπίδνπλ,
παξαηεξνχλ θαη ρεηξίδνληαη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, ελψ ζπρλά είλαη πηζαλφ λα
„ρηίζνπλ‟ πάλσ ζηηο γλψζεηο απηέο , δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εθκάζεζε λένπ
ιεμηινγίνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ίδηα ε γλψζε ιεμηινγίνπ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα
αλαγλσξίδνπλ θη άιιεο ιέμεηο ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, βαζηδφκελα ζηνλ ηξφπν πνπ
αθνχγνληαη, ηηο νπνίεο θαη θαηεγνξηνπνηνχλ κε βάζε ηε κνξθνινγία ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
απηή πξνζθέξεη γηα ην ζσζηφ λφεκα ηεο ιέμεο, αλάινγα κε ηα φζα ήδε γλσξίδνπλ ηα παηδηά
(Kirby et al.,2008). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα απνζπλζέηνπλ ιέμεηο , είλαη
πηζαλφ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ (McBride-Chang et al., 2005).

8.3. Κπιηήπιο σημαηιζμού ύνθεηων Λέξεων
Σν Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ αθνξνχζε ζηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο
ζχλζεζεο θαη ζθνπφ είρε λα κεηξήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ζηελ πξνθνξηθή παξαγσγή
ζχλζεησλ ιέμεσλ απφ δχν ιέμεηο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζηελ δνθηκαζία. Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ
δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ πνιιά απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα
νινθιεξψζνπλ ηηο δνθηκαζίεο, κε νξηζκέλα απφ απηά λα κελ θαηνξζψλνπλ θαζφινπ ηε
δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο λέσλ ιέμεσλ.
Σα απνηειέζκαηά καο

θαλεξψλνπλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο

επεξεάδεη ηφζν ην δεθηηθφ φζν θαη ην παξαγσγηθφ ιεμηιφγην. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη, πσο παηδηά
πνπ θαηαλννχλ ζεκαζηνινγηθά κηα ιέμε, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ
ηθαλνπνηεηηθά ηα κνξθνινγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ηθαλά θαη λα παξάγνπλ κηα λέα
ζχλζεηε ιέμε (παξαγσγηθφ ιεμηιφγην), αιιά θαη λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο λέαο ιέμεο πνπ
πξνέθπςε απφ ηηο δχν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο (δεθηηθφ ιεμηιφγην).
Απμεκέλε επρέξεηα ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ εληνπίδνπλ θη άιινη εξεπλεηέο, κε ηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην ιεμηιφγην (Zhang, 2015).
ε ζρεηηθή κειέηε ηνπο κε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαθηηθή
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παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο, νη Nunes θαη

Bryant,

παξνπζηάδνπλ πψο ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ απφθηεζε λένπ
ιεμηινγίνπ θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή (Nunes, & Bryant, 2004).
Δπηπξφζζεηα νη Nagy et al.(2014) ζηελ κειέηε ηνπο, έρνπλ ήδε επηζεκάλεη φηη ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπκβάιιεη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε κηαο ιέμεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε
ησλ κνξθεκάησλ ηεο, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηα παηδηά λα ζπκπεξάλνπλ ην λφεκα ηεο
άγλσζηεο ιέμεο, βαζηδφκελα ζηα ήδε γλσζηά ζηνηρεία απφ ηα κνξθήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ.
Ζ κνξθνινγία ηεο ζχλζεζεο επεξεάδεη ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηνλ ζθφπηκν
ρεηξηζκφ ησλ ιέμεσλ, φηαλ απηά είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή ησλ κνξθνινγηθά
ζχλζεησλ ιέμεσλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηνπο. Σν αλ ηα παηδηά γίλνληαη ηθαλά λα
καζαίλνπλ λέεο ιέμεηο, επεηδή αθξηβψο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηε δνκή ησλ
κνξθνινγηθά ζχλζεησλ ιέμεσλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην
επίπεδν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ηεο ζχλζεζεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη (Carlisle, 2000·
Rothou & Padeliadu, 2015).
Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε ηε κειέηε ησλ Cheng, Li θαη Wu, (2015) φπνπ θαη πάιη
αλαθέξνληαη δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ηεο ζχλζεζεο
κε ηελ αχμεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, ζρέζε πνπ εκθαλίδεη ακθίδξνκε πνξεία, φπσο
αθξηβψο θάλεθε ζηελ παξνχζα κειέηε.
Βξέζεθε αθφκα πσο ην αξρηθφ ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο
πνπ πξνβιέπεη ηελ απμεκέλε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο. Φαίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά
φηη ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ δηεπξπκέλν ιεμηιφγην, είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην
λφεκα ησλ ιέμεσλ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε απηά ηα παηδηά λα
ρεηξίδνληαη ηηο ιέμεηο κε ζσζηφ γξακκαηηθφ θαη κνξθνινγηθφ ηξφπν. Απηφ πνπ κάιινλ θάλεη ηε
δηαθνξά, είλαη νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά απφ ηελ

επαθή ηνπο κε εθιεπηπζκέλν

ιεμηιφγην, δίλνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα λα ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ άκεζε γλψζε θαη
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ κνξθεκάησλ „θιεηδηά‟ πνπ ζπλαληνχλ ζηηο θαηλνχξηεο άγλσζηεο
ιέμεηο, ππνζηεξίδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ηεο ζχλζεζεο
(Cheng et al.2015).
Έηζη

ε

κνξθνινγηθή

επίγλσζε

ηεο

ζχλζεζεο

θάλεη

ηα

παηδηά

ηθαλά

λα

απνζπλαξκνινγνχλ ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο, λα ζπκπεξαίλνπλ ην λφεκά ηνπο απφ ηα κνξθήκαηα
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πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηε γξακκαηηθή ηνπο δνκή, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε νινέλα θαη
απμαλφκελε γλψζε λέσλ ιέμεσλ βνεζά ηα παηδηά ζην λα ζπκπεξαίλνπλ ην λφεκα βαζηθψλ
κνξθεκάησλ αιιά θαη λα ηα δηαρσξίδνπλ απφ άιια νκφερά ηνπο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη
ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο κε ηελ θαηάθηεζε ιεμηινγίνπ , είλαη βαζηθνί παξάγνληεο
πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια θαη δξνπλ αιιειέλδεηα ζηελ γιψζζα ησλ παηδηψλ (Cheng et
al.2015).

8.4. Κπιηήπιο Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ
Σν ηειεπηαίν θξηηήξην πνπ ρνξεγήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο
ησλ παηδηψλ, αθνξνχζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε κνξθνινγηθή
ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηηο ιέμεηο πνπ ηνπο δίλνληαλ ζηηο δνθηκαζίεο. ε αληίζεζε κε ηα
πξνεγνχκελα θξηηήξηα , ηα παηδηά θαινχληαλ λα αλαγλσξίζνπλ απιψο ηα θνηλά κνξθήκαηα ζηηο
ιέμεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ, ρσξίο λα θάλνπλ ηελ νπνηαδήπνηε γξακκαηηθή αιιαγή ζηνπο ηχπνπο
πνπ ηνπο δεηήζεθαλ.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ
κνξθνινγηθή ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, ζρεηίδεηαη κε ην ιεμηιφγην, θαηά θχξην ιφγν κε ην
δεθηηθφ, θη επνκέλσο κε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ή ην γεγνλφο φηη
αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιέμεσλ, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν κε ην παξαγσγηθφ ιεμηιφγην θαη
ηελ ηθαλφηεηα άκεζεο ρξήζεο ησλ ιέμεσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ. Δπηπξφζζεηα απφ
ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, θάλεθε φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε φρη
κφλν πξνβιέπεη ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ, αιιά θη ην αληίζηξνθν, κε ην Γεθηηθφ
Λεμηιφγην λα πξνβιέπεη αληίζηνηρα ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Οη Apel θαη Werfel (2014) ζε ζρεηηθή κειέηε, αλαθέξνπλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε
ηεο ζπγγέλεηαο (morphological awareness instruction) πξνβιέπεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ
ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζπλνιηθά, κε φια ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο θαηά
ηελ θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ. ηελ ίδηα κειεηε αλαθέξνπλ φηη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία
ήδε, ε κνξθνινγηθή επίγλσζε επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ ζε θσλήκαηα
74

(spelling). Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζπγγέλεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζπλεηδεηή
αλάιπζε ηεο κνξθνινγηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ εθηφο θεηκέλνπ, εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ
ιέμε θαζεαπηή, θάλνληαο ηα παηδηά ηθαλά λα αληρλεχζνπλ αλ δπν ιέμεηο ζρεηίδνληαη ή
ζπγγελεχνπλ κνξθνινγηθά (Apel & Werfel, 2014).
Σν γεγνλφο φηη ε αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ζρεηίδεηαη ή /θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ
αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ππνζηεξίδεη θαη ε Carlisle (2010). χκθσλα κε ηελ
εξεπλήηξηα ε κνξθνινγία παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ εθκάζεζε ησλ ιέμεσλ απφ λσξίο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ εμηινγίνπ ησλ παηδηψλ. Φαίλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή δηαδηθαζία, κε ηα
κηθξά παηδηά λα καζαίλνπλ ηα κνξθήκαηα φπσο καζαίλνπλ ηε γιψζζα ηνπο. Ζ κνξθνινγηθή
επίγλσζε ηα βνεζά λα γίλνπλ ηθαλά λα θσδηθνπνηνχλ ηηο ιέμεηο, λα ηηο μερσξίδνπλ απφ νκφερέο
ηνπο θη έηζη ζηαδηαθά λα κάζνπλ ην λφεκά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ
πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (Carlisle, 2010).
Έλα αθφκα ζεκείν ζην νπνίν αμίδεη λα αλαθεξζνχκε, είλαη ε ζεκαζία ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ηεο ζπγγέλεηαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ
γξακκαηηζκνχ. Όπσο νη Wolter θαη Green (2013) επηζεκαίλνπλ, ε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ πνπ
βαζίδεηαη ζηελ κνξθνινγηθή αλάιπζε ησλ ιέμεσλ, αλαδεηψληαο ηελ ζρέζε ηνπο θαη άξα ηε
ζπγγέλεηά ηνπο ζεκαζηνινγηθά, κπνξεί λα γίλεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα ηνπο
καζεηέο κε καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη κειεηεηέο πξνηείλνπλ πσο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε
κνξθνινγηθή αλάιπζε ιεηηνπξγεί ζαλ „γέθπξα‟ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο,
ε αμηνπνίεζε ηεο κνξθνινγηθήο ζπγγέλεηαο ησλ ιέμεσλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε
ηνπ ιεμηινγίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Ζ δηδαζθαιία
ησλ βαζηθψλ, ή έζησ ησλ ζπρλφηεξα εκθαληδφκελσλ ιέμεσλ, ξηδψλ, θαηαιήμεσλ κέζα απφ ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ηεο ζπγγέλεηαο, δίλεη ηελ επθαηξία λα δηεπθνιπλζεί ε
θαηάθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ζπλνιηθά, ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (Wolter & Green,
2013).
Απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κνξθνινγηθή επίγλσζε, θη φπσο καο
αλαθέξεη ν Γξεγνξάθεο (2014), ε φιε δηαδηθαζία θαίλεηαη πσο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ κνξθεκάησλ ζηηο ιέμεηο, ηε δηαθάλεηα ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο δνκήο
αιιά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ ηεο. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα
θνηλά ζεκεία ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηαθέξλνπλ λα ηηο θσδηθνπνηήζνπλ βάζεη ησλ
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κνξθνινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία φκσο έρνπλ θαη ζεκαζηνινγηθή ζχλδεζε, θαζψο
νη ιέμεηο –ζηφρνο ηνπ θξηηεξίνπ έρνπλ δεισζεί ζαλ „θηιαξάθηα‟, ππνδειψλνληαο έηζη θαη
κνξθνινγηθή αιιά θαη ζεκαζηνινγηθή ζπγγέλεηα.
Παξφκνηα επξήκαηα αλαθέξνπλ θαη ζε κειέηε ηνπο θαη νη Kirby et al. (2012), φπνπ
εθαξκφζηεθαλ δνθηκαζίεο αλαινγίαο κε επξεία γθάκα κνξθνινγηθψλ κεηακνξθψζεσλ, νη
νπνίεο

απνθάιπςαλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε γηα ηελ

αλαγλσζηηθή αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ, ςεπδνιέμεσλ, θεηκέλνπ θαη ηελ
αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ

κνξθνινγηθή επίγλσζε γηα λα

„νξγαλψζνπλ‟ ηηο ιέμεηο ζε θαηεγνξίεο, ζπάδνληάο ηεο ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα, ηα κνξθήκαηα,
δίλνληαο έηζη ζηνηρεία γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ νξζνγξαθία ηνπο. Απνθαιχπηνπλ ηέινο φηη ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε αλαπηχζζεηαη παξάιιεια, ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ , φζν θαη ζηνλ γξαπηφ
ιφγν, γεγνλφο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο δηθέο καο δνθηκαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ πξνθνξηθά.
Οη απνηειεζκαηηθνί ζηελ εθκάζεζε ιεμηινγίνπ καζεηέο εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή λα
δηαρσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ζε θνκκάηηα πνπ έρνπλ λφεκα, δειαδή ζηα κνξθήκαηα, θαηφπηλ θάλνπλ
ππνζέζεηο γηα ην λφεκα ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ θαη ηέινο επαιεζεχνπλ ηηο ππνζέζεηο απηέο κε ην
ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάδνληαη. Φπζηθά ε ζηξαηεγηθή απηή είλαη
απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε ηε ζεκαζία/λφεκα ηεο ησλ κνξθεκάησλ,
πνπ απνηεινχλ ηε ξίδα ηεο ιέμεο (Kieffer & Lesaux, 2007),
Καη άιινη κειεηεηέο έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζχλδεζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ηελ
αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ, κε αλάινγν ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
καο, φπσο νη Nagy et al.(2014) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζχλδεζε απηή ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο
κε ηελ γλψζε ιεμηινγίνπ, ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ηελ νξζνγξαθεκέλε γξαθή ζε πνιιέο
γιψζζεο.
Σέινο κε ηα απνηειέζκαηά καο ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, εληζρχεηαη ε
άπνςε γηα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη ιεμηινγίνπ, θαζψο φπσο θαη νη
Kirby et al. (2008) αλαθέξνπλ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ζπληαθηηθφ θνκκάηη παίδνπλ
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο, γεγνλφο πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ
θαηαθηεκέλε γλψζε ιεμηινγίνπ, ε νπνία βνεζά ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο ζηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν απφ ηνλ ηξφπν πνπ αθνχγνληαη θαη θαηφπηλ νξγαλψλνληαη αλάινγα κε ηε
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ζεκαζία ηνπο ζε νκφερεο ή ζχλζεηεο ιέμεηο, ζχκθσλα δειαδή κε ηα κνξθνινγηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά.

8.5. Η πποβλεπηική ζσέζη Γεκηικού και Παπαγωγικού Λεξιλογίος ηων παιδιών
πποζσολικήρ ηλικίαρ με ηην μοπθολογική ηοςρ επίγνωζη
Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνζέζακε φηη ε κνξθνινγηθή
επίγλσζε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε καο, ζα πξνέβιεπε θαη ην επίπεδν ηεο
ιεμηινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο ηφζν ζε επίπεδν δεθηηθνχ, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγηθνχ
ιεμηινγίνπ. Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη πσο αλακέλακε φηη ηα παηδηά πνπ ηα πήγαλε θαιά ζηηο
δνθηκαζίεο κέηξεζεο ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ζα είραλ αληίζηνηρα αλαπηπγκέλν ιεμηιφγην.
Σα απνηειέζκαηά καο θαλεξψλνπλ πσο ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε
ησλ παηδηψλ θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζην Γεθηηθφ ιεμηιφγην, παξαηεξνχκε φηη πξνβιέπεηαη
απφ ην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνθαηεγνξία ηεο Κιηηηθήο
Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα
αλαγλσξίδνπλ ζσζηά ηηο ιέμεηο, παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο κπνξεί λα ηνπο ζπκβνχλ σο
απνηέιεζκα ηεο θιηηηθήο κεηαβνιήο ηνπο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, αθνχ ε θιηηηθή
κνξθνινγηθή επίγλσζε ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλννχλ ζσζηά ην λφεκα ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ
ιέμεσλ. Σν θξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη ην Γεθηηθφ
ιεμηιφγην, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ απφ ηα παηδηά,
είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληνπίδνπλ ηα θνηλά κνξθήκαηα, θαη λα ηα
θαηεγνξηνπνηνχλ αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο,ζχκθσλα πάληα κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε
ησλ ήδε γλσζηψλ ιέμεσλ.
Σν Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνβιέπεηαη απφ ην Κξηηήξην
ρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ, ην Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ
Λέμεσλ θαη ηέινο ην Κξηηήξην Αλαινγίαο Λέμεσλ κε θπξίαξρε ηελ ππνθαηεγνξία ηεο Κιηηηθήο
Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο. Απηφ καο δείρλεη φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο
κνξθέο ηεο, φπσο θη εκείο πξνζπαζήζακε λα ηε κεηξήζνπκε κε ηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο,
επεξεάδεη ηελ παξαγσγή θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ γεληθφηεξα ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο
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ειηθίαο. Ζ ζρέζε ινηπφλ ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ
παηδηψλ δηαθαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηά καο, θαη αθνξά ηφζν ζην Γεθηηθφ φζν θαη ζην
Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην.
ε επίπεδν παξαγσγήο, ε Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε ηεο χλζεζεο παίδεη πξσηαξρηθφ
ξφιν. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο θάλεη εληχπσζε, θαζψο απηή ε θαηεγνξία κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ζπλδπάδεη ηδηαίηεξα ζχλζεηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα
ζπλδπάδνπλ θνηλά κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαη κνηξάδνληαη ζπγγεληθά ζεκαζηνινγηθά
λνήκαηα, θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ, έρνληαο θαηαθηήζεη ην απαηηεηηθφ
κνλνπάηη ηεο ζχλζεζεο. Καη ζε άιιεο κειέηεο έρεη βξεζεί ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ
Παξαγσγηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε θαη ηελ Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε ηεο χλζεζεο κε ην
Λεμηιφγην (Zhang, 2015). Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη είλαη πσο νη καζεηέο πνπ έρνπλ
αλαπηχμεη

κνξθνινγηθή επίγλσζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, έρνπλ ηελ ηάζε λα καζαίλνπλ

επθνιφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα λέεο ιέμεηο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηαζέηνπλ ηειηθά
πινπζηφηεξν δεθηηθφ θαη παξαγσγηθφ ιεμηιφγην (Zhang & Koda, 2012).
Ζ ππφζεζή καο φηη ην ιεμηιφγην ζα πξνβιέπεη ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ειέγρζεθε απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην κνληέιν πνιιαπιήο
παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο ζπζρέηηζεο. χκθσλα κε ηνπο ζηαηηζηηθνχο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ην ιεμηιφγην επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο Κιηηηθήο
Μνξθνινγηθήο Δπίγλσζεο. Όπσο θαη ε Hall (2017) αλαθέξεη ν πινχηνο ησλ ιέμεσλ πνπ έλαο
καζεηήο γλσξίδεη, ζα ηνλ θάλεη ηθαλφ λα έρεη θαιχηεξε θαηαλφεζε, αιιά θαη λα καζαίλεη
θαηλνχξηεο ιέμεηο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ησλ
ιέμεσλ, κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηα λέα λνήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη.
Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε θιηηηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε μεθηλά
απφ ην λεπηαγσγείν θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ε
παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε ζπλερίδεη λα δηακνξθψλεηαη αθφκα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο
ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Σαπηφρξνλα ε θαηάθηεζε πινχζηνπ ιεμηινγίνπ, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκπεξαίλνπλ ηνπο κνξθνινγηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο
ιέμεηο, θάηη πνπ καο θαλεξψλεη μεθάζαξα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή
επίγλσζε θαη ην ιεμηιφγην (Kieffer & Lesaux, 2012).
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Αλαιπηηθφηεξα ην ιεμηιφγην ζε επίπεδν παξαγσγήο ιηγφηεξν θαη ην Γεθηηθφ ιεμηιφγην
πεξηζζφηεξν , θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηελ Κιηηηθή Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα θαηαλννχλ ηηο ιέμεηο ζηηο δηάθνξεο γξακκαηηθέο κνξθέο πνπ
ηνπο παξνπζηάδνληαη, ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο
νπνίεο αλήθνπλ αλάινγα κε ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σν Γεθηηθφ ιεμηιφγην επίζεο
επεξεάδεη ηελ Παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε ζην θξηηήξην Αλαινγίαο ιέμεσλ, αιιά θαη ην
Κξηηήξην Μνξθνινγηθήο πγγέλεηαο.
Σν Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην, απφ ηελ άιιε πιεπξά, επεξεάδεη ηνλ ρεκαηηζκφ
Παξάγσγσλ Λέμεσλ θαη ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ Απνζρεκαηηζκνχ ησλ Παξάγσγσλ Λέμεσλ ,
φπσο επίζεο ην θξηηήξην ζρεκαηηζκνχ χλζεησλ Λέμεσλ. πκπεξαίλνπκε φηη ζηνλ ζρεκαηηζκφ
παξάγσγσλ ιέμεσλ γεληθά , βαζηθφ ξφιν παίδεη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα παξάγνπλ ιφγν κε
ηξφπν ελεξγεηηθφ θαη φρη κφλν λα θαηαλννχλ ην λφεκα κηαο ιέμεο κέζσ ηνπ Γεθηηθνχ ηνπο
Λεμηινγίνπ. ε ζρεηηθή κειέηε θαη νη Sparks θαη Deacon, (2015) αλαθέξνπλ ηελ ζρέζε
κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη ιεμηινγίνπ, κε ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά ζε
φιεο ηηο ηάμεηο πνπ εμέηαζαλ. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε
ζηξαηεγηθή ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξάλνπλ ηε ζεκαζία ησλ
άγλσζησλ ιέμεσλ πνπ ηνπο δίλνληαλ ζηηο δνθηκαζίεο.
Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε κειέηε ησλ Bertram, Laine, θαη Virkkala,
(2000) φπνπ Φηλιαλδνί καζεηέο θαίλεηαη λα σθεινχληαη ζεκαληηθά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε
άγλσζησλ ιέμεσλ αμηνπνηψληαο ηε κνξθνινγία ηνπο. Αμίδεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζπρλά
αθφκα θαη ε ρξήζε ιεμηθνχ απφ ηνπο καζεηέο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, δελ πξνζθέξεη πάληνηε
ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ θαηάθηεζε θαη θαηαλφεζε ησλ λέσλ ιέμεσλ, αθνχ ηα παηδηά
δελ θαηαιαβαίλνπλ ηνλ νξηζκφ φπσο δίλεηαη εηπκνινγηθά. Δπίζεο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ
ην θείκελν δελ ππνζηεξίδεη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο άγλσζηεο ιέμεο, δίλνληαο έηζη ηζρπξφ
πιενλέθηεκα ζηνλ ξφιν ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ άγλσζηνπ λνήκαηνο.
ηελ ίδηα κειέηε ππνζηεξίδεηαη πσο φζεο πεξηζζφηεξεο άγλσζηεο ιέμεηο ππάξρνπλ ζε
έλα θείκελν, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα ππάξρνπλ ειιηπή ζηνηρεία γηα ην λφεκά ηνπο, θάλνληαο
έηζη εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ απνθξππηνγξάθεζή ηνπο απφ ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο. Δπνκέλσο
ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ είλαη ε
κνξθνινγηθή αλάιπζή ηνπο, αθνχ νχησο ή άιισο νη ιέμεηο απηέο απνηεινχληαη απφ δχν ή θαη
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πεξηζζφηεξα κνξθήκαηα. Οη κειεηεηέο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη καζεηέο σθεινχληαη ζεκαληηθά
απφ ηελ κνξθνινγηθή ηνπο επίγλσζε ζην λα αλαθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία λέσλ ιέμεσλ, αθνχ κε
ηνλ ηξφπν απηφ θαηαθηνχλ κεγαιχηεξν ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δεμηφηεηα λα αλαιχνπλ
κνξθνινγηθά ηηο ιέμεηο ζε έλα πξψην ζηάδην, θαη λα θαηαλννχλ ην λφεκά ηνπο ζε δεχηεξν
ζηάδην (Bertram et al.2000).
Ζ ηειεπηαία ππφζεζε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξνχζε ζηνλ
ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ην ιεμηιφγην.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο θαίλεηαη πσο ιεμηιφγην θαη κνξθνινγηθή
επίγλσζε ζπλδένληαη ακθίδξνκα. Απηφ θάλεθε ζηνπο ζηαηηζηηθνχο καο ειέγρνπο απφ ην
γεγνλφο φηη ην Γεθηηθφ Λεμηιφγην επεξεάδεη ζπλνιηθά ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ παηδηψλ,
θαη ην Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην αθνινπζεί ζηηο κεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ
παξαγσγή ηνπ ιφγνπ, δειαδή ηελ παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε, φπσο κεηξήζεθε απφ ην
Κξηηήξην ρεκαηηζκνχ/ Απνζρεκαηηζκνχ Παξάγσγσλ Λέμεσλ, θαη ηελ Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε
ηεο χλζεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά Γεθηηθφ θαη Παξαγσγηθφ Λεμηιφγην θάλεθαλ λα
επεξεάδνληαη απφ ηε κνξθνινγηθή επίγλσζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, φπσο αθξηβψο κεηξήζεθαλ
θαη απφ ηηο δηθέο καο δνθηκαζίεο, ζε επίπεδν θιηηηθήο θαη παξαγσγηθήο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, αιιά θαη επίγλσζεο κε βάζε ηε κνξθνινγηθή ζπγγέλεηα θαη ζχλζεζε.
Οη Ramirez et al. (2014) ζηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο
ειηθίαο αλαθέξνπλ φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ην ιεμηιφγην ζρεηίδνληαλ ακνηβαία, κε ηελ
θαζεκηά απφ ηηο κεηαβιεηέο λα ζπλεηζθέξεη κνλαδηθά ζηελ αχμεζε ηεο άιιεο, ππνδεηθλχνληαο
έηζη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπο. Δπηπξφζζεηα νη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηελ ζρέζε
ηεο παξαγσγηθήο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, ε νπνία θάλεθε λα ζρεηίδεηαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά κε ην ιεμηιφγην, εχξεκα πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηθή καο κειέηε.
Οη Baumann, Edwards, Boland, Olejnik θαη Kame‟enui, (2003) αλαθέξνπλ επίζεο φηη νη
επηδέμηνη θαη ηθαλνί αλαγλψζηεο έρνπλ αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο κνξθνινγηθήο
θαη ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ιέμεσλ, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα
θαηαθηνχλ ηα λνήκαηα πνιιαπιψλ άγλσζησλ ιέμεσλ , κε αλεμάξηεην ηξφπν.
Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Μνξθνινγηθή Δπίγλσζε είλαη κηα
εμαηξεηηθά ζχλζεηε κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα, ε νπνία αλάινγα κε ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη
επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ιεμηινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ζ ζρέζε κνξθνινγηθήο
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επίγλσζεο θαη ιεμηινγίνπ, αθνινπζεί ακθίδξνκε πνξεία θαη ζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
παξαγσγή ιφγνπ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί
ζπλδπάδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αλαγλψξηζεο κνξθεκάησλ κε ηελ δνκή ησλ ιέμεσλ,
εκπινπηίδνληαο ηελ φιε δηαδηθαζία κε ην λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ κνξθεκάησλ πνπ ηηο
απνηεινχλ, πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο ηνπο λα θαηαθηήζνπλ λέεο
ιέμεηο θαη λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο (Palumbo, Kramer-Vida, & Hunt, 2015).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
9.1. ςμπεπάζμαηα
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ππήξμε ε αλαδήηεζε ηεο ζρέζεο ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ
ηνπο ιεμηινγίνπ. Πην αλαιπηηθά καο ελδηέθεξε λα αλαδείμνπκε ηελ ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο ησλ παηδηψλ κε ην επίπεδν ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο, αιιά θαη λα εμεηάζνπκε ην αλ ε
ζρέζε απηή δξα ακθίδξνκα, επεξεάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ πνηθηινηξφπσο ηελ αλάπηπμε ηνπ
γξακκαηηζκνχ.
Αθνχ ην ζέκα ηεο κειέηεο καο πιαηζηψζεθε ζεσξεηηθά κέζσ βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο, ηέζεθαλ ν ζθνπφο θαη νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο καο. Μέζα απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ
δηαηππψζακε, αλακέλακε πσο ηα πςειά ζθνξ ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ζα ζπλνδεχνληαλ
αληίζηνηρα απφ πςειά ζθνξ θαη ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ιεμηινγίνπ. Ζ
πεπνίζεζή καο ήηαλ φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ησλ
παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ,κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δεθηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηνπο ιεμηινγίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηηο ππνζέζεηο καο, ζρεδηάζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε κηα
ζπζρεηηζηηθή έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο 60 λήπηα θαη πξνλήπηα πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα
λεπηαγσγεία ηνπ Ρεζχκλνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. ε απηά ηα παηδηά
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο κε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο πξνθνξηθέο αηνκηθέο δνθηκαζίεο, κε
ζηφρν λα θαηαγξάςνπκε ην επίπεδν ηεο κνξθνινγηθήο ηνπο επίγλσζεο. Ζ κνξθνινγηθή
επίγλσζε εμεηάζηεθε ζθαηξηθά, κε δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θιηηηθή , παξαγσγηθή
κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο. ε δεχηεξε θάζε
πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθά ζηαζκηζκέλν ηεζη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ δεθηηθνχ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ
ηνπο ιεμηινγίνπ.
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε καο έδσζαλ ηα παξαθάησ
απνηειέζκαηα. Σν Γεθηηθφ Λεμηιφγην ησλ παηδηψλ θάλεθε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θιηηηθή
κνξθνινγηθή επίγλσζε, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα δηαθξίλνπλ ηηο
κνξθνινγηθά ζπγγεληθέο ιέμεηο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην πνπ ζρεδηάζακε. Γηα ην παξαγσγηθφ
ιεμηιφγην, είρακε επίζεο ηελ θαλεξή ζπλεηζθνξά ηεο θιηηηθήο θαη παξαγσγηθήο κνξθνινγηθήο
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επίγλσζεο, αιιά επηπξφζζεηα θαη ηελ επίδξαζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο ηεο ζχλζεζεο.
Σέινο ζηα απνηειέζκαηά καο απνηππψζεθε ν ακθίδξνκνο ραξαθηήξαο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε
ιεμηιφγην θαη κνξθνινγηθή επίγλσζε, κε ην ιεμηιφγην λα επεξεάδεη ηαπηφρξνλα ηελ
κνξθνινγηθή επίγλσζε ζηηο κνξθέο πνπ εμεηάζακε.

9.2. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ
Όια φζα αλαιπηηθά αλαθέξακε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαιήμακε κέζα απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ππφθεηληαη αζθαιψο ζε πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο θαη ζα
επηζεκάλνπκε ζηελ ζπλέρεηα.
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε έξεπλα πνπ ζρεδηάζακε, επηιέρζεθε δείγκα επθνιίαο,
αληινχκελν εζεινληηθά απφ ζπλαδέιθνπο λεπηαγσγνχο ηεο εξεπλήηξηαο νη νπνίεο εξγάδνληαη
ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. Απηφ απηνκάησο ζεκαίλεη φηη ην
δείγκα καο αθνξά απνθιεηζηηθά ζε αζηηθνχο πιεζπζκνχο, παξαιείπνληαο εκηαζηηθέο ή
αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη κε ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ, κφλν ζε επξχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο λα έρνπλ αληίζηνηρα
ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ νκάδα πνπ εμεηάζακε. Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζε λήπηα/ πξνλήπηα πνπ
θνηηνχλ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία αζηηθήο πεξηνρήο, κε γνλείο πνπ αλήθνπλ ζε κεζαία
θνηλσληθννηθνλνκηθή νκάδα. Σέινο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δνθηκαζίεο,
δειαδή 60 ζπκκεηέρνληεο, είλαη ηθαλά αξθεηφο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά ε
εμέηαζε κηαο κεγαιχηεξεο αξηζκεηηθά νκάδαο, ζα εμαζθάιηδε νπσζδήπνηε ηελ αζθαιέζηεξε
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο φια ηα παηδηά πνπ ζπκπεξηιάβακε ζην δείγκα, ήηαλ
παηδηά θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, πνπ είραλ κεηξηθή ηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σέινο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο καο, επηιέμακε πνζνηηθή αλάιπζε θαη
επεμεξγαζηήθακε θαηάιιεια ηα δεδνκέλα καο ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηά καο.
Απφ φηη θαίλεηαη φκσο, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν δελ έρεη
επξέσο κειεηεζεί ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν, λα γηλφηαλ παξάιιεια
θαη κηα πνηνηηθή αλάιπζε ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ ηα παηδηά θαζ‟ φιε ηελ
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δηαδηθαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ίζσο ζθηαγξαθνχζακε αλαιπηηθφηεξα ηε ζρέζε κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο θαη ιεμηινγίνπ ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.

9.3. Πποηάζειρ για μελλονηική έπεςνα
Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, καο
νδήγεζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηνπ
ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο καο θαηεπζχλνπλ ζε
λέα εξεπλεηηθά κνλνπάηηα.
Ξεθηλψληαο κε ηελ επεμεξγαζία κεγαιχηεξνπ αξηζκεηηθά δείγκαηνο, ζα καο δηλφηαλ ε
δπλαηφηεηα γηα αζθαιέζηεξε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. Δπηπξφζζεηα ζα είρε
ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνχλ , φρη κφλν αζηηθνί, αιιά θαη εκηαζηηθνί θαη αγξνηηθνί πιεζπζκνί.
Σέινο αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ θχζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, σο κηα δπλακηθή
κεηαγισζζηθή δεμηφηεηα , ε νπνία δελ ζηακαηά λα αλαπηχζζεηαη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο
γξαθήο θαη αλάγλσζεο, αιιά ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη
πξνρσξνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί δηαρξνληθά ζε παηδηά
πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αχμεζε θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο.
Όπσο θάλεθε θαη ζηα απνηειέζκαηά καο, θιηηηθή, παξαγσγηθή θαη κνξθνινγηθή
επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ. Παξφια
απηά είλαη κηα ζρέζε πνπ ιίγν έρεη κειεηεζεί, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα,
αιιά θαη γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Ίζσο είλαη αλάγθε λα ζρεδηαζηνχλ θη άιιεο δνθηκαζίεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο κνξθνινγηθήο
επίγλσζεο, ζηεξηδφκελεο πεξηζζφηεξν ζηελ εηθφλα, θαζψο φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ δηθή
καο εκπεηξία νη πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο πνπ βαζίδνληαη κφλν ζην αλαινγηθφ παξάδεηγκα,
δπζθνιεχνπλ πνιχ ηα παηδηά.
Θεσξνχκε φηη έλαο πνηνηηθφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα είρε πεξηζζφηεξν
εμεηδηθεπκέλν ζηφρν ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ
ζα κπνξνχζε λα δψζεη πεξηζζφηεξν ζαθείο πιεξνθνξίεο ζην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε.
Σέινο ηα ζπκπεξάζκαηά καο δείρλνπλ φηη θιηηηθή, παξαγσγηθή επίγλσζε θαη
κνξθνινγηθή επίγλσζε ηεο ζχλζεζεο επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο ην ιεμηιφγην, θαη ην
84

αληίζεην. Αμίδεη επνκέλσο λα επελδχζνπκε ζηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο θαζεκηάο μερσξηζηά,
ζε ζρέζε κε ηα πεδία πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν.
.
9.4. Παιδαγωγικέρ πποηάζειρ

Ζ κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή
ειηθία, θαη αλαπηχζζεηαη κε ζπλερφκελν ξπζκφ, θαζψο ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο
πνξεία. Καη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά θαη απφ δείγκαηα άιισλ
κειεηψλ πνπ παξνπζηάζακε αλαιπηηθά θαηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο,
θαίλεηαη φηη ε κνξθνινγηθή επίγλσζε είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ.
Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξεπλεηέο είλαη, φηη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
ελεξγνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε, δξνπλ «ππφγεηα», αθήλνληάο καο κε
πνιιέο απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε θαη ηε δπλακηθή ηνπο. Απφ φζεο δηαρξνληθέο κειέηεο, θαη
κειέηεο παξέκβαζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, απνθαιχπηνληαη πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ηδηαίηεξα αλ απηνί είλαη δπζιεθηηθνί, ή αλήθνπλ ζε εππαζείο γηα καζεζηαθέο
δπζθνιίεο νκάδεο, ή πνιχ απιά πξφθεηηαη γηα ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ
καζεηέο, νη νπνίνη είλαη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζρνιηθή απνηπρία.
Δπνκέλσο εχζηνρα έλαο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα εληάμεη ηε ζπζηεκαηηθή
δηδαζθαιία ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο, ζηνρεχνληαο ζε νθέιε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρεηηθά
κε ηνλ γξακκαηηζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία νη
λεπηαγσγνί ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ θαη πινπνηήζνπλ δηαθφξνπ ηχπνπ παηδαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα θαιιηεξγνχλ ηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία
ηνπο, ζεσξνχκε φηη είλαη ε παηγληψδεο θαη ελδηαθέξνπζα κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα πάξνπλ απηέο
νη δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ ηζρχεη γηα ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε κε ηα
παηδηά ζην λεπηαγσγείν.
Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δηάθνξνη γξακκαηηθνί ηχπνη πνπ κε επθνιία ζα κπνξνχζαλ
λα δνπιεπηνχλ ήδε απφ ην λεπηαγσγείν, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα ζα εμππεξεηήζεη θαη ηνπο ζηφρνπο
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ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ,
ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αμίδεη λα εμαζθείηαη ζπζηεκαηηθά
ζην λεπηαγσγείν, φρη κφλν γηαηί απνθέξεη νθέιε ζηελ κνξθνινγηθή επίγλσζε θαη ην ιεμηιφγην,
φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ κειέηε καο, αιιά παξάιιεια θαιιηεξγεί θαη πην δεκηνπξγηθνχο
ζηφρνπο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο, κε ηα δηάθνξα γισζζηθά παηρλίδηα πνπ δχλαηαη λα
πξνθχςνπλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ε θιηηηθή θαη παξαγσγηθή κνξθνινγηθή επίγλσζε κπνξνχλ
λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηνλ
ζρεκαηηζκφ ξεκαηηθψλ ηχπσλ ζηνπο δηάθνξνπο ρξφλνπο, ηα αξηζκεηηθά επίζεηα, ηα
ππνθνξηζηηθά ή κεγεζπληηθά επίζεηα.
Καηά ηε γλψκε καο ζθφπηκν είλαη ν παηδαγσγφο πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα αλαδεηήζεη
ηελ κνξθνινγηθή αλάιπζε ιέμεσλ πνπ ην λφεκά ηνπο λα είλαη μεθάζαξν ζηα λήπηα θαη ηδαληθά
λα ηα ελδηαθέξνπλ. Έλαο έκπεηξνο παηδαγσγφο κπνξεί λα αλαθαιχςεη άθζνλεο ηέηνηεο επθαηξίεο
κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θάζε ζέκαηνο κε ηελ νκάδα ηνπ. Παξφια απηά, επεηδή πξφθεηηαη γηα
κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε δεμηφηεηα πνπ δπζθνιεχεη πνιχ ηα παηδηά, πξέπεη λα αθνινπζείηαη
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, θαη γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη γλψζηεο ηνπ
ζέκαηνο θαη εηδηθά επηκνξθσκέλνο. Μφλν έηζη κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε φια ηα νθέιε πνπ ε
κνξθνινγηθή επίγλσζε έρεη λα καο απνθέξεη, ρσξίο λα θάλνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία άθακπηε,
δπζάξεζηε θαη δαζθαινθεληξηθή.

86

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Γξεγνξάθεο, Η. (2014). Η αλάπηπμε ηεο κνξθνινγηθήο επίγλσζεο παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν
ζηε Β΄ηάμε δεκνηηθνύ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε κάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο νξζνγξαθεκέλεο
γξαθήο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν.
Δπζπκίνπ, Α. (2013). Η δηδαζθαιία ηνπ Λεμηινγίνπ ζην Γεκνηηθό Σρνιείν, Θεζζαινλίθε:
Δπίθεληξν.
Μαλσιίηζεο, Γ. (2000). Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε κεηαγισζζηθώλ ηθαλνηήησλ παηδηώλ ειηθίαο 56 εηώλ. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Μαλσιίηζεο, Γ. (2016). Ο αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Νέα
δεηήκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο. Πξνζρνιηθή & Σρνιηθή Δθπαίδεπζε, 4(1), 3-34. doi:
http://dx.doi.org /10.12681/ppej.9970.
Οηθνλνκίδεο, Β. Γ (2003). Τν δεθηηθό ιεμηιόγην παηδηώλ ειηθίαο 5;5-6;5 Δηώλ. Αζήλα:
Γξεγφξεο.
Πφξπνδαο, Κ. Γ. (2002). Η Αλάγλσζε. Πάηξα: Σνπ ηδίνπ.
Ράιιε, Α. (2008). Μνξθνινγία. Αζήλα: Παηάθεο.
Ράιιε, Α. Μ. (2019). Γισζζηθή Αλάπηπμε Βξεθηθή, παηδηθή & εθεβηθή ειηθία. Αζήλα:
Gutenberg.
ηδεξίδεο, Γ. & Αλησλίνπ, Φ., (2015). WPPSI-ΗΗΗ GR (Wechsler Preschool and Primary Scale of
Intelligence). Αζήλα: ΜΟΣΗΒΟ ΔΚΓΟΣΗΚΖ
ηακάηεο, Π. (2013). Δπηθνηλσλία ζηελ Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Γηάδξαζε.
Σάθα, Δ., & Μαλσιίηζεο, Γ.(2009). Αλαδπόκελνο Γξακκαηηζκόο, Έξεπλα θαη Δθαξκνγέο.
Αζήλα: Πεδίν.
Σάθα, Δ. (2011). Αλάγλσζε θαη Γξαθή ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Πεδίν.

87

Τ.Π.Δ.Π.Θ.- Π.Η. (2003). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ γηα ην
Νεπηαγσγείν (Γ.Δ.Π.Π..). Αζήλα.
Τ.Π.Δ.Π.Θ.- Π.Η. (2014). Α.Π.. Νεπηαγσγείνπ, Αζήλα.
Υαηδεζαββίδεο, . (2002). Γξαζηεξηόηεηεο Γισζζηθήο Αγσγήο γηα ην Νεπηαγσγείν. Αζήλα:
Gutenberg.
Chomsky, N. (2008). Γιώζζα θαη Ννπο. Αζήλα: Πνιχηξνπνλ.
Smith, F. (2006). Καηαλνώληαο ηελ αλάγλσζε. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Apel, K., Brimo, D., Diehm, E., & Apel, L. (2013). Morphological awareness intervention with
kindergartners and first-and second-grade students from low socioeconomic status homes: A
feasibility study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools.V.44,161-173,
Doi:10.1044/0161-1461(2012/12-0042).

Apel, K.,& Werfel, K. (2014). Using morphological awareness instruction to improve written
language skills. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 45(4), 251-260.
Baumann, J. F., Edwards, E. C., Boland, E. M., Olejnik, S., & Kame‟enui, E. J. (2003).
Vocabulary tricks: Effects of instruction in morphology and context on fifth-grade students‟
ability to derive and infer word meanings. American educational research journal, 40(2), 447494.

Bertram, R., Laine, M., & Virkkala, M. M. (2000). The role of derivational morphology in
vocabulary acquisition: Get by with a little help from my morpheme friends. Scandinavian
Journal of Psychology, 41(4), 287-296.

Bowers, P. N., & Kirby, J. R. (2010). Effects of morphological instruction on vocabulary
acquisition. Reading and Writing, 23(5), 515-537. Doi:10.1007/511145-009-9172-2.
88

Bowers, P. N., Kirby, J. R., & Deacon, S. H. (2010). The effects of morphological instruction on
literacy skills: A systematic review of the literature. Review of educational research, 80(2), 144179. Doi: 10.3102/0034654309359353.
Carlisle, J. F. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex
words: Impact on reading. Reading and writing, 12(3), 169-190.

Carlisle, J. F. (2010). Effects of instruction in morphological awareness on literacy achievement:
An interactive review. Reading research quarterly, 45(4), 464-487.

Cheng, Y., Li, L., & Wu, X. (2015). The reciprocal relationship between compounding
awareness and vocabulary knowledge in Chinese: A latent growth model study. Frontiers in
psychology, 6, 440.
Collins, M. F. (2010). ELL preschoolers‟ English vocabulary acquisition from storybook
reading. Early Childhood Research Quarterly, 25(1), 84-97.
Deacon, S. H., & Kirby, J. R. (2004). Morphological awareness: Just “more phonological”? The
roles of morphological and phonological awareness in reading development. Applied
psycholinguistics, 25(2), 223-238. Doi: 10.1017.50124716404001117.

Deacon, S. H., Wade-Woolley, L., & Kirby, J. (2007). Crossover: The role of morphological
awareness in French immersion children's reading. Developmental Psychology, 43(3), 732- 746.
Doi: 10.1037/0012-1649.43.3.732.
Dickinson, D. K., & Porche, M. V. (2011). Relation between language experiences in preschool
classrooms and children‟s kindergarten and fourth‐grade language and reading abilities. Child
development, 82(3), 870-886.

Gaskins, I. W. (2003). A multidimensional Approach to Beginning Literacy. In D. M. Barone &
L. M. Morrow (Eds.), Literacy and Young Children (45-60). New York: The Guilford Press.

89

Gillen, J.,& Hall, N. (2003). The emergence of Early Childhood Literacy. In N.Hall, J. Larson, J.
March (Eds.), Handbook of Early Childhood Literacy (3-12). London: Sage.
Guo, Y., Roehrig, A. D., & Williams, R. S. (2011). The relation of morphological awareness and
syntactic awareness to adults‟ reading comprehension: Is vocabulary knowledge a mediating
variable?. Journal of literacy research, 43(2), 159-183.
Hall, S. L. (2017). So many words, so little time: How morphological awareness can help young
learners with their vocabulary comprehension. Literacy Today, July/ August, 26- 28.

Harrison, E., Wood, C., Holliman, A. J., & Vousden, J. I. (2018). The immediate and longer‐
term effectiveness of a speech‐rhythm‐based reading intervention for beginning readers. Journal
of Research in Reading, 41(1), 220-241.

Kieffer, M. J., & Lesaux, N. K. (2007). Breaking down words to build meaning: Morphology,
vocabulary, and reading comprehension in the urban classroom. The reading teacher, 61(2), 134144.
Kieffer, M. J., & Lesaux, N. K. (2012). Development of morphological awareness and
vocabulary knowledge in Spanish-speaking language minority learners: A parallel process latent
growth curve model. Applied Psycholinguistics, 33(1), 23-54.

Kim, Y. S., Apel, K., & Al Otaiba, S. (2013). The relation of linguistic awareness and
vocabulary to word reading and spelling for first-grade students participating in response to
intervention. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 44, 337- 347.

Kirby, J. R., Desrochers, A., Roth, L., & Lai, S. S. (2008). Longitudinal predictors of word
reading development. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(2), 103. Doi:
10.1037/0708-5591.49.2.103.
Kirby, J. R., Deacon, S. H., Bowers, P. N., Izenberg, L., Wade-Woolley, L., & Parrila, R. (2012).
Children‟s morphological awareness and reading ability. Reading and Writing, 25(2), 389-410.
Doi: 10.1007/s11145-010-9276-5.

90

Lam, B. P. W., & Sheng, L. (2016). The development of morphological awareness in young
bilinguals: Effects of age and L1 background. Journal of Speech, Language, and Hearing
Research, 59(4), 732-744.
Laufer, B. (2003). Vocabulary acquisition in a second language: Do learners really acquire most
vocabulary by reading? Some empirical evidence. Canadian Modern Language Review,
59(4), 567-587.
Lieven, E. V., Pine, J. M., & Barnes, H. D. (1992). Individual differences in early vocabulary
development: Redefining the referential-expressive distinction. Journal of child language, 19(2),
287-310.
Liu, D., Li, H., & Wong, K. S. R. (2017). The anatomy of the role of morphological awareness in
Chinese character learning: The mediation of vocabulary and semantic radical knowledge and
the moderation of morpheme family size. Scientific Studies of Reading, 21(3), 210-224. Doi:
10.1080/10888438.2017.1278764.
Lonigan, C. J., & Shanahan, T. (2009). Developing early literacy: Report of the National Early
Literacy Panel. Executive summary. A Scientific synthesis of early literacy development and
implications for intervention. National Institute for Literacy.

Makin, L. (2003). Creating Positive Literacy Learning Environments in Early Childhood. In
N.Hall, J. Larson, J. March (Eds.), Handbook of Early Childhood Literacy (327-337). London:
Sage.
Mcbride–Chang, C., Wagner, R. K., Muse, A., Chow, B. W. Y., & Shu, H. U. A. (2005). The
role of morphological awareness in children's vocabulary acquisition in English. Applied
psycholinguistics, 26(3), 415-435. doi: 10.1017.s014271640505023x.
Nagy, W. E., Carlisle, J. F., & Goodwin, A. P. (2014). Morphological knowledge and literacy
acquisition. Journal of learning disabilities, 47(1), 3-12. Doi: 10.1177/0022219413509967.
Nunes, T., & Bryant, P. (2004). Morphological awareness improves spelling and vocabulary.
Literacy today, 38, 18-19.

91

Palumbo, A., Kramer-Vida, L., & Hunt, C. V. (2015). Teaching vocabulary and morphology in
intermediate grades. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth,
59(2), 109-115.
Proctor, C. P., Silverman, R. D., Harring, J. R., & Montecillo, C. (2012). The role of vocabulary
depth in predicting reading comprehension among English monolingual and Spanish–English
bilingual children in elementary school. Reading and Writing, 25(7), 1635-1664.

Phythian- Sence, C. & Wagner, R. (2007). Vocabulary Acquisition, A Primer. In Wagner, R.,
Muse, A. & Tannenbaum, K. (Eds.), Vocabulary Acquisition Implications for Reading
Comprehension (1-14). New York: The Guilford Press.

Ramirez, G., Walton, P., & Roberts, W. (2014). Morphological awareness and vocabulary
development among kindergarteners with different ability levels. Journal of Learning
Disabilities, 47(1), 54-64. Doi: 10.1177/0022219413509970.

Rothou, K. M., & Padeliadu, S. (2015). Inflectional morphological awareness and word reading
and reading comprehension in Greek. Applied psycholinguistics, 36(4), 1007-1027. Doi:
10.1017/s0142716414000022.

Sparks, E., & Deacon, S. H. (2015). Morphological awareness and vocabulary acquisition: A
longitudinal examination of their relationship in English-speaking children. Applied
psycholinguistics, 36(2), 299-321. Doi: 10.1017/s0142716413000246.

Tomasello, M. (2005). Beyond formalities: The case of language acquisition. The Linguistic
Review, 22(2-4), 183-197.

Tong, X., Deacon, S. H., Kirby, J. R., Cain, K., & Parrila, R. (2011). Morphological awareness:
A key to understanding poor reading comprehension in English. Journal of Educational
Psychology, 103(3), 523-534. Doi: 10.1037/a0023495.
92

Wolter, J. A., & Green, L. (2013). Morphological awareness intervention in school- age children
with language and literacy deficits: a case study. Topics in Language Disorders, 33(1), 27-41.

Zhang, D., & Koda, K. (2012). Contribution of morphological awareness and lexical inferencing
ability to L2 vocabulary knowledge and reading comprehension among advanced EFL learners:
Testing direct and indirect effects. Reading and Writing, 25(5), 1195-1216.

Zhang, H. (2015). Morphological awareness in vocabulary acquisition among Chinese‐speaking
children: Testing partial mediation via lexical inference ability. Reading Research Quarterly,
50(1), 129-142. Doi: 10.1002/rrq.89.

Zoski, J., & Erickson, K. (2017). Morpheme‐Based Instruction in Kindergarten. The Reading
Teacher, 70(4), 491-496. Doi: 10.10002/trtr.1542.

93

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Κπιηήπιο Μοπθολογικήρ ςγγένειαρ

Ζ κηθξή καγηζζνχια κεγάισζε θη ήξζε ε ζηηγκή λα θηηάμεη
ηε δηθή ηεο ηζηνξία! Γηα λα ηε θηηάμεη φκσο, δηαιέγεη ιέμεηο πνπ
είλαη θηιαξάθηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ιέμεηο απηέο κνηάδνπλ
ζηε ζεκαζία ηνπο θη φηαλ ηηο αθνχκε θαίλεηαη ζαλ λα βγαίλεη ε
κία απφ ηελ άιιε. – Γίλνπκε ηα παξαδείγκαηα δείρλνληαο ηηο
εηθφλεο.
Ο εξεπλεηήο δηαιέγεη ηε ιέμε ζηφρν θαη θξαηψληαο ην
κνιχβη/καγηζζνχια νλνκάδεη κία κία ηηο ιέμεηο. Έπεηηα δεηά
απφ ην παηδί λα επηιέμεη ην δεπγάξη ηεο: Η καγηζζνύια θσλάδεη
‘πέηξα’ . Γείμε θαη πεο κνπ πνηα εηθόλα είλαη ην θηιαξάθη ηεο
ιέμεο ‘πέηξα’.
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Σα παξαδείγκαηα γηα ιέμεηο/θηιαξάθηα
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1.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ςάξη.‟

97

2.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ρηόλη.‟

98

3.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ζίδεξν.‟

99

4.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ζρνιείν.‟

100

5.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο δόληη.‟

101

6.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο θαζόιη.‟

102

7.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο καιιί.‟

103

8.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο αεηόο.‟

104

9.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο ζαύξα.‟
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10.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο γε.‟
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11.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο πόδη.‟

107

12.
„Γείμε κνπ ην θηιαξάθη ηεο ιέμεο λύρηα..‟
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΓΓΔΝΔΙΑ/ ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΚΧΓΗΚΟ:..................................................................................................................
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:..............................................................................................
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΦΟΗΣΖΖ:....................................................................................
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΞΔΣΑΖ:...................................................................................
ΘΔΜΑΣΑ
1

Φάξη
Φαξνθφθθαιν

2

Υηφλη
ρηνλνπέδηια

3

ίδεξν
ηδεξψζηξα

4

ρνιείν
ρνιηθφ

5

Γφληη
Οδνληφβνπξηζα

6

Φαζφιη
Φαζνιάδα

7

Μαιιί
γνπξνκάιιεο

8

Αεηφο
Υαξηαεηφο

9

αχξα
Γεηλφζαπξνο

10

Γε
Τδξφγεηνο

11

Πφδη
Πνδήιαην

12

Νχρηα
Νπρηεξίδα

ΧΣΟ

ΛΑΘΟ
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ΑΛΛΟ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
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