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MoΡΦoΛoΓΙΚΗ ΔoMH THΣ NEAΣ EΛΛHNΙKHΣ
ΚAΙ H ΔΙΔAKTΙKH THΣ
ΙΙ

ΑNNA ΑNAΣTΑΣ ΙΑΔH-ΣY MEΩNΙΔH
Ιn this paper we try to give an answer to the question 'which criteria must a teacher take
into account in order to successfully select elements of the moφhologicaΙ structure of a
language when teaching?'.
We present four criteria: a) Prototypicality: if a moφhological structure is either central or peripheral or idiosyncratic, ιve should give priority to the central structures; b) Frequency: if a morphological structure is more or less frequently used within a language, we
should give priority to the frequent Structures; c) Disponsibility: if a moφhoΙogical structure is more or less productive, we should give priority to the prοductive structures; d)
Contrastivity: in relation with the learner's mother tongue a moφhological Structure must
be taught with or without emphasis.
The abοve theoretical notions are accompanied by a proposal concerning the teaching
of the Greek nominal inflectional and derivational system. The four criteria presented
above and their hierarchical organization in all cases can help operationally when teaching
a foreign language.

1. Eιoαγωγri

Θα πρooπαΘηoω γα απαντηoω oτo εQωτημα πoυα χQιτηQtα πq6πει να ληφθotiν
υπ6ψη ιboτε να επιλεγofν απoτελεσματιxd, τα στoιχε(,α τηg δoμηg τoυ μoQφoλoγιxori συστηματoζ τηζ NE πoυ πQ6πει να διδα1τotiν.
Eπειδη o χQ6νoE διδαoxαλlαg εiναι πεQtoQισμ6νog χαι ot βιoλογιxθg δυνατ6τητεg τηζ μνημηζ πεπεQαoμ6νεg, απαιτε[,ται αφεν69 oωoτη επιλoγη των δoμιilν πoυ θα διδα1τot]γ (τι θα διδαχτε(';) xαι αφετ69oυ απoτελεoματιx6E τq6πoE
παQoυσιαoηE (πιbζ θα διδαyτε(';). B6βαια πqιilτα θα απαιτηθε(, να γiνει αναλυαη
αναγxιilν, Φoτε γα εντoπtστoliν με αχQιβεια oι στ6χoι χαι ot πqoτιμηαευζ/τα ενδιαφθqoντα των εxπαιδευoμ6νων.
2.

Ιl μoqφoλoΥJιliδoιιιi

τηE

NE

Oταγ αναφεq6μαστε στη μoQφoλoγιxη δoμη τηE NE, εννoot}με τ6οo τιg δoμ69
xλloηg 6oo xαυ τιg δoμ6g παQαγωγηg, αriνΘεσηζ χαι μετατQoπηE (conversion).
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Ag πdρoυμε τo παQdδεLγμα: To *lιβαqιx6 υγQ6 ψι1yεται στoυE 80" C. Αν ατηqιμιil απoxλειoτιxa στη μoQφη τoυ *xβαqιx6' Θα αυμφωνησετε, πιoτεtiω, μαξι
μoυ 6τι, εγεQγoπoιιbνταg τtE στQατηγιx6g πoυ διαθ€τω για την αγαχdλυψη τηg
oημααiαg μιαζ ν6αg λ6ξηs xαι απ6 τη γνιiloη πoυ 61ω τηζ μoQφoλoγιxηg δoμηg
τηg NE, γνωg(,ξω 6τι:
i. ωζ πQos τη γQαμματιxt1xατηγoqiατo xβαρtx6g εi,γαι επ(,θετo πoυ συμφωγε(,
xατa γ6νo9, αριθμ6 xαι πτιiloη με τo oυo. υγq6.
ii. ωg πQoζ τη μoQφoλoγιxη δoμη ε[,γαι πoλυμoρφηματιxη μoνd,δα, πρoΤ6ν τoυ

συσχετιστιxof Kαν6να ΚατααxευηE Λ6ξεωγ πoυ δημιoυqγεi μετoνoματιxd
επ[θετα: xβαqιo + -ιx6g.
iii.ωg πQoE τη σημασiα oημαiνει "πoυ αναφ6qεται/αφoQd τo xβd,qιo''.
iv.τ6λoE με βdoη τo oriγoλo τηE πρ6ταoηs ωζ πQoζ τoν τoμ€ατo xβαριx6g ανηχεt στηγ υπoγλιiloσα τηζ 1ημεiαE.
Eiναυ 6μωζ η ωQα να σαζ α:τoxαλriιpω 6τι τo xβαριx6g εtναι λθξη ανtiπαqχτη, πoυ τηγ χαταoxεtiαoα μ6νo xαι μ6νo γtα γα απoδεiξω 6τυ η εoωτεqιxη
δoμη μιαζ λ6ξηs μαξi με τα συμφQαξ6μενα μαζ απoχαλt}πτoυγ πoλλd για τη
oημαoi,α τηE χαι τη λειτoυQγια τηg μ€oα στηγ πρ6ταοη.
3. Διδαxτ6α μogφoλoγιxri δoμri
3.1.

ΚριτηQια επιλoγηg

Θα αναφεqθιil oε τ6ooεqα xqιτηqια πoυ θεωqιil 6τι πq6πει γα λαμβdνoγταυ υπ6oι μogφoλoγιx6g δoμ69 πoυ πqεπει να δι-

ιpη, πgoxειμ6νoυ να επιλεγotjγ oωoτd

δα1τoriν.

A) Πqωτoτυπιx6τητα των δoμιilν

Θα διδαμεt xατα πQoτεQαι6τητα 6,τι εiναυ xεvτgιx6 αε αγτiθεση με 6,τι ε(,ναι
xαι Αγαατααιdδη-Συμεων(,δη & Xειλd-Mαqxoπor1λoυ 2003).
Πd,γω oε 6να oυνεx6g μπoqoιiμε να διαxgi,νoυμε τqiα εξ61oντα αημε[α:
1.'o,τι απoτελεi:i|" ε ν τ Q ι χ η μoQφoλoγιxη δoμη xλ[,αηE χαι παQαγαryηζ, π.χ.
απ6 τo oγoματιχ6 αιiατημα, τα αρoενιxd σ€ {, π.1. ναιtτηg, πατ6ρα9, αδελφ6E,τα θηλtyxd oε -αl_η, π.γ. μητ6ρα, αδελφi,τα oυδ6τερα oε </_ι, π.a. βoυν6, τqαπ6ξι. Απ6 τα επiθετα τα σε -οζ414ν4' ql4, π.γ. 6μoρφoE, xαλ6g.
Aπ6 την xλi,αη τωγ επιθ6των xατα βαθμ6 π.χ. σεμν6g-oεμν6τερο9/πιo oεμν6Eαεμν6τατo9/o πιo oεμν69. Aπ6 τιg δoμ69 παQαγωγηζ τo συσχετιστιx6 Καν6γα Kατααlιευηg Λ6ξεωγ (KΚΛ), για την παQαγωγη μετoυσtαoτιxιilγ επιθ€τωγ
με τo επLθημα -ιx(6ζ), π.γ. τρ,αlτεξα + τqαπεξιx6s. Aττ6 τιg δoμ€g orrνθεoηg
6oα oriγΘετα φ6qoυν λ.χ. τo αυνθετιx6 φωνηεγ -o- π.γ. xαλ6xαρδog αλλd 6xι
xαλλiγραμμog. Aτιo τα πoλυλεxτιxα ονoματtχd oriγΘετα, 6οα 61oιrν τo o1ημα
Eπ[θετo+Oυoιαoτυx6, Oυαιαoτιx6+ 0υσιαστιχ6 oε γενιtlη, ττ.x. διαoτημιx6

πεQιφεQε ιαx6 (Bλ.

λεωφoρε [o,

ζιbη

αoφαλε('αg.

H μoρφoλoyιxri δoμri τη5 ν6αg ελληνιxiζ xαι η διδαxτιxη

τηg

27

Q t φ ε Q ε t α χ η μoqφoλoγtχη δoμη, π.γ. αttoτα αqoενιxα
χ.x. γQαμματtαg, αυγyεvη5, απ6 τα θηλυxd oυσιαστιxατα αqxαι6xλιτα σε -η,
π.γ. oxtψη ιlαL σε -{ζ, π.γ. dμμoE Aπ6 τα oυδ6τεQα oυσιαατιxd,, τα σε _οE,
π.1. μ€qoζ, τα σε {,ζ,_ωζ, ττ.Χ'. xρΕαg, φωζ.Απ6 τα επLθετα τα σε 4ζ/_ηζ,
_6ζ/_εζ, π.y. διεθνiζ, αiθηζ.

Ζ.'o,τταJτoτελει π ε

3. O,τιαπoτελεi <<ανω μαλ (,α>>,..ιδ ιoτυπ [,α>>,πoυ xαταxταταιλεξιλoγιxa, π.γ. απ6 τα oυδ6τερα }ν.γ. μηδ6ν-μηδεν69, φωνηεν-φωνηεwog, ηπαρ-ηπατog, 6φελo9-oφ6λη, α6fog-α6βη, oξιj-oξ6og, δ6qυ-δ6qατoE. Aπ6 τα επ1θετα
τo πoλιig-πoλλη-πoλIj. AEτo την xλioη τωγ επιθ6τωγ xατa βαΘμ6 π.γ. xαx6gxειq6τεqog, μεγdλog-μεγαλι3τεqog-μΕγιoτog, πoλιiE-πεqι'oo6τερog, xαλ6E-xαλ'ιjτερoE-αqιατog. Απ6 τα ρηματα λ".γ. ε('μαι, 6yω, βλεπω-ε('δα, φει1γω-6,φυyα,
μπ α tν ω - μπix α, βγ α (,νω-βyηx α xτL.
oαoγ αφoqα τtE γQαμματιx6g xατηγoqiεζ τηζ φωνηE χαι τηζ δυdθεoηg, στo
xεντqιx6 αriοτημα υπdq1ει τ6oo η oriνδεοη τηζ ενεQγητιχηg φωγηg με τηγ ενεQγητιxη διdθεoη, π.γ. λoτjζω τo παιδ(,, xατt με βαoαν('ξει, ooo χαι η oriνδεoη τηg
παΘητιxηζ φωνηζ με τη μ6oη xαι παθητιxη διdθεση, π.χ. λoι1ξoμαι ('λoιiζω τoν
εαυτ6 !ΙoU'), βαααν('ξoμαι απ6 xατι.
Aπ6 πori oμωζ θα αντληθoriν πληρoφoρiεg για τtζ χεγτQιx€g, πεQιφεQειαx6g
xαι ιδι6τυπεζ δoμ69 μιαg γλιilσσαζ; Θεωqιb 6τι oι xαν6νεE πQoσαQμoγηg των
δdνειωγ νεoλoγιoμιbγ, τo otiατημα πoυ αγαπτr]oσoυν τα παιδιd xατα την xατdχτηση τηζ μητQιxηζ γλιilσσαE, τo αtioτημα τηE διαγλcbooαg xατd, την εxμdθηαη
μιαζ γλιilooαg ωg ξ6νη9, oι ελεfθεqα εναλλαoo6μενε9 μoqφ6s (μoρφηματα σε
o16αη ελειiΘεQηg πoιxιλiαE) xαΘιbζ χαι τα oμαδιxd <λdθη> παq61oυν ιδιαiτεgα
1qηοιμεE πληqoφoρ(,εg για τιζ πQωτoτυπιx6g δoμ6g μtαζ γλιbαoαg.
Ωoτ6oo η 6ννoια τηE πQωτoτυπιx6τηταE απ6 μ6νη τηg δεν αqxεl για τηγ επLλoγη των διδαxτ6ωγ δoμιilν. Mαξ(, με τη oυ1ν6τητα χαt διαθεoυμ6τητα oqiξoυν
τιE δoμ6g πoυ θα χατανεμηθoriγ oτα διdφoρα επ(,πεδα oπουδιbν.

B) Συ1ν6τητα των δoμιbν

Πρ6xειται για τη γλωoαιxη oυ1ν6τητα1, αε αντιδιαατoλη πQoζ τη μεταγλωααιγλωooιri ou1n6τητα πεqυλαμβανει τηγ απ6λυτη oυ1ν6τητα oτoιxεioυ (η oυxγ6τητα 1ρηoηg), η oπo(,α πρoxriπτει απ6 τηγ χαταμ6τρηoη 6λωγ των εμφαγioεωγ τoυ
oτoι1εioυ αυτoιi οε 6γα xεLμενo (token frequency), xαι τη σχετιχη oυχγ6τητα, η
oπolα πqoxfπτει απ6 την αναλoγiα ανdμεσα στoγ αqιθμ6 τηg απ6λυτη9 oυ1ν6τηταζ
χαt τo oυνoλιx6 αριθμ6 των εμφαγ[oεωγ (των λ6ξεων) oε θνα xε[μενo. Λ.χ. oε 6γα

1. Η

xεlμενo η λ6ξη παιδ[, εμφανiξεται 5 φoq6g (απ6λυτη ου1ν6τητα). Η oaετυx'i1ου1ν6τητα υπoλoγiξεται αν ληφΘεi υπ6ιpη o oυγoλιx6g αριθμ6ζ τωγ λ6ξεων τoυ xευμ6νoυ. Η
επεξεργαo[α εν69 xειμ6νoυ ωζ πQoζ τη ου1ν6τητα oδηγε(, οτo σχηματtσμ6 πιγαxωγ
6πoυ oι λ6ξει9 xατατaoοo\παι xατα φθlνoυoα oειqα oυ1ν6τηταg (rang).Xqηoιμη ε(,γαι η διdxqιoη αναμεοα oε εμφαν(,οειg εν69 oτoι1εlου (tokens, occuΙTences) xαι oε
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xη oυxν6τητα2, η oπoια πQoχliπτει απ6 τηγ χαταμ6τQηση των γλωσσtχ6γ μoνd,δωγ σε €να χειμεγo πoυ χQινεται αγτιπQoσωπεττL11o.
Σε oυνd,ρτηση με τo επiπεδo oπoυδιbν θα διδα1τεt xατα πQoτεQαι6τητα oτo
επi,πεδo τωγ αQχαρiων 6,τι ε(,γαι πεQισσ6τεQo συχν6, ενιb 6oo ανεβαLγει τo επ[πεδo oπoυδιbν θα διδα1τοriν xαι δoμ6g πιo απdνιεg.

Η απ6λυτη oυ1ν6τητα δεν ταυτiξεται απαqα[τητα με την πQωτoτυπιx6τητα.
Mια πqωτoτυπιxη μoQφη ε(,γαι συχνη, 6μωζ μια συχγη μoqφη δεν εiναι απαqαi-

τητα πQωτoτυπιxt1, π.1. δεν ε[,ναι τυ1αLo 6τι τα περιαo6τε9α gηματα υψηληζ συ1ν6τητα9 ε[γαι απ6 μoρφoλoγιxη dπoψη <ανιbμαλω>, δηλ. δεν ε(,γαι πρoβλεπτ69
o σχηματιαμ69 τoυE, 61ι μ6νo oτη NE αλλd χαι σε πoλλ69 γλιilooεg, 6πω9 λ.1.
τα Q. 6yω, ε(,μαι, βλ6πω, τqιΙlγω, πηγαiνω. 'ooo πLo συχγη ε(,ναι μια λθξη, τ6oo

περιoo6τεqo βαΘιd εγγqdφεται στη μνημη μαs χαι oυνεπιilg ε(,γαι ειixoλα xαι
γQηγoQα διαθ6oιμη, δηλ.xooτiξει πoλιi η τQoπoπoi,ηαη τηg αx6μη χαι μ6oω τηg
αναλoγιxηg εξoμαλυνoηg.
Oooν αφogd τη oυxν6τητα ατιg πτιbσειs, oτoι1εiα αντληoαμε απ6 την εQγαοLα τoυ Xατξηodβα (1992) xαι απ6 τα oιbματα xειμ6νων τηg Ιoρδανiδoυ
(www.neurosoft.8rlaaolfreq.zip). Σtiμφωγα με την 6qευνα τoυ Xατξηodβα (1992:
17-78) πto συχνη εiναι η αιτtατυxη. Eυδιx6τεqα στα oυσιαατιxd, αQσεγtχo$ γtνoυζ η αιτιατιxη εiναι η πιo oυ1νη πτιiloη τ6oo στoγ ενιx6 αqιθμ6 (27,3oΨo)
6oo xαι στoγ πληθυντιx6 (15,80Ψo), τo [διo oτα θηλυxd (43,8oΨo στoν εγιx6 xαι
14,4oΨo στoν πληθυντιx6) xαθιils χαι oτα oυδ6τεQα (37,8oΨo στoν ενιx6 xαι
23,90Ψo στoγ πληθυντυx6). Θεωqιil 6τι η υψηλη oυ1νoτητα τηζ αιτιατιxηg oφεiλεται ατo 6τι η αιτιατιxη ε[ναι η πτιiloη τoυ αγτtχειμθνoυ π.1. βλ6,πω τoν πατ68α, των πεgιoα6τεQων πqoθετιxιbν φqd,oεων π.χ. στoν αδελφ6, γLα τoν αδελφ6
xτ}'", xαι xdπoιων επιQQηματιxιilν δoμιilν, π.χ. τoν Aιiγoυoτo, TTlΥ dνoιξη. Πβ.
χαι τo γεγoν69 6τι δυα1qoγιxd o σημεQιν6g τtiπog τηE oνoμαoτιxηg oτη NE
πQoηλθε απ6 τoγ τtiπo τηE αυτιατυxt1E3.
Η oνoμαoτιxη εiναι λυγ6τεqo oυ1νη απ6 την αιτιατιxη. Kατd την 6ρευνα τoυ
Xατξηodβα oτα oυσtαστιxd αgoενιxoti γ6νoυζ η oνoμαατιxη ε[,ναι η πto συχη
πτιbαη μετd την αtτιατιxη τ6oo στoγ ενιx6 αqιΘμ6 (25'6oΨo) 6oo xαι στoν πληθυγτιx6 (|2,10Ψo), τo iδιo ατα θηλιπa Q0,40Ψo στoγ ενιx6 xαι 5,40Ψo στoν πλη_
τtiπo (iype) εν69 oτoι1εioυ, π.χ. oι εμφαν[οει,g παιδi, παιδιd,, παυδιoιj, παιδιtbν oε
6να xεiμενo αrιoτελoιiν εμφανi,σειζ τoυ τriπoυ παιδ(,.

2. Η μεταγλωooυxη ου1ν6τητα πρ6πευ να διαxριθε[ ωτ6 την απ6λυτη χαt τη ο1ετιxη oυ1ν6τητα, αφoΦ

γι' αυτην

η xαταμ6τqηοη

γiνεταt σε μεταγλωooνx6 xεLψενo, λ.1. oε λε-

ξιx6, 6πoυ η λ.μ. παιδ[' εμφαν(,ξεται μiα φoQα, αλλd απ6 την dλλη γ[νεται δια1ωρι-

σμ6ζ oε 2 λημματα λ.1. o τtiπog γλιbooα'μυωδεg 6ργανο' xαι '6qγανo επLχoιγων[αg'.
3. Η απ6λυτη αυ1ν6τητα παiξει σημαγτtχ6 ρ6λo oτη διαμ6Qφωση τηζ oγoμαoτιxt1g.
Πβ. τoν τriπo o πdτεq ΙωdνηE αντt για τoγ αγαμεν6μενo τtjπo o πατηq Ιωdvηg
λ6γω τηg υψηληg oυ1ν6τψαζ τoυ τtiπoυ τηg xλητιxηζ oτη συγχεχQιμθνη περ[πτωση.

H μoρφoλoγιxη δoμη τηg νtαE ελληνιxiζ xαι

η

διδαxτιxriτηg
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θυντιx6) xαθιbg χαt στα oυδ6τεqα (18'7oΨo στoν εγtχ6 xαι 8,5oΨo στoγ πληθυντιχ6). Θεωριb 6τι η σxετL'Lα υψηλη αυ1ν6τητα τηζ oγoμαστιxηg oφεi,λεται xυQiωζ oτo 6τι η oνoμαστιxη εiναι η πτcδοη τoυ υπoxευμθνoυ. Αρα θα διδαμε[,
μαξι με τηγ αιτιατιxη, γιατi επιπρ6oθετα εLναι o λημματιx6g τtiπog.
Tθλog η γενιxη ε(,γαι η λιγ6τερo oυ1νη πτιboη. Κατd, την 6ρευνα τoυ Xατξηodβα στα oυσιαoτιxd, αQσεγLχorlγ6νoυ9 η γενιxη ε[,ναι η λιγ6τερo ου1νη πτιiloη,
εξαιqoυμ6νηg τηg x}"ητιxt1E, τ6oo στoν ενιx6 αqιθμ6 (8,70Ψo) 6αo xαι στoν πληΘυγτιx6 (5,6oΨo), τo lδιo oτα θηλυxα (12,2oΨo σT,o\ ενιx6 xαι2,5oΨo στoν πληθυντιx6) xαΘιbg χαι στα oυδ6τερα (6,40Ψo στoν εγιx6 xαι 3,90Ψo στoγ πληΘυγτιx6).
Θεωqιb 6τι αυτ6 oφε(,λεται στo 6τι η γενιxη ε[γαι μια πτιboη με μιχQη παqoυoiα
στoν xαθημεριν6 λ6γo oε oιxεlo επlπεδo. Ag αημειωθεi 6τι:
α) υπdQχουγ μη λ6για oυσtαστιxd, πoυ δε διαθθτoυγ τriπo γενιxηg }τ.γ. ξαyαqη
(xωρig γεν. πληθ.), τα υπoχoQιστιxα oυσιαστtxα oε _d,xι (xωqig γενιxη ενιxoti xαι πληθυντιxoιi) (Τqιαvταφυλλ(,δηg |963),
β) υπdqxoυν oυσιαoτιxα πoυ απαγια χQησιμoπoιoιiνται στη γενιxη xαι ειδιx6τεQα τoυ πληθυντιxot1 (ενιil χQησtμoπoιoriνται στην oγoμαστιx't'1xαι αιτιατtxη τoυ πληΘυντιxori), Jτ.x. oL δ6ξε9, βααιλ6πLτεζ' yoQy6νεg, φιλ('εg, αQχowoπoιiλεg, γoμoλdoτιγεg, xdνoυλεg, xoυμπ6τqυxτεζ, xρεβατoxαμαqεE, μυλ6πετ Qεζ, oαπoυν1φoυoxεg xτ}".
oι oμιλητ69 αιoθdγoγταL αναoφd,λεια χαt γενιxd 6xoυν δυοxoλiα να
τ6λo9
γ)
παρd,γoυν τoν τtjπo τηE γεγιχηs. H xqηoη τηE 6μωg αυξdνει 6oo αυξdνει o
λ6γιο9 1αqαxτηραE τoυ xειμ€νoυ, πβ.τη oυμμετo1η τηζ γεγιχηE oτη δημιoυQγiα 6ρων }".x. oμdδα α(,ματo5 (ιατqιxη), πoι6ν ενεργε('αg (γλωαooλoγiα). ΑQα
η διδααιαλiα τηE συγαqτdται με τoυζ oτ61oυE των εχπαιδευoμθνων.
Σriμφωνα με τα oιbματα xειμ6νων τηg Ιoqδαγiδoυ τα απoτελ6αματα ε(,ναι
ελαφqιilg διαφoqετιxd, γιατ[ λ6γω των πεQιπτιboεων αμφισημLαζ, η 6qευνα oτη
φdαη αυτη μπoqorioε να διεξα1Θε(, μ6νo 6ooν αφoqd τα αQσενιxd, oυoιαoτma
σΕ _oζ,x}"wιx''fiτdξη με σχετιχd πεqιoριομ€νo αqιθμ6 μελων, 6πoυ δεν υπd,ρ1ει
αμφtσημ(,α λ6γω τηg διαφoqετιxηg μoaφηζ oγoμαστιx'i1gxαι αιτιατιxηg. Eτoι η
oνoμαστιxη ενιxori παρoυoιdξει πooοοτ6 Ζ7,5Ψo χ,αι η oνoμαστιxη πληθυγτιxori μαξi με την xλητιxη 8,43Ψo, €γαντι τηζ αιτtατυxt1g, πoυ παQoυoιd,ξει πoσooτ6 26Ψo στoν εγιx6 αqιθμ6 xαι 9,aΨo στoγ πληθυντιx6 αqιθμ6, xαι τηζ γεγtxηE, πoυ παQoυσιdξει πoooοτ6 21',3Ψo στoν εγιx6 xαι 7,19 oτoν πληΘυντιx6
αριθμ6.
'oooν αφoρd τo Qηματιx6 τq6πo (aspect), πιo oυ1ν6 ε[ναι τo συνoπτιx6, εγιb
λιγ6τεqo oυ1ν6 τo μη συνoπτιχ6. Κατd, την 6qευγα τoυ Xατξηαdβα (|992: 83)
oι εμφαγ[αειg με τη συνoπτιχη μoqφη αν6ρ1oνταt σε 22.690, εγιit oι εμφανloειg
με τη μη συγoπτιxη μoρφη oε 6.861. T,τoι oε oυγδυαoμ6 με τoυE 1q6νoυg θα διδαμεi xατα πQoτεQαι6τητα o στtγμια[og μ6λλoνταE με 4.102 εμφαν[,oειg στηγ
εγεQγητιχη φωγη xαι976 στη μεσoπαΘητυxη φωγη,6ναγτι τoυ εξαxoλoυθητιxoti
με 551 εμφανiσειE στηγ εγεQγητιxη φωνt1 xαι 436 oτη μεοoπαθητιxη φωνη.
T,πειτα oι δι}o μoQφθζ τoυ Qηματιxoti τρ6πoυ μπoqofν γα εισαχΘotiν oε εξαg-
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τημ6γεζ δoμ69 σε συμπληQωματtχη χατανoμη π.x. ΙταQd, τQiχα να/ λ('γo 6λειψε
να/ xowειiω να/ βυαζoμαι να/ πεQLμtνω να + συνoπτιx6, αλλd αρx('ξω να/ εξαxoλoυθrb να/ αυνε1('ξω να/ ll' αρ6oει να/ ευχαQtoτιΕμαι να + ψη αυνoπτιx6.
'oαoγ αφoqd τoυζ 196νoυg ε}{τoζ α:ι6 τoγ α6qιατo χαt τo oτιγμιαi,o μ6λλovτα,
oυp6g εiγαι o ενεoτιbταg λ6γω τωγ σ1rσταοεων, των χαιQετιoμιilν αλλd χαι των
πoλλιbν χQηαειilγ τoυ, αφori μπogεl να αv[ιχαθιoτd τoν α6gιoτo (ιoτoqιx6g ενεoτιilταg). Kατd την €qευνα τoυ Xατξηod[3α (1'9V2:83-84), απ6 τoυE xq6νoυg τηg
οgιαιιxηg o ενεoτιbταζ εμφανiξει τη μεγαλυτεqη αqν6τητα (32,32Ψo στηγ εγεQγητιxη φωΦ xαι'L6,'78Ψo στ'η1 μεαoπαΘητΦ φωΦ). Στην ενεqμτιxη φαyη αxoλoυθε[ o α69ιοτo9 με πoσoσ[6 928Ψo χαι o παQατατtχ6ζ με πooooτ6 5,86Ψo, ενιΙl oτη
μεαoπαθητιxη φωη πφηγεiται o παQατατιx6g με ποσoστo 3,39Ψo xαι αxολoυθεi
o α6qιoτoζ με πoσooτoΖ2oΨo. ΘεωΦ 6τι η αττ6xλιoη πoυ παQoυoιdξor.w τα αJτoτελθoματα αυτα ατι6 τη διxη μαE εxτLμηαη oφεiλεται σ[o 6τι η 6gει:να τoυ Xατξησdβα αφoqd ατιoxλειoτιxd πφφogιx6 λ6γo.
'oooγ αφogd τιg εγxλiσειE, πqoηγε(,ται η διδαoxαλi,α τηE oQιστιxi1g 6γαγτυ
τηE υπoτατιτιxηg, αφori η oQιστιχη εiναι η 6μλιoη τηg δηλωσηE, τηE αγαxoiνωσηE, τηζ αφηγησηg, ενιil oι τtiπoι πoυ ειodγoγται με τo να αJτ,αLτotiν oυνηθθατα-

τα υπ6ταξη, π.x. θ6λω να πd,ω, lλΙtoQ(b να γqαιpω xτλ. H πQoσταχτιxη εμφαν(,ξεται πoλ,ri νωqig αε xεiμενα πQoφoqιxor} λ6γoυ xαι oιxεioυ επιπ6δoυ xqηαηg,
οε αυνδυαoμ6 με τη γλωoαιxη πqdξη τηg διαταγηg. Kατd την 6qευνα τoυ Xατξηodβα (1,992:83) η oqιoτιxη εμφανiξεταt με πoοooτ6 76,4oΨo στηγ ενεqγητιxη
φωγη xαι 85,57Ψo στ\ μεooπαθητιxη, η υπoταχτιxη εμφαν[,ξεται με πooooτ6
20,26Ψo στηγ εγεQγητιχη φωγη xαι 12,06Ψo στηl μεooπαθητιxt1xαι η πQoσταχτtxη εμφανiξεται με πoσoστ6 2,9oΨo στην ενεQγητtχη φωνη xαι 2,35Ψo στη μεσoπαθητιxη.
Γ) ΔιαΘεαιμ6τητα (η παραγωγιx6τητα) των δoμιilν

Διαθεοιμ6τητα ε(,γαι η δυνατ6τητα εν69 oτoι1εioυ,Jτ.γu. πgoοφtiματog, να χαταoxευd,ξει γ6εζ μη μαQτυQημ6νεg λ6ξει9, 6τoι ιiloτε γα xαλt}πτει τα xενd τoυ μαQτυρημ€νoυ λεξιλoγioυ. Η διαΘεoιμ6τητα αναφ6qεται στη δυνατ6τητα πoυ δ[,νεται στoυE oμιλητ6g να 61oυγ στη δυdΘεαη τoυζ τo otiγoλo τωγ χατασ}ιευααμ6νων λ6ξε_ων χαι των oμαλιilν 1qηoεωγ πoυ επιτq6πεt η εφαQμoγη εν69 ΚΚΛ.
Eiναι γλωoαιxηζ φliσηζ χαt στηQi,ξεται oτη γλωooιxfi ιxαν6τητα. ΔυαΘ€oιμεE
διαδιxααiεg εi,ναι εxεiνεg 6πoυ oυ μη μαQτυQημ6νεg xατασχευασμ6νεg λ6ξει9,
πoυ 6μω9 o6βovται τoυE γλωooιxotlg πεqιoqιομotiE, εiναι τυ1αiα xενd. Mη διαθ6οιμεE ε[γαι oι διαδιxααi,εg πoυ πεQιγqdφoυν μ6νo μαQτυQημ€νεg xατασχευα-

(Corbin 1987).
Η διαΘεoιμ6τητα διαφ6ρει απ6 τη oυ1ν6τητα. E[γαι δυνατ6 θνα γλωooιx6
ατoι1ε[o πoυ δεν 61ει υψηλη oυ1ν6τητα να εiναι διαΘθoιμo.'H xαι αγτi,oτQoφα
μια δoμη μπogε[, γα εiναι oυ1νη αλλd 61ι διαθ6σιμη. Π.1. πgoxειμ6νoυ για την
xλioη των qημdτων, η δoμη _ω δεν εiναι πλθoγ διαΘ6oιμη, 61ει 6μωζ ιlιpηλη oυoμ6νε9 λ€ξειg

H μoρφoλoyιxη δoμτi τηg ν6αg ελληνιxηg xαι
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χν6τητα, π.χ. αγαJτrb, _πoιιb nΛτχ.'H αχ6μη τo επiΘημα _ατog φαiνεται γα εiναι

ιδιαiτεqα διαθ6oιμo για τηγ χαταoxευt1μετoυσιαoτιxιirν επιθ€των,fr.χ.ξtδdτog,
λoυλoυδατog, yνoυδατog, xαqυδατog, μυρωδdτog, πιπερdτog, μoαxατoζ, αμυγδαλdτog, μελdτog, ooυααμdτoζ, QLγανd,τog, yιoνατog, xαλooυνd,τog, oqεξdτog, αεqdτoζ, τσεχoυqατog, βoυτυρατoζ, αφQd,τog, xqαoατog, μεαd,τog, δqooατog, λoυodτog, μoυoατog, xεφατog, vτtζαι,νdτog,61ι 6μωg χαι μεταgηματιxιilν
επ ιθ6τωγ, τt.x. γεματog, φευydτoE, τρ ιζατo E, τρεγdτog, xoρτd,τoE.

Διαθ6αιμα

Λιγ6τεqo διαθθαιμα

παιδιx6g

Eπ(,θετα: _tx6g,π.γ.
oυοιαoτιxd: (υπoχoQ.)

_αxι,π.γ.

(περ ιoq ιoμθνη xατανoμη)

παιδαxι

_Loζ, (λ6γιο), π.γ. αιtbνιog
_[διo (λ6γιo), π.γ. xqατ(,δto

Απ6 πoιi 6μωg Θα αντληΘoriν ατoι1ε[α για τιζ πεqιoo6τεQo η λιγ6τεqo διαθ6σιμεζ μοqφoλoγιx('E δoμ6g μtαE γλιilooαg; XQηοιμεg πληgoφoqiεg παq61oυν oι
παQατηQηoειg γυα τη δυναμιxη των γλωooιbν oε συγχQoνι,xo επLπεδo xαι ιδιαLτεQα η μελ6τη τωγ φαιγoμ€νων νεoλoγiαζ (βλ. Αγαoταoιαδη-Συμεων(,δη 1986).
Δ) Αντιπαραθετιx6τητα των δoμιilν

Σε oυνdqτηση με τη μητqιxη γλιbοoα τoυ εχπαιδευoμιθνoυ, θα διδα1τoriν oι δoμ6g εxε[νεζ στιζ oπoiεg δυαxoλεliεταt o εxπαιδευ6μενog λ6γω παqεμβoληg τηg
μητqιxηg τoυ γλιbαoαg (interference).

Λ.χ. o εxπαιδευ6μενog τoυ oπo[oυ η μητQιxη γλιbαoα δε διαθ6τει otioτημα
πτιiloεωγ μoρφoλoγιxα oημαδεμ€νων (ξγλοE, Γdλλoζ) ε[,ναι αναμεν6μενo να
δυoxoλευτε[, σε αντiθεοη με dλλoν τoυ oπoioυ η γλιilααα διαθ6τει oriοτημα
πτιboεων μoρφoλoγ ιxd oημαδεμ6νων (Γεqμαν6g, Pιiloog).
Eπioηζ 6ooν αφoqα τo συσχετιoμ6 ενεQγητtχηg φωγηg χαt ενεQγητιxηg διdθεoηζ αλλd χαι τo συσχετtσμ6 παθητιxηg φωνηg xαι β6oηζ/παΘητιxηg διdθεoηg, αυτ69, 6πωg εiναι γνωoτ6, δεν ιo1riει πd,γτα. Eτσι, αν η μητQιπη γλιilooα

τoυ εχπαιδευoμ6νoυ διαφ6Qει μoQφoλoγιxd σε συγχεxριμ6να qηματα 6πoυ δεν
ιo1ιiει ατη NE o συσχετιoμ6g αυτ6g, ε(,γαι αναμεν6μεγo γα υπdρξoυγ δυoxoλiεg, π.χ. η xατηγoq[,α των απoθετιxων 6qxoμαι, φαfuoμαL, μεταχειq(,ξoμαι,xαι
η χατηγoqlα των αναιτtατιxιilν ρημdτων π.γ. λ6qωσε τo cp6qεμα_λεgιbθηxε τo
φ6qεμα.

H τελιxη πg6ταoη Θα πgoxriιpει απ6 τη otiξευξη τωγ xgιτηq(,ων: Λ.χ. αν χαt
τα ε[,μαt, 6χCI, 6q1oμαι xτχ. τα xατατdξαμε στα "ανιilμαλα" η "ιδι6τυπα" σε
o16oη με τηγ πQωτoτυπιx6τητα (xQιτηQιo A), xαι oυνεπιilg θα 6πqεπε να διδα1τor1ν σε πQoχωgημ6νo επLπεδo, ωατ6oo λ6γω τηg υψηληg ου1ν6τηταζ εμφdνι-

oηg τουg (xqυτηgιo B) θα 6πρεπε να διδαxτoιiν αε αq1ιx6 oτdδιo. Συνεπιilg oημαvτιx6 q6λo παiξει η ιεqdq1ηση τωγ xqιτηqiων ανdλoγα με τη δoμη τηζ συ-

γxεxριμ6νηg γλιbασαE πoυ θα διδα1τε[ αλλd ανd,λoγα επloηg

χαι

με τη μητριxη
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γλιilααα των εχπαιδευoμ6νων σε συγδυασμ6 με τη χQηση, δηλ. oτo πλαiσυo τηE
επιχoινωνιαxηg πgoα6γγισηE, χαι με τoυs oτ61oυ9 των εχπαιδευoμ6νων.
3.2. Πq6ταση εφαQμoγηE

3.2.1. Oνoματιx6 xλιτιx6 oιioτημα

Θα διδαxτotγ πατd πQoτεQαt6τητα oι χεντQιχ6g δoμθE, λ.1. αρoενυxα αε _g, osιo
τιg πτιiloειE η αιτιατιxη xαι μαξi η αqγ6τεQα η oγoμαoτιxη xαι πoλι1 αργ6τερα η
γενιxη, xυglωg στην xτητιx'flχaηση τηζ, π.χ. τo βιβλ[o τoυ X, η αυλη τoυ o7oλε(,oυ. Ωοτ6σo, αγ oι εrιπαιδευ6μενoι επιθυμot}ν να μαθoυν τη NE για ειδιxotig σχoπoιig, λ.1. για ιατqιxd xεiμενα, η γενιxη πρθπει να εμφανιατε(, νωq(,g, αφoιi oι πεqιοo6τεqoι 6ρoι ε(,ναι πoλυλεxτιx6g μoνdδεg oριαμθνεE απ6 τιg oπoiεg θ1oυν δoμιx6 σχημα o+oγεγ π.γ. oμd,δα α(,ματog, oδ69 xαταlτ6αεωg, xεφαλη τoυ ooτoιj,
dxQη τηg yλtbαoαg.

3.2.2. Π αραγωγ ιx6 oι1ατημα

Θα μπogotioε να διδα1τotiν ατην iδια διδαxτιxη εν6τητα ot xriριεg υπoχoQLστιxtgxαι μεγεθυντιxtgxαταληξειg oε 6γα μdΘημα, π.χ. πoυ αναφ6qεται σε παιδιd,
}τ.γ. παιδ-αxι, τoαw-oιiλα, oυq-(ταα, φων-αρα, oxιjλ-αρo5. Σε μiα εν6τητα θα
μπoqoιioαν να διδα1τotiγ τα παρdγωγα με στεQητιχd πqoαφtiματα η πρooφriματα πoυ δηλιbνoυν ανα(,qεoη π.γ. d,-xαxog, ξε-xoυμπιΙlνω. To [διo με τα παqd,γωγα πoυ δηλιbγoυν μεγdλo μιiγεθog, 6νταoη ττ.x. υπεQ-αyoρd,, υπεq-αγαπtΙl,
xατ d-x6xx Lνoζ, oλo-φtbτεινog xτ}".

EπiλoγoE

o δααιαλοg

τηg NE πq6πει να γνωqiξει με qητ6 τq6πo τoυE xαν6νεg τoυ μoQτηg NE xαΘιilE χαι πoιεg δoμ6g εiναι πQωτoτυπιxf,g,
oυoτηματoζ
φoλογιxoti
διαΘθαιμεE χαι με υψηλη αυ1ν6τητα, oι oπoi,εg β6βαια δεν 1αqαxτηqlξoνται
6ται παgd oε oυνd,ρτηση με τo αtiνoλo τoυ μoQφoλoγιxoιi αυoτηματoE μιαE

γλιilooαg.

Ωοτ6oo o τq6πog παqoυoiασηζ των xαν6γων αυτιilγ μπogεi να ε(,γαι Qητ6s,
με τη χaηση μεταγλιbασαζ, η 61ι. Aυτ6 εξαgταται απ6 πoλλoriE παqdγoντεg,
6πω9 η ηλιxi,α χαι τo μoQφωτtx6 επiπεδo των εxπαιδευoμ6νων. Αx6μη η παρoυαiαoη τoυ μoQφoλoγιxori αυoτηματoE τηζ NE, τ6oo τoυ xλιτιxoι} 6oo xαι
τoυ παQαγωγιxoti, πg€πει να γi,νει oτo πλαiσto τηζ επιχoιγωνυαxηE πqoαθγγιαηg, μιioα απ6 αυθεγτιxd xεiμενα.
Πg6πει να δoΘεi πQoτεQαι6τητα στιg πQωτoτυπιx6g δoμ6E, oτιg δομ6E με τηγ
υψηλ6τερη oυ1ν6τητα χαι τη μεγαλυτερη διαθεoιμ6τητα. oι xαν6νεg πQoσαQ-

H μoqφoλoγιxη δoμη τηE ν6α9 ελληνιxiζ xαι

η
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μoγηE τωγ δdγειωγ νεoλoγυσμιbν, τo σfστημα πoυ αναπτliσσoυν τα παιδια
την xατaxτηση τηζ μητQιxηg γλιilσσαζ, τo σfστημα τηE διαγλιilooαE χατα
'Lαταεxμd,θηoη
την
μtαζ γλωoοαg ωg ξ6νηg, οι ελεriθεgα εναλλαoo6μενε9 μoQφ6S
(μoqφηματα σε ο16oη ελεriθεqηg πoιxιλiαE) xαθιilE χαι τα oμαδιxd <λdθη>> παρ6xουν χQηαιμεζ πληqοφoqlεg για τιE πQωτoτυπιx6g δoμθg μιαζ γλωooαg. A^λoμη πληqoφoqlεg για τη αυxν6τητα των μoρφoλoγιxιbν δoμιbν αντλοtiμε με
αoφdλεια μ6νo απ6 μεγdλα oε μ6γεθog οιilματα xειμ6νων. T6λo9 η μελ6τη των
φαινoμ6νων νεoλoγ[,αg πoυ αφoρoriν τtζ μoQφoλoγιx6g δoμ69 μtαE γλιbooαg
παq61oυν 1gηoιμεg πληqoφoqi,εg γtα τιE διαθ6αιμεζ μoQφoλoγιxθg δoμ69.

Aννα Aναατ αα αδη -Συ μεων ('δη
Aq ιατoτ6λειo Πανεπιατημιo Θεooαλoνf,xηg
t
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