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Abstract 
In the past decades, there has been a surge of cross-linguistic interest in morphological awareness, 
which refers to the ability to reflect on and manipulate morphemes and word formation rules in a 
language. The aim of this research paper is to examine the elementary school students’ 
morphological awareness in relation to three grammatical categories of the Greek verb: tense, 
aspect and mood. In order to evaluate morphological awareness, a written test including six tasks 
has been designed and distributed to 125 students of fourth, fifth and sixth elementary school’s 
grade. Results suggest a developmental progression in the acquisition of the Greek verb’s 
inflectional morphology. Moreover, results indicate that the distinction between past, present and 
future and the aspect are acquired by the learners earlier than the mood and grammatical tenses.  
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                                    ✦ 

1. Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ως Μορφολογική Επίγνωση1 (Morphological Awareness) ορίζεται η συνειδητή γνώση του 
ατόμου για τη μορφολογική δομή της γλώσσας που ομιλεί και στην ικανότητά του να 
χειρίζεται αυτή τη δομή με πρόθεση (Carlisle, 1995). Οι Kuo & Anderson (2006) την 
περιγράφουν ως την ικανότητα που παρουσιάζει ένας μαθητής ή ένας ενήλικος να 
κατατέμνει τον προφορικό λόγο σε μορφήματα, να χειρίζεται συνειδητά αυτά τα 
μορφήματα και να τα συνδυάζει σύμφωνα με τους κανόνες σχηματισμού των λέξεων της 
γλώσσας του. Βασίζεται στις μορφολογικές γνώσεις, με τις οποίες όμως δεν ταυτίζεται, 
αφού η εμφάνισή της απαιτεί μια ενσυνείδητη σκέψη για τη μορφολογική δομή των 
λέξεων (Μανωλίτσης, 2006).  

Ο ορισμός της Μορφολογικής Επίγνωσης, όπως και σε άλλες μεταγλωσσικές 
περιοχές, χρησιμοποιείται γενικά και καλύπτει μια ευρεία σειρά ικανοτήτων σχετικών με 
τη μορφολογία. Η Μορφολογική Επίγνωση, όμως, «οικοδομείται» από την επίγνωση των 
τριών μορφολογικών διαδικασιών: την επίγνωση της κλίσης ή κλιτική μορφολογική 

                                                           
1 Στην ελληνική υπάρχει ποικιλία όρων για την έννοια αυτή, όπως μορφολογική ενημερότητα (Τσεσμελή, 
2009), μορφοσυντακτική επίγνωση (Αϊδίνης & Παράσχου, 2004). Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε ο όρος 
Μορφολογική Επίγνωση, διότι είναι ο πιο διαδεδομένος και ενέχει το στοιχείο των γνωστικών χειρισμών 
των μορφολογικών μονάδων (Γρηγοράκης, 2010; Μαγουλά & Κατσούδα, 2011; Μαγουλά & 
Κουτουμάνου, 2009; Μανωλίτσης, 2006). 
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επίγνωση, την επίγνωση της παραγωγής ή παραγωγική κλιτική επίγνωση και την 
επίγνωση της μορφολογίας της σύνθεσης (Γρηγοράκης, 2010; Μαγουλά & Κατσούδα, 
2011).  

Διάφορες έρευνες σε διεθνές επίπεδο αναφέρονται στη σχέση της μορφολογικής 
επίγνωσης στην κατάκτηση του εγγραματισμού και συγκεκριμένα της ανάγνωσης, της 
γραφής και του λεξιλογίου. Σε πολλά αλφαβητικά συστήματα (και στο ελληνικό) είναι 
αδύνατο να μάθει κανείς να γράφει και να διαβάζει χωρίς να λάβει υπόψη το μόρφημα, 
αναγνωρίζοντας έτσι την αξία της μορφολογικής επίγνωσης (Bryant, Nunes & Aidinis, 
1999).Σε πολλές αλφαβητικές και μη γλώσσες, όπως η αγγλική, η γαλλική, η κινέζικη, η 
αραβική, η εβραϊκή και η τσεχική, έχει μελετηθεί η σημαντικότητα της μορφολογικής 
επίγνωσης, η σχέση της με τις μαθησιακές δυσκολίες και με τη φωνολογική επίγνωση. 
(Davis, 2005; Seymour, 2006; Shu, 2004).  

Σε ό,τι αφορά την κλιτική μορφολογία, στην οποία εστιάζει η παρούσα έρευνα, η 
επίγνωση της δομής των κλιτικών τύπων των ρημάτων και η ικανότητα μορφολογικής 
ανάλυσής τους βοηθούν στην αποφυγή ορθογραφικών λαθών των ήδη γνωστών 
μορφημάτων. Επιπλέον, η  σύνδεση νέων ρηματικών τύπων με το κλιτικό παράδειγμα 
στο οποίο ανήκουν μπορεί να συμβάλλει εξαρχής στην ορθή γραφή τους (τουλάχιστον 
των καταλήξεων) (Μαγουλά & Κατσούδα, 2011). Σε μακρόχρονη έρευνα των Deacon 
και Kirby (2004) διερευνήθηκε η σχέση της μορφολογικής επίγνωσης κλίσης με την 
ανάγνωση από τη Β΄ τάξη έως την Ε΄ τάξη του δημοτικού σε αγγλόφωνους μαθητές. Η 
μορφολογική επίγνωση κλίσης είχε μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη 
της αναγνωστικής ικανότητας και στην κατανόηση, ιδίως στις μεγαλύτερες τάξεις. Οι 
Casalis & Luis-Alexandre (2000) διεξήγαγαν μια διαχρονική έρευνα γύρω από τη 
φωνολογική και τη μορφολογική επίγνωση σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάγνωσης 
στα γαλλικά. Σε αυτή την έρευνα η μορφολογική επίγνωση κλίσης φαίνεται να 
κατακτιέται πολύ πιο νωρίς από τις δύο άλλες μορφές μορφολογικής επίγνωσης και 
μάλιστα πριν ακόμα αρχίσει η διδασκαλία της ανάγνωσης. Αν και οι βασικές γνώσεις της 
μορφολογικής επίγνωσης κλίσης κατακτώνται στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, 
εντούτοις αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται και στις επόμενες τάξεις.  

Οι έρευνες στη νεοελληνική γλώσσα για τη σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με 
τον γραμματισμό ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια με αφορμή συχνά τα προβλήματα 
γραμματισμού των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2009). 
Μια σημαντική προσέγγιση της σχέσης μορφολογίας, ορθογραφίας και ανάγνωσης έγινε 
από τους Bryant, Nunes και Aidinis (1999). Στα αποτελέσματά της φάνηκε αρχικά μια 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ μορφολογικής επίγνωσης και μορφολογικών ορθογραφιών των 
παιδιών. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά τα παιδιά δεν κατανοούν τη σημασία της 
μορφολογίας από την αρχή αλλά αυτό συμβαίνει αργότερα. Οι Αϊδίνης και Παράσχου 
(2004) σε μια πιο πρόσφατη έρευνα κατέληξαν ότι στην ορθογραφημένη γραφή η 
ανάπτυξη της μορφολογικής  επίγνωσης επιτυγχάνεται αργότερα και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες από ότι η ανάπτυξη της φωνολογικής. Γενικά, οι έρευνες για την ελληνική 
γλώσσα δείχνουν ότι το μορφολογικό επίπεδο εμπλέκεται κατά την κατάκτηση της 
ορθογραφημένης γραφής και παρέχουν απλώς ενδείξεις για το ρόλο της μορφολογικής 
επίγνωσης κατά την ανάγνωση (Μαγουλά & Κουτουμάνου, 2009).  

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην μορφολογική επίγνωση κλίσης του ρήματος, 
επειδή το ρήμα αποτελεί το πιο σύνθετο μέρος του μορφολογικού συστήματος της 
ελληνικής γλώσσας (Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton, 1999) και η 
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κατάκτηση του έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Τρεις έννοιες, όμως, είναι αλληλένδετες στην 
κλίση του ρήματος: η έννοια του χρόνου, η έννοια του ποιού ενεργείας2 και η έννοια της 
έγκλισης3. Ο χρόνος είναι η ρηματική κατηγορία η οποία τοποθετεί την ενέργεια ή την 
κατάσταση που εκφράζει το ρήμα σε ένα σημείο του χρονικού άξονα και πιο 
συγκεκριμένα στο παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2004; 
Τσολάκης, 1979). Το ποιόν ενεργείας δηλώνει μια συγκεκριμένη διαφορά στον τρόπο 
που ο ομιλητής αντιλαμβάνεται και παρουσιάζει στον ακροατή την ενέργεια που 
εκφράζει το ρήμα (Holton et al., 1999). Το ρήμα στην ελληνική μπορεί να δηλώνει τρία 
είδη ποιού ενεργείας: το συνοπτικό–στιγμιαίο, το εξακολουθητικό-επαναλαμβανόμενο ή 
το συντελεσμένο (Φιλιππάκη – Warburton, Γεωργιαφέντης, Κότζογλου & Λουκά, 2011). 
Οι μορφές που παίρνει το ρήμα προκειμένου να δηλωθεί η στάση του ομιλητή προς αυτό 
που δηλώνει το ρήμα ονομάζονται εγκλίσεις. Οι εγκλίσεις είναι τρεις, η οριστική, η 
υποτακτική και η προστακτική (Holton et al., 1999). 

2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης μαθητών των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου όσον αφορά τις 
τρεις βασικές κατηγορίες της κλιτικής μορφολογίας του ρήματος: τον χρόνο, το ποιόν 
ενεργείας και την έγκλιση. Συγκεκριμένα, εξετάζεται με τη χρήση κατάλληλων 
δοκιμασιών-κριτηρίων αν τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος κατακτούνται 
εξελικτικά και με ποια σειρά, καθώς και ο βαθμός κατάκτησής τους. 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

Με άξονα τα παραπάνω ερωτήματα κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο ως κριτήριο 
αξιολόγησης της μορφολογικής επίγνωσης των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων του 
δημοτικού σχολείου ως προς τον χρόνο, την έγκλιση και το ποιόν ενεργείας του ρήματος, 
το οποίο διανεμήθηκε τον Μάιο του 2014 σε 3 τρία διαφορετικά σχολεία του νομού 
Αττικής. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, διότι είχε καλυφθεί το 
μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης ως προς τα παρεπόμενα του ρήματος.  Πιο 
συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αυτό μοιράστηκε σε τμήματα των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξεων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας και στο 
ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Κουτσομάλη» στην Αργυρούπολη. Η 
χορήγηση των δοκιμασιών έγινε κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, διήρκησε 
περίπου 50 λεπτά και διατηρήθηκε η ανωνυμία των μετρήσεων. Η έρευνα βασίστηκε σε 
125 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές και ακολούθησε η 
στατιστική επεξεργασία τους.  

Οι έξι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν βασίστηκαν στα παρακάτω κριτήρια 
αξιολόγησης της μορφολογικής επίγνωσης: στο κριτήριο του σχηματισμού και ανάλυσης 
μορφολογικών δομών και συγκεκριμένα της αναλογίας προτάσεων και του σχηματισμού 

                                                           
2 Τον όρο ποιόν ενεργείας επιλέγουν οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton (1999) και οι 
Κλαίρης και Μπαμπινιώτης (2004), καθώς και οι σχολικές γραμματικές και τα σχολικά εγχειρίδια της 
Γλώσσας. Η ίδια έννοια αποδίδεται και με τους όρους όψη (Mackridge, 1985), άποψη (Μόζερ, 2004) και 
τρόπος του ρήματος (Τσολάκης, 1979). 
3 Στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο όρος έγκλιση, ο οποίος εμφανίζεται στις σχολικές γραμματικές και 
στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας. Η διάκριση του από τον όρο τροπικότητα (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 
2004) δεν ανήκει στους ερευνητικούς στόχους και γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλύεται περαιτέρω. 
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λεξικών τύπων και στο κριτήριο αναγνώρισης και εκτίμησης μορφολογικών δομών και 
συγκεκριμένα της πολλαπλής επιλογής και της αναγνώρισης και διόρθωσης λαθών 
(Carlisle, 1995; Γρηγοράκης, 2010).  

Στην πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα 
πινακάκι τοποθετώντας τους ρηματικούς τύπους που τους είχαν δοθεί στην κατάλληλη 
χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον). (1). Είχαν ξεχάσει – Παρελθόν. 

 Η δεύτερη άσκηση καλούσε τα παιδιά να σχηματίσουν με βάση τα συμφραζόμενα 
τους οκτώ χρόνους της οριστικής έγκλισης και να ονομάσουν κάθε φορά τον χρόνο που 
χρησιμοποίησαν. Για παράδειγμα: (2). Ο ταχυδρόμος παρέδωσε (παραδίδω) τις επιστολές 
στη μητέρα μου πριν λίγη ώρα. [Αόριστος]. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω (γίνομαι) 
αστροναύτης. [Συνοπτικός Μέλλοντας].  

Στη συνέχεια, η τρίτη άσκηση μελετούσε τον βαθμό αναγνώρισης της κάθε έγκλισης 
από τα παιδιά και τους ζητούσε να επιλέξουν τι δήλωνε το υπογραμμισμένο ρήμα. 
Παραδείγματος χάριν: (3).  Ας κάνουμε λίγη ησυχία. Α) πραγματικότητα, βεβαιότητα Β) 
επιθυμία, αβεβαιότητα Γ) προσταγή, παράκληση, συμβουλή. 

Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνταν να φτιάξουν προτάσεις που να 
εκφράζουν βεβαιότητα, επιθυμία και προσταγή, μετατρέποντας τα ρήματα κάθε 
παραδείγματος  στις άλλες δύο εγκλίσεις. Χρησιμοποιήθηκαν καταφατικές αλλά και 
αποφατικές προτάσεις, όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που ακολουθούν. (4). 
Βεβαιότητα: Η Μαρία τεντώνει το σκοινί. Επιθυμία: (Η Μαρία θέλει) να τεντώνει το 
σκοινί. Προσταγή: Τέντωνε το σκοινί, Μαρία. (5). Βεβαιότητα: Δε χρησιμοποιείτε το 
ασανσέρ. Επιθυμία: Να μη χρησιμοποιείτε το ασανσέρ. Προσταγή: Μη χρησιμοποιείτε το 
ασανσέρ.  

 Η πέμπτη δραστηριότητα ήλεγχε κατά πόσο οι μαθητές ήταν σε θέση να 
αναγνωρίσουν ένα ρήμα ως προς το ποιόν ενεργείας, δηλαδή να διακρίνουν αν ένα 
γεγονός είναι διαρκές-μη συνοπτικό, στιγμιαίο-συνοπτικό ή συντελεσμένο. Καλούνταν 
να κυκλώσουν ποιο από τα τρία είδη ποιού ενεργείας εξέφραζε κάθε φορά ο ρηματικός 
τύπος: (6). Τα φύλλα έπεφταν στη γη από τον φθινοπωρινό αέρα. Α) εξακολουθητική – μη 
συνοπτική ενέργεια Β) στιγμιαία - συνοπτική ενέργεια Γ) συντελεσμένη ενέργεια. (7). 
Ανακατέψτε το μίγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Α) εξακολουθητική – μη συνοπτική 
ενέργεια Β) στιγμιαία – συνοπτική ενέργεια Γ) συντελεσμένη ενέργεια. 

 Τέλος, η έκτη άσκηση είχε στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών των 
ρημάτων ως προς το ποιόν ενεργείας. Δίνονταν προτάσεις με υπογραμμισμένο τον 
λανθασμένο τύπο του ποιού ενεργείας και οι μαθητές καλούνταν να γράψουν τον σωστό 
τύπο στοχεύοντας στο να δημιουργείται μια νοηματικά σωστή πρόταση. (8). Ο μπαμπάς 
θα γυμναστεί καθημερινά μετά τη δουλειά. Ο μπαμπάς θα γυμνάζεται καθημερινά μετά τη 
δουλειά. (9). Γι’ αυτό ήρθα σήμερα, να ζητάω την άδειά σας. Γι’ αυτό ήρθα σήμερα, να 
ζητήσω την άδειά σας. 

4. Αποτελέσματα έρευνας 

Προκειμένου να γίνει παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων, αρχικά εντοπίστηκαν 
και καταγράφηκαν οι σωστές απαντήσεις των μαθητών κάθε τάξης ξεχωριστά για κάθε 
δοκιμασία. Στη συνέχεια, μετρήθηκαν οι σωστές απαντήσεις ανά άσκηση και ανά τάξη 
και αθροίστηκαν. Δεν αξιολογήθηκαν ως λανθασμένες οι απαντήσεις στις οποίες 
εντοπίστηκαν ορθογραφικά λάθη στην περίπτωση ορθής λύσης της άσκησης. 
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4.1. Χρονική Βαθμίδα  

Πίνακας 1: Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς τη χρονική βαθμίδα του ρήματος. 

 

Στον Πίνακα 1 τοποθετήθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ορθών απαντήσεων σε 
ποσοστό επί τοις εκατό (%) αναφορικά με την ταξινόμηση των δοσμένων ρημάτων στη 
σωστή χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον) για κάθε τάξη ξεχωριστά (1η 
δραστηριότητα). Εξετάζοντας τα ραβδογράμματα διαπιστώθηκε ότι η κατανόηση της 
χρονικής βαθμίδας ακολουθεί εξελικτική πορεία, παρουσιάζοντας μια μικρή καμπή στην 
Έκτη τάξη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά λαθών εντοπίστηκαν στη χρονική βαθμίδα του 
παρόντος και για τις τρεις τάξεις του δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, για την Δ΄ τάξη το 
ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων άγγιξε το 44,32%, ενώ για την Ε΄ και Στ΄ τάξη 
τα ποσοστά ήταν 33,14% και 38,18% αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε αυξημένη δυσκολία 
από τα παιδιά να συμπεριλάβουν στους παροντικούς χρόνους τον Παρακείμενο, γεγονός 
που αιτιολογεί τα σχετικά χαμηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων. Όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα, μεγαλύτερος βαθμός κατανόησης υπήρχε ως προς τους χρόνους που 
ανήκουν στη βαθμίδα του παρελθόντος και του μέλλοντος και για τις τρεις τάξεις. Πιο 
αναλυτικά, στη χρονική βαθμίδα του παρελθόντος τα σωστά αποτελέσματα για κάθε 
τάξη είχαν ως εξής: 75,76% για την Δ΄ τάξη, 84,50% για την Ε΄ τάξη και 78,48% για την 
Στ΄ τάξη. Η τοποθέτηση των ρημάτων στη βαθμίδα του μέλλοντος αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς από το σύνολο σχεδόν των μαθητών, με τα ποσοστά των λανθασμένων 
απαντήσεων να φτάνουν στο 11,36% για την Δ΄ τάξη, στο 4,65% για την Ε΄ τάξη και στο 
7,88% για την Στ΄ τάξη.  

4.2. Χρόνοι του ρήματος  

Πίνακας 2 - Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς τον γραμματικό χρόνο του ρήματος. 

 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των τριών τάξεων του 
δημοτικού σχετικά με τον γραμματικό χρόνο του ρήματος (2η δραστηριότητα). Τα 
αποτελέσματα από τη σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών ανά τάξη φανέρωσαν ότι ο 
βαθμός κατανόησης των χρόνων του ρήματος της οριστικής ακολουθεί εξελικτική 
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πορεία. Συγκεκριμένα, η Δ΄ τάξη είχε το χαμηλότερο ποσοστό (53,64%), με την Ε΄ τάξη 
να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση (65,35%), ξεπερνώντας την Στ΄ τάξη, της οποίας 
το ποσοστό των επιτυχών απαντήσεων ήταν στο 61,64%. Δυσκολία παρατηρήθηκε στην 
αντιστοίχιση του ρηματικού τύπου με την ονομασία του χρόνου στον οποίο τον 
σχημάτιζαν, ιδιαίτερα από τους μαθητές της Δ΄ τάξης. Γενικά, οι γραμματικοί χρόνοι του 
ρήματος δημιούργησαν αρκετές δυσκολίες σε όλους τους μαθητές του δείγματος, 
γεγονός που αιτιολογεί τα χαμηλά ποσοστά των ορθών απαντήσεων.  

4.3. Εγκλίσεις  

Πίνακας 3 - Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς την έγκλιση του ρήματος. 

 

Τα παιδιά ήταν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό (Πίνακας 3), σε θέση να διακρίνουν τις τρεις 
εγκλίσεις, να ξεχωρίσουν τα βοηθητικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της καθεμιάς και 
να μετατρέψουν τα δοσμένα ρήματα στην έγκλιση που τους είχε ζητηθεί, χωρίς όμως να 
χρειαστεί να τις ονομάσουν (3η και 4η δραστηριότητα). Οι μαθητές της Δ΄ τάξης 
απάντησαν ορθά στο 75,45 % των ρηματικών τύπων της Οριστικής, στο 72,72% αυτών 
της Υποτακτικής και στο 85,45% αυτών της Προστακτικής. Αντίθετα, οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στους τύπους της Οριστικής από τις υπόλοιπες τάξεις 
(72,09%), ενώ στην Υποτακτική σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία (75,58%) και στην 
Προστακτική κατείχαν τα ηνία μαζί με την Δ΄ τάξη (85,11%). Οι μαθητές της Στ΄ τάξης 
παρουσίασαν υψηλά ποσοστά ορθών απαντήσεων στην Οριστική (77,81%) και στην 
Υποτακτική (76,36%), εντούτοις στην Προστακτική είχαν τις λιγότερες επιτυχίες σε 
σχέση με τις υπόλοιπες τάξεις (82,18%).  

Επομένως, η Προστακτική φαίνεται να είναι η έγκλιση που κατέχουν βαθύτερα οι 
μαθητές και των τριών τάξεων και συνήθως επιλέγουν τον συνοπτικό τύπο της. Η 
εξέλιξη της μορφολογικής επίγνωσης ανά τάξη δεν ακολούθησε ομαλή πορεία στην 
περίπτωση της έγκλισης, αποδεικνύοντας ίσως την πιο επιφανειακή κατάκτησή της και 
τις δυσκολίες που αυτή η γραμματική κατηγορία γεννά. 
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4.4. Ποιόν Ενεργείας 

Πίνακας 4- Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά τάξη ως προς το ποιόν ενεργείας του ρήματος. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν σωστά τα ρήματα ως προς το ποιόν ενεργείας που δήλωναν αυτά. Ο 
βαθμός κατανόησης της έννοιας του ΠΕ ακολουθεί εξελικτική πορεία, όπως είναι 
εμφανές από τον Πίνακα 4. Όσον αφορά την 5η και 6η δραστηριότητα σχετικά με το 
ποιόν ενεργείας, η Δ΄ τάξη απάντησε σωστά σε ποσοστό 70,9%, η Ε΄ τάξη σε ποσοστό  
75,81% και η Στ΄ τάξη σε ποσοστό 75,31%.  

Το είδος του ποιού ενεργείας που φαίνεται να έχουν κατακτήσει οι μαθητές σε βάθος 
είναι το εξακολουθητικό – επαναλαμβανόμενο (σωστές απαντήσεις Δ΄ τάξη 70,45%, Ε΄ 
τάξη 67,44%, Στ΄ τάξη 67,27%). Περισσότερες δυσκολίες είχαν στο στιγμιαίο – 
συνοπτικό ποιόν ενεργείας (σωστές απαντήσεις Δ΄ τάξη 46,97%, Ε΄ τάξη 66,67%, Στ΄ 
τάξη 66,06%) και ιδίως στους ρηματικούς τύπους που απαιτούσαν τη συνοπτική 
θεώρηση ενός εξελισσόμενου γεγονότος, π.χ. Ανακατέψτε το μίγμα μέχρι να 
ομογενοποιηθεί. Στους ρηματικούς τύπους με συντελεσμένο ποιόν ενεργείας η Δ΄ και Ε΄ 
τάξη σημείωσαν ικανοποιητικά ποσοστά σωστών απαντήσεων (68,18% και 72,09% 
αντίστοιχα), με μικρή κάμψη στην Στ΄ τάξη (61,82%). Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι 
τάξεις κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε ποσοστό πάνω από 87% στη δραστηριότητα της 
διόρθωσης του λάθους στο ποιόν ενεργείας του ρηματικού τύπου. 

5. Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης μαθητών των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου όσον αφορά τις 
τρεις βασικές κατηγορίες της κλιτικής μορφολογίας του ρήματος: τον χρόνο, το ποιόν 
ενεργείας και την έγκλιση. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε με τη χρήση κατάλληλων 
δοκιμασιών-κριτηρίων αν τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος κατακτώνται 
εξελικτικά και με ποια σειρά, καθώς και ο βαθμός κατάκτησής τους. Οι έννοιες αυτές 
διδάσκονται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και το επίπεδο της βαθύτερης 
κατάκτησης και συνειδητοποίησης τους από τους μαθητές έχει ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον, μιας και δεν έχει μελετηθεί ξανά.  

 Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
είναι ότι η κατάκτηση των παρεπόμενων του ρήματος έρχεται βαθμιαία και εξελικτικά 
και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς 
τριβής των παιδιών με τις συγκεκριμένες ρηματικές κατηγορίες. Επιπρόσθετα, 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερου βαθμού μορφολογική επίγνωση στη χρονική βαθμίδα και 
στο ποιόν ενεργείας, μικρότερου βαθμού στις εγκλίσεις και ακόμη μικρότερου βαθμού 
στους γραμματικούς χρόνους.  
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Τα παραπάνω ευρήματα δικαιολογούνται από το γεγονός ότι στην Ε΄ τάξη του 
δημοτικού, όπου οι μαθητές διδάσκονται για πρώτη φορά συστηματικά τη γραμματική 
της νέας ελληνικής γλώσσας μέσα από συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και όπου 
δίνεται έμφαση στη διδασκαλία του ρηματικού συστήματος και κυρίως στις εγκλίσεις και 
στη χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, η βελτίωση τους σε σύγκριση 
με τα αποτελέσματα των μαθητών της Δ΄ τάξης είναι εμφανής. Σε επιβεβαίωση των 
παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η μικρού βαθμού αλλά αισθητή πτώση των 
επιδόσεων των μαθητών της Στ΄ τάξης του δημοτικού, όπου η διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος δεν επιμένει τόσο στα συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του δείγματος της έρευνας αντιμετώπισε τον 
Παρακείμενο ως παρελθοντικό χρόνο, μη τοποθετώντας τον στη χρονική βαθμίδα του 
παρόντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στην ίδια τη φύση του συγκεκριμένου 
χρόνου που ταλαντεύεται μεταξύ των δύο χρονικών βαθμίδων. Ο Παρακείμενος είναι μια 
ιδιότυπη μορφή χρόνου, καθώς κινείται και στο παρελθόν και στο παρόν με αποτέλεσμα 
να μπορεί να αντικατασταθεί με τον απλό παρελθοντικό χρόνο - Αόριστο (Holton et al., 
1999). Άλλωστε, ο Παρακείμενος αυτή την εποχή εμφανίζει μεγάλη ποικιλία χρήσεων 
και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομιλητών, αλλά και διαχρονικά παρουσιάζει τις 
περισσότερες μεταβολές (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης, 2004). Ένας άλλος χρόνος που 
προκάλεσε σύγχυση στους μαθητές ήταν ο Παρατατικός, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό 
μαθητών να τον κατατάσσει στους παροντικούς χρόνους. Προς επίρρωση της παραπάνω 
επιλογής, η Σακελλαρίου (1999) υποστηρίζει ότι ο Παρατατικός θεωρείται ο κατεξοχήν 
τροπικός χρόνος της ελληνικής με παγχρονική αναφορά και συχνά εκφράζει μια 
αποστασιοποίηση από τις συνέπειες της ενέργειας του ρήματος που μπορεί να 
επεκτείνονται και ως το παρόν. 

Αντίστοιχα, στην Δ΄ τάξη του δημοτικού παρατηρήθηκε χαμηλότερη επίδοση τόσο ως 
προς τον χρόνο και τη χρονική βαθμίδα, όσο και προς την κατανόηση των εγκλίσεων και 
του ποιού ενέργειας. Η διαπίστωση αυτή υποδεικνύει ότι στην Δ΄ τάξη τα παιδιά δεν 
έχουν κατακτήσει σε βάθος τα προαναφερθέντα παρεπόμενα του ρήματος. Ιδιαίτερα οι 
εγκλίσεις προσεγγίζονται ακροθιγώς σε αυτή την τάξη. Επιπλέον, η έννοια του ποιού 
ενέργειας προσεγγίζεται μέχρι και την Δ΄ τάξη μόνο διαισθητικά, καθώς τα παιδιά 
εκείνης της ηλικίας δε γνωρίζουν ούτε τη σχετική ορολογία ούτε τη διαδικασία 
εντοπισμού του μέσα στο ρήμα. Αντίθετα, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη που εισάγεται η 
διδασκαλία του συγκεκριμένου γραμματικού φαινομένου παρατηρήθηκε αύξηση των 
επιδόσεων των παιδιών. Σε όλες τις τάξεις σημαντικό ποσοστό παιδιών δεν κατάφερε να 
αντιληφθεί τη συνοπτική θεώρηση μιας ενέργειας που μπορεί να είχε μεγάλη διάρκεια 
στην πραγματικότητα.  

Η σύγκριση ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού ως προς τους 
χρόνους του ρήματος στην Οριστική καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις των μαθητών ως προς 
τη σωστή χρήση των χρόνων και την εξοικείωση με τη σχετική ορολογία 
διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τάξη σε τάξη και ακολουθούν εξελικτική 
πρόοδο. Αρκετά δύσκολη αποδείχθηκε για πολλούς μαθητές, ανεξαρτήτως τάξης, η 
αντιστοίχιση του ρηματικού τύπου που προέκυπτε από τα συμφραζόμενα με την 
ονομασία του χρόνου στον οποίο τον σχημάτισαν. Αναφορικά με την υψηλότερη 
βαθμολογία των μαθητών της Ε΄ τάξης συγκριτικά με της Στ΄ τάξης μπορεί εκ νέου να 
δικαιολογηθεί με τη συστηματική διδασκαλία αυτών των γραμματικών φαινομένων στην 
Ε΄ τάξη. 
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Ο μορφολογικός σχηματισμός των τριών εγκλίσεων όσο και η μεταξύ τους διάκριση 
δημιούργησε αυξημένη δυσκολία στους μαθητές και των τριών τάξεων με την Οριστική 
και την Υποτακτική να σημειώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχών απαντήσεων και 
την Προστακτική τα υψηλότερα. Να σημειωθεί ότι δε ζητήθηκε η ονομασία των 
εγκλίσεων, καθώς η Δ΄ τάξη πιθανόν να μην την είχε διδαχθεί, γεγονός που απέτρεψε 
παραπάνω λάθη. Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές 
ήταν η συνοπτική Προστακτική, καθώς αφορά ενέργειες που αντιμετωπίζονται 
περισσότερο συγκεκριμένα και λιγότερο γενικά σύμφωνα με τον Mackridge (1985). 

Ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι τα αποτελέσματά της βασίστηκαν 
στη σύγκριση μαθητών διαφορετικών τάξεων την ίδια χρονική στιγμή και όχι των ίδιων 
μαθητών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επομένως, τα πορίσματα της δεν μπορούν να 
επιβεβαιωθούν με ασφάλεια, αν δεν προηγηθεί διαχρονική μελέτη. Στα παραπάνω 
έρχεται να προστεθεί και το μικρό δείγμα της, ιδίως στη Δ΄ τάξη, γεγονός που δεν 
επιτρέπει τη διεξαγωγή περισσότερων αναλύσεων και ενδεχομένως περιορίζει τη 
δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων. 

Κλείνοντας, από την ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας 
διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του επιπέδου της Μορφολογικής 
Επίγνωσης των μαθητών. Στον ελληνικό χώρο η διεξαγωγή στο μέλλον μιας νέας 
έρευνας, διαχρονικής ή με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, θα μπορούσε να 
διευρύνει σε σημαντικό βαθμό τα πορίσματα της παρούσας έρευνας ως προς την 
αξιολόγηση του επιπέδου της μορφολογικής επίγνωσης του ρήματος των μαθητών των 
μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού σχολείου.  
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