
     Τίτλος Μαθήματος: Μορφολογία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της μορφολογίας, δηλαδή του επιστημονικού κλάδου της 
γλωσσολογίας που ασχολείται με την εσωτερική δομή των λέξεων και των διαδικασιών σχηματισμού τους. 
Συγκεκριμένα, ως στόχος του μαθήματος τίθεται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τα βασικά μορφολογικά 
στοιχεία-κατηγορίες (λέξη, μόρφημα, πρόσφυμα, θέμα κ.ά.) που είναι απαραίτητα για την ανάλυση λέξεων. 
Μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: η θέση της μορφολογίας στη γλωσσολογική θεωρία, οι 
διαδικασίες σχηματισμού λέξεων (κλίση, παραγωγή, σύνθεση), η δομή και η οργάνωση του νοητικού λεξικού, η 
μορφολογική τυπολογία των γλωσσών, η έννοια της παραγωγικότητας, η αλλομορφία και τα είδη της. Αναλύοντας 
δεδομένα από μια ευρεία γκάμα γλωσσών, οι φοιτητές/-τριες έρχονται σε επαφή με τις μορφολογικές κατηγορίες 
και τα είδη των μορφολογικών διαδικασιών που απαντούν διαγλωσσικά και, παράλληλα, αναπτύσσουν δεξιότητες 
ως προς την επίλυση μορφολογικών προβλημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή και ανάλυση της 
μορφολογικής δομής της Ελληνικής και άλλων γλωσσικών συστημάτων (ή ποικιλιών) που απαντούν στο χώρο της 
Μεσογείου. 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
- να περιγράφει χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία τις έννοιες των βασικών μορφολογικών στοιχείων – 
κατηγοριών (λέξη, μόρφημα, πρόσφυμα, θέμα κ.ά.) 
-να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη προσφυμάτων που απαντούν διαγλωσσικά 
- να προσδιορίζει τις διαδικασίες σχηματισμού λέξεων και να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους 
- να διακρίνει τις ιδιότητες της κλίσης από εκείνες της παραγωγής 
- να συζητά την έννοια της παραγωγικότητας και να αναφέρει τους περιορισμούς παραγωγικότητας στους οποίους 
υπόκεινται οι διαδικασίες σχηματισμού λέξεων 
- να ταξινομεί διάφορες γλώσσες σε μορφολογικούς τύπους εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου 
σχηματισμού λέξεων και της κλίσης που εμφανίζουν 
- να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης για τον μορφολογικό τεμαχισμό λέξεων που προέρχονται 
από γλώσσες που δε γνωρίζει και να διατυπώνει κανόνες σχηματισμού λέξεων 
-να εντοπίζει τα αλλόμορφα, να εξηγεί την κατανομή τους και να προσδιορίζει το είδος της αλλομορφίας σε 
δεδομένα από διάφορες γλώσσες του κόσμου 
- να ασκεί κριτική στις αναλύσεις που έχουν τεθεί στη βιβλιογραφία της μορφολογίας σχετικά με προβλήματα της 
μορφολογικής προσέγγισης διάφορων θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν κυρίως την Ελληνική 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 

  
 Ράλλη, Α. (2005). Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης. 
 
 Σακελλαριάδης, Γ. (1997). Στοιχεία Μορφολογίας. Αθήνα: Σαββάλας. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 
Anderson, S. R. (1992). A-morphous Morphology. Cambridge: Cambridge University Press, 292-319. 

 
Aronoff, M. (1976). Word Formation in Generative Grammar. Cambridge/ Mass: MIT Press. 

 
Aronoff, M. & K. Fudeman (2005). What is Morphology? Oxford: Blackwell.  

 
Booij, G. [2005] (2007). The Grammar of Words. New York: Oxford University Press. 2nd edition. 

 
Katamba, F. (1993). Morphology. London: Palgrave McMillan. 

 
Lieber, R. (2010). Introducing Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Matthews, P. (1991). Morphology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Spencer, A. (1991). Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar. Oxford: 
Oxford University Press. 

 
Spencer, A. & A.M. Zwicky (eds.). (1998). Handbook of Morphology. Oxford/ Mass.: Blackwell. 

 
Stekauer, P. & R. Lieber (eds.). (2005). The Handbook of Word Formation. Dordrecht: Springer. 

  

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Γραπτή  εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 
Οι τελικές εξετάσεις περιλαμβάνουν: (α) θεωρία και (β) επίλυση ασκήσεων. 

 

 Γλώσσα διδασκαλίας:  
Ελληνική 

 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 

Διαλέξεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών /-τριών (μέσω επίλυσης μορφολογικών ασκήσεων μέσα στην 
τάξη, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων γύρω από διάφορα θεωρητικά ζητήματα, κ.ο.κ.) 

 
                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 



                                                                                                                                                                                           
iii

 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 
μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

