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Η Μορφολογία και η Σύνταξη της 

Ελληνικής Γλώσσας: Η εξέλιξη, τα 

προβλήματα που μπορούν να 

εμφανιστούν και οι αρχές αντιμετώπισης.

 Εισηγήτρια : Ειρήνη Λεβαντή, Λογοπεδικός

Η μορφολογία και η σύνταξη (γραμματική) μιας γλώσσας αφορούν στις 

λέξεις. Η μορφολογία εξετάζει τις λέξεις που προκύπτουν από 

συνδυασμούς μονάδων μικρότερη από αυτή (των μορφημάτων) και η 

σύνταξη εξετάζει τους συνδυασμούς και την οργάνωση των λέξεων σε 

μεγαλύτερες μονάδες (των φράσεων και των εκφωνήματων).

Οι γλώσσες διακρίνονται σε αναλυτικές και συνθετικές. Η ελληνική 

γλώσσα είναι συνθετική, σε αντίθεση με την αγγλική που είναι αναλυτική. Η 

διάκριση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της γραμματικής στα 

παιδιά, στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την κατάκτηση της, στα 

προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, στη διαγνωστική διαδικασία που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στην παρέμβαση.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί αναλυτικά το μορφολογικό σύστημα της 

ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 

συνδυάζονται (συν-τάσσονται) οι λέξεις σε μεγαλύτερες μονάδες, φράσεις, 

εκφωνήματα.

Θα αναφερθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για την 

κατάκτηση της γραμματικής, οι φάσεις εξέλιξης, τα προβλήματα που 

μπορεί να εμφανιστούν και οι αρχές για την αντιμετώπιση τους.
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Σύντομο Βιογραφικό : Ειρήνης Λεβαντή

Η Ειρήνη Λεβαντή είναι λογοπεδικός από το 1976. Σπούδασε στο Παρίσι και ειδικεύεται στις 

Ειδικές Εξελικτικές Διαταραχές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνος της Ομάδας Έρευνας του Π.Σ.Λ, κατά την διάρκεια 

πραγματοποίησης της έρευνας για τη Φωνολογική Εξέλιξη των Παιδιών στην Ελλάδα 

(1989-1992) και της στάθμισης και της συγγραφής της Δοκιμασίας για τη Φωνητική και 

Φωνολογική εξέλιξη των παιδιών.

Είναι εισηγήτρια στα σεμινάρια εκπαίδευσης στη χορήγηση της Δοκιμασίας Φωνητικής & 

Φωνολογικής Εξέλιξης που πραγματοποιεί ο Π.Σ.Λ. και στα εργαστήρια (εκπαιδευτικοί κύκλοι) 

που απευθύνονται σε επαγγελματίες λογοπεδικούς


