
Υπό έμφαση Μορφοσυντακτικά Φαινόμενα για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Σύμφωνα με το ΝΑΠ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας « Η διδασκαλία της Γλώσσας δεν
ταυτίζεται με τη διδασκαλία της γραμματικής “ως ύλης” που κατακτάται αποκομμένη από
τις επικοινωνιακές της χρήσεις. Η γλώσσα εκλαμβάνεται ως εργαλείο για τη συγκρότηση
κειμένων και γνωστικών περιοχών και ως μέσο για τη διαπραγμάτευση ταυτοτήτων. Σημείο
εκκίνησής μας δεν είναι τα γραμματικά στοιχεία, αλλά οι λειτουργίες που αυτά επιτελούν.
Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, η διδασκαλία της γλώσσας επιδιώκει να
καλλιεργήσει γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές που εντάσσονται σε επιμέρους
κατηγορίες».

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

 Τα φαινόμενα δε διδάσκονται αποπλαισιωμένα, αλλά μέσα στο συγκείμενό τους,
βάσει των επικοινωνιακών τους χρήσεων και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών.

 Η επιλογή των φαινομένων δεν προκαθορίζεται, αλλά καθορίζεται από το είδος του
κειμένου και τη λειτουργία τους μέσα στα υπό εξέταση κείμενα.

 Μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και άλλα φαινόμενα που δεν αναφέρονται, τα
οποία αβίαστα προκύπτουν από τα κείμενα.

 Η σειρά επεξεργασίας των φαινομένων δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά
υπαγορεύεται από τα υπό εξέταση κείμενα.

 Η επεξεργασία των φαινομένων είναι σπειροειδής, δηλαδή τα φαινόμενα
επανέρχονται, τόσο κατά την συνεξέταση των κειμένων όσο και κατά την
επαναδιατύπωση του γραπτού λόγου.

Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι προσαρμοσμένος στο νέο βιβλίο της Γραμματικής
Γυμνασίου (Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Σ. Χατζησαββίδης, Α.
Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ).



Νέα Ελληνική Γλώσσα A΄ Γυμνασίου
Μορφοσυντακτικά Φαινόμενα υπό έμφαση

1. Tα είδη των προτάσεων (σσ.112-113, 115)
-Ως προς το περιεχόμενο: αποφαντικές, προστακτικές, επιφωνηματικές,
ερωτηματικές
-Ως προς την ποιότητα: καταφατικές, αρνητικές
-Ως προς τη σχέση τους με άλλες: κύριες, δευτερεύουσες
-Ως προς τη δομή: Απλές, σύνθετες, επαυξημένες, ελλειπτικές
2. Τα ουσιαστικά (σσ.31-47)
-Ορισμός-Λειτουργία-Χρήση-Είδη
-Γένος-Αριθμός
-Κλίση
3. Επίθετα (σσ.47-56)
-Ορισμός-Λειτουργία-Χρήση
-Κλίση
4. Τα Ρήματα (σσ. 74-78)
-Τα παρεπόμενα του ρήματος
-Ο σχηματισμός του ρήματος
5.  Το ουσιαστικό και η ονοματική φράση (σσ.116-120)
-Ορισμός-Συνδυαστικότητα-Λειτουργία
-Συντακτικές σχέσεις: Ομοιόπτωτοι-Ετερόπτωτοι Ονοματικοί Προσδιορισμοί
-Επίθετο με ουσιαστικό
6. Το άρθρο (σσ.29-30)
-Ορισμός-Λειτουργία-Χρήση
-Κλίση: οριστικό/αόριστο άρθρο
7. Σύνδεση προτάσεων (σσ.145-148)
-Παρατακτική σύνδεση
-Υποτακτική σύνδεση: Ονοματικές προτάσεις
8.  Η στίξη (σ.24)


