
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 Β΄ Γυμνασίου
Μορφοσυντακτικά Φαινόμενα υπό έμφαση

1.   Τα ρήματα (σ. 74)
- Η κλίση. Οι συζυγίες (σσ.78-96): Ενεργητική και Παθητική Φωνή, Οι μετοχές
2.  Επιρρηματικά- Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί (σ. 135)
-Ορισμός-Λειτουργία-Σύνταξη
-Μορφές
-Σημασίες
3. Τα παραθετικά των επιθέτων (σσ.56-59)
4.  Οι αντωνυμίες (σσ. 66-73)
-Προσωπικές αντωνυμίες
-Άλλες: Κτητικές, Δεικτικές κλπ.
5.  Το ρήμα και η ρηματική φράση (σσ.123-131)
-Διαθέσεις και φωνές
-Οι χρόνοι
-Εγκλίσεις και τροπικότητες
-Το ποιόν ενέργειας
-Πρόσωπο και αριθμός
-Η ρηματική φράση και τα στοιχεία της
6.  Η σύνταξη της απλής πρότασης (σσ.110-111)
-Κύριοι όροι πρότασης
-Συμφωνία κύριων όρων πρότασης
7.  Σύνθετες λέξεις (σ.160)
-Σύνθεση με αχώριστα μόρια
-Σύνθεση με ένωση λέξεων
-Παρασύνθετες λέξεις
-Πολυλεκτικά σύνθετα




