
     Τίτλος Μαθήματος: Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος (100-300 λέξεις): 
 

Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό σύστημα της Ελληνικής όπως αυτό προκύπτει από τα πορίσματα της  

σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Η εξέταση αυτή, μολονότι χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της 

γλωσσολογίας, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας αλλά είναι περισσότερο 

περιγραφική. Σκοπός του μαθήματος είναι η καλύτερη γνώση του συστήματος της Ελληνικής, γνώση η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση των μεθόδων ανάλυσης της γλώσσας. Εξετάζονται το φωνολογικό 

και μορφολογικό σύστημα της Νέας Ελληνικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της σύνταξης και 

στα τυπολογικά του χαρακτηριστικά. 
  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαi (200-500 λέξεις): 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

-να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία του γραμματικού συστήματος της Κοινής Νέας Ελληνικής, τις ελάχιστες 

γλωσσικές μονάδες που το απαρτίζουν σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα αναπαράστασης. 

-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του γλωσσικού συστήματος 

καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών (φαινόμενα αλλοφωνίας, αλλομορφίας, 

συντακτικής αμφισημίας, καθώς και συνταγματικές σχέσεις των γλωσσικών μονάδων) 

-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας (καθώς και γνώσεις της δομής της Κοινής Νέας 

Ελληνικής) στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων ή στον εντοπισμό ιδιομορφιών στη δομή του γραμματικού 

συστήματος της Κοινής Νέας Ελληνικής 

-να αναλύει τις γραμματικές διεργασίες της Κοινής Νέας Ελληνικής σε συνάρτηση με τη γλωσσική τυπολογία. 

-να διατυπώνει τους γενικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των γλωσσικών μονάδων στην 

Κοινή Νέα Ελληνική. 

-να ασκεί κριτική στις προτάσεις που έχουν τεθεί στη βιβλιογραφία της γλωσσολογίας σχετικά με προβλήματα 

της γλωσσολογικής ανάλυσης της Κοινής Νέας Ελληνικής. 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
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 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 
Διαλέξεις 

                                                 
 


