
     Τίτλος Μαθήματος: Συντακτική θεωρία 
 

 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 αποτελεί εισαγωγή στο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης της γλώσσας. Πραγματεύεται τον 

τρόπο με τον οποίο δομούνται και αναλύονται οι φράσεις και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και εστιάζει 

στη μεθοδολογία ανάλυσης συντακτικών φαινομένων. Βασικό πρότυπο περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των 

Αρχών και Παραμέτρων μέσα στο πρότυπο της γενετικής θεωρίας, καθώς και οι σύγχρονες εξελίξεις του. 

Θέματα εξέτασης αποτελούν τα εξής: φραστική δομή, σύνταξη του Χ΄, μετακινήσεις, τεστ 

διαγραμματικότητας, παράμετροι που επηρεάζουν τη σειρά των όρων. 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαi (200-500 λέξεις): 
 

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

-να αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της συντακτικής δομής της Ελληνικής και να χρησιμοποιεί τη 

συντακτική ορολογία 

-να διακρίνει τον ρόλο των φράσεων ως βασικών συστατικών της γλωσσικής δομής 

-να αναλύει τον τρόπο δόμησης προτάσεων, αναγνωρίζοντας τις διεργασίες και τα δομικά στοιχεία ευθύνονται 

για την παραγωγή συντακτικών δομών 

-να συγκρίνει διαφορετικές επιστημονικές αναλυτικές προτάσεις για την περιγραφή βασικών συντακτικών 

φαινομένων και να τις συγκρίνει κριτικά 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 
Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα (2002) Γενετική σύνταξη: το πρότυπο της κυβέρνησης και αναφορικής 

δέσμευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα. 
Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη. 
 
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 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 

                                                 
 


