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4. Πώς θα διδάξω τη γραμματική;  
 

Ένας από τους σκοπούς του ΠΣ που αφορά τη διδασκαλία της γραμματικής είναι «να 

κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι οι γλωσσικές μορφές (τρόποι 

γραφής και προφοράς, μορφολογικές, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, 

κειμενικά είδη) λειτουργούν ως ενδείκτες κοινωνικών παραμέτρων και ως 

μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, ιδεολογιών, στάσεων και συμπεριφορών, ώστε να 

είναι σε θέση να αναδεικνύουν τη σχέση της γλώσσας των κειμένων με ποικίλες 

κοινωνικές συνθήκες και ιδεολογίες και να προσεγγίζουν κριτικά αυτές τις σχέσεις», 

πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέουν συγκεκριμένες μορφοσυντακτικές 

πτυχές της γλώσσας με την επιτέλεση συγκεκριμένων γλωσσικών λειτουργιών. Γι’ 

αυτό η γραμματική αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται στη διδασκαλία ως ένα 

στοιχείο συνυφασμένο τόσο με τη μορφή όσο και με το περιεχόμενο της γλώσσας και 

επιχειρείται να γίνει η συνειδητοποίηση της μορφοσυντακτικής πλευράς της γλώσσας 

μέσω της χρήσης της. Με τον τρόπο αυτό δεν παρέχονται γνώσεις για τη γλώσσα 

αλλά γνώση χρήσης της γλώσσας.  

 

Αυτό επιτυγχάνεται στη διδασκαλία με τους εξής τρόπους:  

 

α) Με τη συνεχή επισήμανση, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας προφορικών και 

ιδίως γραπτών κειμένων, των γλωσσικών μέσων και των νοημάτων που προσδίδουν 

αυτά σε σχέση και σε σύγκριση με ανάλογα γλωσσικά μέσα που δυνάμει μπορούν να 

παρουσιαστούν στην ίδια θέση του κειμένου, π.χ. η υφολογική και νοηματική 

διαφορά ενός ρηματικού τύπου σε προστακτική (φύγετε) από έναν τύπο σε πρώτο 

πληθυντικό υποτακτικής (ας φύγουμε), ή ακόμη το νόημα που δίνεται με ονοματική 

σύνταξη (π.χ. ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους) σε σύγκριση με 

το νόημα που δίνεται με ρηματική σύνταξη (π.χ. οι γονείς έχουνε κάποιο ρόλο στην 

εκπαίδευση των παιδιών) κτλ.  

 

β) Με διδακτικές δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την κατανόηση της 

λειτουργίας συγκεκριμένου μορφοσυντακτικού γλωσσικού φαινομένου, π.χ. της 

λειτουργίας του ρήματος, της λειτουργίας του επιθέτου, της λειτουργίας των 

προσδιορισμών κτλ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούνται τεχνικές 

όπως αντικαταστάσεις, αφαιρέσεις, μετασχηματισμοί, αλλαγές θέσεων των 

γλωσσικών στοιχείων που έχουν την ίδια λειτουργία κτλ., π.χ. η αντικατάσταση ενός 

επιθέτου από ένα όνομα ή η αλλαγή της θέσης του ή της πτώσης του μέσα σε ένα 

κείμενο κάνει κατανοητή τη λειτουργία του επιθετικού προσδιορισμού και των 

ιδιοτήτων του (συμφωνία με προσδιοριζόμενο όνομα, σημασία της θέσης που έχει 

κτλ.). Άλλο παράδειγμα: η μετακίνηση ορισμένων ονομάτων σε διαφορετική θέση 



και η αλλαγή του αριθμού κάνει στα παιδιά κατανοητή τη σημασία της θέσης της 

λέξης μέσα στην πρόταση και τη λειτουργία του αριθμού.  

 

γ) Με τη διαδικασία της συλλογικής επαναδιατύπωσης του λόγου που παράγεται 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες, με την οποία επιδιώκεται οι μαθητές να 

αποκτήσουν αφενός τους απαραίτητους αυτοματισμούς, που θα τους επιτρέπουν να 

παράγουν λόγο γραπτό και προφορικό, προσαρμοσμένο στο κατάλληλο είδος λόγου 

και στο κατάλληλο επίπεδο ύφους, και αφετέρου την απαραίτητη μεταγλωσσική 

γνώση, η οποία θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν σε επίπεδο 

γραμματικοσυντακτικό. Πρόκειται για διδακτική τεχνική κατά την οποία 

υποβάλλεται σε συλλογική προσπάθεια επαναδιατύπωσης ένα κείμενο που έχει 

παραχθεί είτε από ένα άτομο είτε από ομάδα, με σκοπό να παραχθεί βελτιωμένη 

εκδοχή μορφολογικά και σε ορισμένες περιπτώσεις και νοηματικά. Καθόλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας αυτής επισημαίνονται οι γλωσσικές επιλογές, γίνεται 

αναφορά σε μορφοσυντακτικούς κανόνες της νέας ελληνικής με παραπομπή, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, και σε εγχειρίδιο Γραμματικής, με αποτέλεσμα να κατακτάται η 

γραμματική στη χρήση της μέσα από κείμενα.  

 

δ) Με διδασκαλία, κυρίως σε πρώτα στάδια, μορφολογικών κανόνων -με 

παιδαγωγικό τρόπο- και κλιτικών παραδειγμάτων, στα οποία υστερούν τα παιδιά. Θα 

πρέπει να γίνεται προσπάθεια η διδασκαλία αυτή να εντάσσεται σε ένα επικοινωνιακό 

πλαίσιο, ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι οι κανόνες αυτοί συνδέονται με την 

επικοινωνία και με λεκτικές πράξεις, πχ. η διδασκαλία των παραθετικών επιθέτων 

μπορεί να συνδυάζεται με κείμενα που περιέχουν παραθετικά επιθέτων, η ακόμη η 

διδασκαλία των λόγιων επιθέτων (π.χ. ο, η επιμελής, το επιμελές) να συνδυάζεται με 

κείμενα στα οποία περιέχονται αυτού του τύπου επίθετα.  

 

ε) Με ασκήσεις εμπέδωσης και αφομοίωσης μορφοσυντακτικών φαινομένων που 

έχουν να κάνουν με τη συμφωνία των όρων σε μια πρόταση, με τη χρήση άκλιτων 

κυρίως γλωσσικών στοιχείων (επιρρήματα, σύνδεσμοι, προθέσεις κτλ.) και με τη 

χρήση ρηματικών τύπων (π.χ. μετατροπή από παρελθοντικό χρόνο σε παροντικό, 

μετατροπή από ενεργητική σε παθητική σύνταξη κτλ.), πάντα όμως μέσα από κείμενα 

που έχουν νόημα για τα παιδιά.  


