Μορφολογικι Ενθμερότθτα ςτθν Ελλθνικι ωσ Γ2
Παρατθριςεισ ςτθ Διδακτικι του Επικζτου και
τθσ Γραμματικισ Συμφωνίασ
Κωνςταντίνοσ Κακαρίκοσ : Δρ Γλωςςολογίασ
Ευφροςφνθ Κοντοκώςτα : ΜΑ ςτθ διδαςκαλία τθσ
Ελλθνικισ ωσ Γ2

Ειςαγωγι – κοπόσ
Να παρουςιαςτοφν τρόποι ςχεδιαςμοφ διδαςκαλίασ με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ μορφολογικισ δεξιότθτασ ςε
ςπουδαςτζσ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ.
Ειδικότερα, διερευνϊνται:
Η κλίςθ του επικζτου ςε μορφολογικό επίπεδο
Η ςχζςθ επικζτου – ουςιαςτικοφ ςε μορφοςυντακτικό
επίπεδο όπωσ αποδίδεται:
Σε προςδιοριςτικζσ δομζσ:
(επίκετο + ουςιαςτικό)
Σε κατθγορθματικζσ δομζσ:
(ουςιαςτικό*υποκείμενο/αντικείμενο++επίκετο*κατθγοροφμενο+)

Μεκοδολογία
Κακοριςμόσ δυςκολιϊν εκμάκθςθσ τθσ μορφολογίασ του
επικζτου και τθσ γραμματικισ ςυμφωνίασ.
Ιεράρχθςθ διδακτικϊν ςτόχων μζςω ςυγκεκριμζνων
κριτθρίων.
Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων με βάςθ τον τφπο τθσ
διδακτικισ παρζμβαςθσ που υιοκετείται όπωσ:
Η επικοινωνιακι
Η Διδαςκαλία Βάςει Γλωςςικισ Επεξεργαςίασ (ΔΒΓΕ)
Η διδαςκαλία μζςω Εςτίαςθσ ςτον Σφπο (ΕΣ)
Ανάπτυξθ τεχνικϊν πολυεπίπεδθσ διδαςκαλίασ ςτο
πλαίςιο ανομοιογενοφσ τάξθσ.

Δομι Παρουςίαςθσ
Θεωρθτικζσ Παρατθριςεισ:
Μορφολογικι Ενθμερότθτα
Επίκετο – Γραμματικι Συμφωνία
Διδακτικζσ Παρατθριςεισ:
Δυςκολίεσ τθσ διδακτικισ επικζτου – γραμματικισ
ςυμφωνίασ.
Τφποι διδακτικϊν παρεμβάςεων.
Οργάνωςθδιδαςκαλίασ ςε γλωςςικά ανομοιογενι
τάξθ.
Αξιολόγθςθ και ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων.

Γενικζσ Ζννοιεσ
Μεταγλώςςα - Μεταγλωςςικι Ενθμερότθτα
Σο ςφνολο των γνϊςεων που διακζτει ο φυςικόσ
ομιλθτισ μίασ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ:
Για τθ δομι, τθ λειτουργία και τθ χριςθ τθσ
γλϊςςασ του.
Για τον ζλεγχο των νοθτικϊν μθχανιςμϊν που
ςτοχεφουν ςτο χειριςμό τθσ γλϊςςασ αυτισ.

Μεταγλωςςικι Ενθμερότθτα
Φωνολογικι
Ενθμερότθτα

θμαςιολογικι
Ενθμερότθτα

Φωνολογικι
Ενθμερότθτα
υντακτικι
Ενθμερότθτα

Μορφολογικι
Ενθμερότθτα

Πραγματολογικι
Ενθμερότθτα
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009)

Μορφολογικι Ενθμερότθτα
Οριςμόσ
Η ςυνειδθτι γνϊςθ του παιδιοφ για τθ μορφολογικι
δομι των λζξεων τθσ γλϊςςασ του και θ ικανότθτα
παραγωγικοφ χειριςμοφ τθσ δομισ αυτισ.

(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009∙ Παντελιάδου& Ρόκου 2009∙ Γρθγοράκθσ 2011)

Σφποι Μορφολογικισ Ενθμερότθτασ
Μορφολογικι
ενθμερότθτα
αναγνϊριςθσ μορφθμάτων

κλίςθσ:

Ικανότθτα

πολφ (ουδ., εν.) πολλι (κθλ., εν.), πολλοί (αρς., πλθκ.)
Μορφολογικι ενθμερότθτα
δθμιουργίασ νζων ςθμαςιϊν

παραγωγισ:

Ικανότθτα

όμορφοσ  όμορφθ :: ζξυπνοσ  ζξυπνθ
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009 · Παντελιάδου & Ρόκου 2009 · Γρθγοράκθσ 2011)

Θ πουδαιότθτα τθσ Μορφολογικισ Ενθμερότθτασ
Η Μορφολογικι Ενθμερότθτα ςυμβάλλει:
Στθν ανάπτυξθ του γραμματιςμοφ των παιδιϊν
ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τισ δεξιότθτεσ τθσ ανάγνωςθσ
και τθσ ορκογραφίασ.
Στθ γνϊςθ τθσ εςωτερικισ δομισ των λζξεων τθσ
γλϊςςασ και ςτθ δυνατότθτα χειριςμοφ τθσ με
τρόπο παραγωγικό.
(Μαγουλά & Κουτουμάνου 2009)

Σο Επίκετο
Το επίκετο ςτισ γραμματικζσ τθσ ΝΕ
Ρυκμιςτικζσ Γραμματικζσ
Σριανταφυλλίδθσ, [1941] 1996
Φιλιππάκθ-Warburton κ.ά., 2011
Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ
Γζνοσ (αρςενικό, κθλυκό, ουδζτερο)
Αρικμόσ ςυλλαβϊν ςε ενικό και πλθκυντικό
(ιςοςφλλαβα, ανιςοςφλλαβα)

ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Ιςοςφλλαβα
Ανιςοςφλλαβα
Αρς.
Θθλ.
Ουδ.
Αρς.
Θθλ.
Ουδ.
άνκρωποσ
αυλι
βουνό βαρκάρθσ αλεποφ
μθτζρα δζντρο
ΕΠΙΘΕΣΑ
Ιςοςφλλαβα
Ανιςοςφλλαβα
Αρς.
Θθλ.
Ουδ.
Αρς.
Θθλ.
Ουδ.
καλόσ
καλι
καλό
ηθλιάρθσ
ηθλιάρα ηθλιάρικο

Περιγραφικζσ Γραμματικζσ
Holton, MacKridge & Philippaki-Warburton, 1999
Κλαίρθσ & Μπαμπινιϊτθσ, 2005

Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ
Γζνοσ (αρςενικό, κθλυκό, ουδζτερο)
Αρικμόσ ςυλλαβϊν ςε ενικό και πλθκυντικό
(ιςοςφλλαβα, ανιςοςφλλαβα)
Αρικμόσ διακρινόμενων καταλιξεων ςε ενικό και
πλθκυντικό (δικατάλθκτα, τρικατάλθκτα)

ΟΤΙΑΣΙΚΑ
Ιςοςφλλαβα
Δικατάλθκτα
Αρς.
Θθλ.
Ουδ.

Ανιςοςφλλαβα
Δικατάλθκτα
Σρικατάλθκτα
Αρς.
Θθλ.
Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ.

Σρικατάλθκτα
Αρς.
Θθλ. Ουδ.

αυλι βουνό άνκρωποσ
μθτζρα δζντρο

βαρκάρθσ αλεποφ

ΕΠΙΘΕΣΑ
Αρς.

Ιςοςφλλαβα
Δικατάλθκτα
Σρικατάλθκτα
Θθλ.
Ουδ.
Αρς.
Θθλ. Ουδ.

καλι
καλό
καλόσ
ηθλιάρα ηθλιάρικο

Ανιςοςφλλαβα
Δικατάλθκτα
Σρικατάλθκτα
Αρς.
Θθλ. Ουδ. Αρς. Θθλ. Ουδ.

ηθλιάρθσ

Περιγραφικζσ Γραμματικζσ
Ράλλθ 1998, 2005

Κλιτικι Τάξθ:
μορφολογικι.

ταξινομικι

κατθγορία

Κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ
Αλλομορφία τθσ βάςθσ
παραλλαγϊν του κζματοσ)
Σφςτθμα κοινϊν καταλιξεων

(ίδιοσ

απόλυτα

αρικμόσ

ΟΤΙΑΣΙΚΑ
ΚΛΙΣΙΚΘ ΣΑΞΘ
ΚΣ1
ΚΣ2
ΚΣ3

ΚΣ5

ΑΛΛΟΜΟΡΦΙΑ ΒΑΘ
άνκρωποσ
βαρκάρθσ
αυλι
μθτζρα
αλεποφ
βουνό

ΚΑΣΑΛΘΞΕΙ

ανκρωπ-οσ, -ου, -ο, -ε, -οι -ων, -ουσ
βαρκάρθδ- ~ βαρκάρθ-θσ, -θ, -εσ, -ων
αυλι- ~ αυλμθτζρα- ~ μθτερ-Ø, -σ, -εσ, -ων
αλεποφ- ~ αλεπουδβουν-ο, -ου, -α, -ων

ΕΠΙΘΕΣΑ
ΚΛΙΣΙΚΘ ΣΑΞΘ
ΚΣ1
ΚΣ2
ΚΣ3
ΚΣ5

καλόσ
ηθλιάρθσ
καλι
ηθλιάρα
καλό
ηθλιάρικο

ΑΛΛΟΜΟΡΦΙΑ ΒΑΘ

ΚΑΣΑΛΘΞΕΙ

καληθλιάρθδ- ~ ηθλιάρθκαλθ- ~ καληθλιάρα- ~ ηθλιαρκαληθλιάρικ-

-οσ, -ου, -ο, -ε, -οι -ων, -ουσ
-θσ, -θ, -εσ, -ων
-Ø, -σ, -εσ, -ων
-ο, -ου, -α, -ων

Παρατθριςεισ ςτθ Μορφολογία του Επικζτου
Το επίκετο παρουςιάηει κοινά ςθμεία κλίςθσ με το ουςιαςτικό.
Η μορφολογικι αντιςτοιχία αρςενικοφ και κθλυκοφ ςτα
ουςιαςτικά είναι διαφορετικι από ό,τι ςτα επίκετα. Στα
ουςιαςτικά το κθλυκό μπορεί να παράγεται από το αρςενικό,
ενϊ ςτα επίκετα αρςενικό και κθλυκό είναι ιςοδφναμα.
Στα επίκετα, ςε αντίκεςθ με τα ουςιαςτικά, υπάρχει θ τάςθ για
διατιρθςθ κατά τθν κλίςθ του τονικοφ ςχιματοσ τθσ ονομαςτικισ (ςτθλοειδισ τονιςμόσ).
Στα ουςιαςτικά το γζνοσ αποτελεί εγγενι πλθροφορία. Στα
επίκετα ο κακοριςμόσ του εξαρτάται από το ουςιαςτικό και
εξαςφαλίηεται από τθ γραμματικι ςυμφωνία.
(Γιαννουλοποφλου 2006)

Δυςκολίεσ ςτθ διδαςκαλία του Επικζτου
Η μθ αυτονόθτθ για το μακθτι τθσ Ελλθνικισ ωσ Γ2
διαφοροποίθςθ ςτο ςχθματιςμό τθσ κατάλθξθσ του
κθλυκοφ των επικζτων ςε -οσ άλλοτε ςε -α και άλλοτε
ςε -θ.
καλόσ – καλι – καλό / όμορφοσ – όμορφθ – όμορφο
αρχαίοσ – αρχαία – αρχαίο
Η πρακτικι αδυναμία διδαςκαλίασ του επικζτου
αυτόνομα και ανεξάρτθτα από τθ ςυντακτικι του
λειτουργία θ οποία το ςχετίηει άμεςα με τθ γραμματικι
ςυμφωνία.

Θ Γραμματικι υμφωνία
Οριςμόσ:
Η ςυςτθματικι αντιςτοιχία ανάμεςα ςε ζνα ςθμαςιολογικό
ι μορφικό τμιμα ενόσ ςτοιχείου και ςε εκείνο ενόσ άλλου.
(Corbett 1991)

Χαρακτθριςτικά:
Κακολικόσ μθχανιςμόσ.
Κφριο μζςο διάκριςθσ του γζνουσ μιασ γλϊςςασ.
Δείκτθσ ςχζςεων των χαρακτθριςτικϊν μιασ δομισ ςε
ςυντακτικό επίπεδο.
Διαφοροποιείται διαγλωςςικά ωσ προσ τθ μορφολογικι
διλωςθ αυτϊν των ςχζςεων.

Διαγλωςςικι διαφοροποίθςθ Γραμματικισ υμφωνίασ
Διαφαίνεται ςτθν ποικιλία:
των ςτοιχείων που φζρουν δείκτθ ςυμφωνίασ
των γραμματικϊν μζςων διλωςθσ τθσ ςυμφωνίασ.
Ανεξάρτθτα και εξαρτθμζνα μορφιματα
Μορφιματα μεμονωμζνθσ διλωςθσ για τθν κάκε κατθγορία
Συγχωνευμζνα μορφιματα για περιςςότερεσ κατθγορίεσ
 -οσ (όμορφοσ): δθλϊνει γζνοσ, αρικμό, πτϊςθ
Λεξικζσ μονάδεσ
 Erkek (= αγόρι) cardes = αδερφόσ (τουρκικι)
 Kiz (= κορίτςι) cardes = αδερφι (τουρκικι)
(Corbett, 1991: 105, 2. Αναςταςιάδθ 2006:36, 3. Χειλά-Μαρκοποφλου, 2003: 133, 4. Hockett
1958:231)

Θ Γραμματικι υμφωνία ςτθ ΝΕ
Εςωτερικι ςυμφωνία
(internal agreement)
υμφωνία ουςιαςτικοφ με τα κλιτά
προςδιοριςτικά ςτοιχεία (άρκρο,
επίκετο, μετοχι, αντωνυμία,
αρικμθτικό)
Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ΟΦ είναι
υποχρεωτικι

Εξωτερικι ςυμφωνία
(external agreement)
υμφωνία ουςιαςτικοφ (ςε κζςθ
υποκειμζνου ι αντικειμζνου) με μια
επικετικι φράςθ ςε κζςθ
κατθγορουμζνου
ε πιο διευρυμζνο πλαίςιο, εκτόσ των
ορίων τθσ ΟΦ είναι υποχρεωτικι, με
δυνατότθτα εναλλαγισ βάςει
μορφολογικϊν και ςθμαςιοςυντακτικϊν
κριτθρίων
Π.χ. αυτά τα τρία εικονογραφθμζνα
Π.χ. θ κάλαςςα είναι ταραγμζνθ
βιβλία τα οποία εκτίκενται
Το κορίτςι, απ’ ό,τι φαίνεται είναι
ακεράπευτα ερωτευμζνο/ερωτευμζνθ
Η ςχζςθ που διζπει τα φαινόμενα ςυμφωνίασ του γζνουσ είναι κατά βάςθ
ιεραρχικι με τθν ζννοια ότι ςτθν αλυςίδα των εμπλεκομζνων μερϊν το ουςιαςτικό
κακορίηει τθν τιμι του γζνουσ των υπολοίπων . (Χειλά-Μαρκοποφλου, 2003: 134)

Παρατθριςεισ ςτθ Γραμματικι υμφωνία
Επίλυςθ προβλθμάτων αμφιςθμίασ
Ήρκε γιατρόσ ςτο ςπίτι ~ Μια καλι γιατρόσ ιρκε ςτο ςπίτι

Αποκάλυψθ του γζνουσ κλιτϊν/άκλιτων ουςιαςτικϊν
Αγόραςα καρζκλεσ ~ Αγόραςα ψθλζσ ξφλινεσ καρζκλεσ
Είδα κοάλα ςτο δάςοσ ~ Είδα μικρά κοάλα ςτο δάςοσ

Ομαδοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν για πολλά υποκείμενα
Η Νικολζτα, ο Φϊτθσ και θ Χριςτίνα είναι καλοί μακθτζσ

Κακοριςμόσ γζνουσζμψυχου υποκειμζνου/αντικειμζνου
Επιςκζφτθκα τθν Κωνςταντινοφπολθ μεγάλοσ/μεγάλθ
Σι ζγινε; ε βλζπω ςτενοχωρθμζνο/ςτενοχωρθμζνθ

Οικονομικι οργάνωςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ

Γζνοσ

Αρςενικό

Θθλυκό

Ουδζτερο

Ενικόσ

-οσ

-θ/-α

-ο

Πλθκυντικόσ

-οι

-εσ

-α

Βαςικζσ μορφζσ δεικτϊν ςυμφωνίασ γζνουσ ςτουσ προςδιοριςτζσ
(επίκετα & επικετικζσ μετοχζσ)
(Αμπάτθ 2009: 103-110)

Πίνακασ κατανομισ δεικτών προςδιοριςτών – ουςιαςτικών
Γζνοσ

Ενικόσ αρικμόσ
Ουςιαςτικά

κιποσ, άντρασ,
γραμματζασ,
Αρςενικό
κακθγθτισ,
παπποφσ, καφζσ

Θθλυκό

αρκοφδα,
μθχανι, λζξθ,
αλεποφ,
λεωφόροσ

βιβλίο, ςπίτι,
Ουδζτερο άγαλμα, κόςτοσ,
κρζασ, προϊόν

Επίκετα

ωραίοσ

μεγάλθ

ακριβό

Πλθκυντικόσ αρικμόσ
Ουςιαςτικά
κιποι, άντρεσ,
γραμματείσ,
κακθγθτζσ,
παπποφδεσ,
καφζδεσ
αρκοφδεσ, μθχανζσ,
λζξεισ, αλεποφδεσ,
λεωφόροι
βιβλία, ςπίτια,
αγάλματα, κόςτθ,
κρζατα, προϊόντα

Επίκετα

ωραίοι

μεγάλεσ

ακριβά

Δυςκολίεσςτθ διδαςκαλία τθσ υμφωνίασ
Βαςικζσ παράμετροι:
Το πεδίο εμβζλειασ του ουςιαςτικοφ που ελζγχει τθ ςυμφωνία.
Σθμαςιολογικοί και μορφολογικοί παράγοντεσ ςτθ διλωςθ του
γζνουσ.

Γενικζσ αρχζσ:
Όςο πιο κοντά βρίςκεται το προςδιοριςτικό ςτοιχείο ςτο ουςιαςτικό
που προςδιορίηει, τόςο λιγότερο αποδεκτι φαίνεται θ απουςία τθσ
ςυμφωνίασ και αντιςτρόφωσ (θ παράμετροσ τθσ εγγφτθτασ).
Οι παραλλαγζσ που παρατθροφνται ςτθ ςχζςθ ουςιαςτικοφ και
επικζτου ζξω από τα όρια τθσ ΟΦ –ιδίωσ ςτισ πιο ςφνκετεσ
περιπτϊςεισ ςφηευξθσ ετερογενϊν υποκειμζνων– δεν ερμθνεφονται
μόνο με ςυντακτικά κριτιρια (ςθμαςιολογικοί & μορφολογικοί
παράγοντεσ).

Εςωτερικι υμφωνία
Περιπτϊςεισ μθ ςφμπτωςθσ καταλιξεων επικζτων και
ουςιαςτικϊν (μορφολογικόσ παράγοντασ)
 *άςπρεσ πίνακεσ ~ *ωραίθ αυλι ~ *μεγάλοι λεωφόροι
Περιπτϊςεισ μθ αντιςτοιχίασ φυςικοφ και γραμματικοφ γζνουσ
(ςθμαςιολογικόσ παράγοντασ)
 μεγάλα ςπίτια ~ *μεγάλουσ/μεγάλεσ αδζρφια
Επιτυχισ εφαρμογι του μθχανιςμοφ τθσ ςυμφωνίασ:
ςτισ περιπτϊςεισ αντιςτοιχίασ του φυςικοφ με το γραμματικό
γζνοσ (ο μεγάλοσ αδερφόσ)
ςτισ περιπτϊςεισ άκλιτων ι [-ζμψυχων] ουςιαςτικϊν όπου
αποδίδεται το ουδζτερο γζνοσ (τα μεγάλα ςπίτια). Το φυςικό
γζνοσ (αδζρφια) αποπροςανατολίηει από τθ ςωςτι επιλογι
(*μεγάλουσ/μεγάλεσ).

Εξωτερικι υμφωνία
Περιπτϊςεισ μθδενικισ ςυμφωνίασ ι αςυμφωνίασ ωσ προσ το
γζνοσ και τον αρικμό
 Η Άννα είναι παράξενοσ άνκρωποσ
 Πολλά μζλθ του ςυνεδρίου ιταν ξζνοι
 Οι Ζλλθνεσ είναι φιλόξενοσ λαόσ
Περιπτϊςεισ μθ ςφμπτωςθσ κλιτικϊν καταλιξεων επικζτων
(κατθγορουμζνων) - ουςιαςτικϊν (Υ/Α) (μορφολογικόσ παράγοντασ)
 Ο ελζφαντασ είναι μεγάλοσ
 Προτιμάει τθν πίτςα ηεςτι

Εξωτερικι υμφωνία
Περιπτϊςεισ μθ αντιςτοιχίασ φυςικοφ και γραμματικοφ γζνουσ
(ςθμαςιολογικόσ παράγοντασ - θ παράμετροσ τθσ εγγφτθτασ)
 Σο κορίτςι, μετά από όλεσ αυτζσ τισ περιπζτειεσ, ζνιωκε
απίςτευτα κουραςμζνο/ κουραςμζνθ.
 Σο κορίτςι ζνιωκε κουραςμζνο/ *κουραςμζνθ.
 Κουραςμζνο/*Κουραςμζνθ το κορίτςι γφριςε ςπίτι.
Περιπτϊςεισ πολλαπλϊν υποκειμζνων με διαφορετικό γζνοσ
και ζνα κοινό κατθγοροφμενο (ςθμαςιολογικοί & μορφολογικοί
παράγοντεσ)
 Ο Γιϊργοσ και ο Σάςοσ είναι ψθλοί (γραμμ.+ ςθμαςιολ. ςυμφωνία)
 Σο βάηο και το κάδρο είναι ακριβά (γραμμ.+ ςθμαςιολ. ςυμφωνία)

Παραδείγματα δομϊν πολλαπλϊν υποκειμζνων
με κοινό κατθγοροφμενο
Ο Κϊςτασ, θ Ζφθ και θ Κατερίνα είναι ________(χαροφμενοσ)
Η Χριςτίνα και το παιδί είναι__________(κουραςμζνοσ)
Η γάτα και το παιδί είναι ___________(λερωμζνοσ)
Ο ςκφλοσ και θ γάτα είναι _________(φοβιςμζνοσ)
Ο μαρκαδόροσ και θ γόμα είναι__________(φτθνόσ)

Ο Διπλόσ Μθχανιςμόσ υμφωνίασ πολλών ουςιαςτικών
θμαςιολογικά Χαρακτθριςτικά
+ ΕΜΨΤΧΟ, +ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
+ΕΜΨΤΧΟ, -ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
-ΕΜΨΤΧΟ

Δείκτεσ
-οι
+

-α
+
+

Κατανομι χαρακτθριςτικϊν [±ζμψυχο], [±ανκρϊπινο]

ΑΡ. + ΘΘΛ.
ΑΡ./ΘΘΛ. + ΟΤΔ.

→
→

-οι
-α

Κατανομι γραμματικά επικρατζςτερων τφπων κατά γζνοσ

Ο Διπλόσ Μθχανιςμόσ υμφωνίασ πολλών ουςιαςτικών
Ο Κϊςτασ, θ Ζφθ και θ Κατερίνα είναι χαροφμενοι. (100%)
Η Χριςτίνα και το παιδί είναι κουραςμζνοι. (78%)
κουραςμζνα. (16%)
Η γάτα και το παιδί είναι λερωμζνοι. (62%)
λερωμζνα. (32%)
Ο ςκφλοσ και θ γάτα είναι φοβιςμζνα. (72%)
φοβιςμζνοι. (24%)
Ο μαρκαδόροσ και θ γόμα είναι φτθνά. (58%)
φτθνοί. (40%)
(Χειλά-Μαρκοποφλου 2003)

Παρατθριςεισ ςτθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ τθσ
Γραμματικισ υμφωνίασ
Η εξωτερικι ςυμφωνία επικζτου και ουςιαςτικοφ (Υ-Κ/Α-Κ)
παρουςιάηει μεγαλφτερθ δυςκολία, διότι:
δεν υπάρχει πάντα απόλυτθ αντιςτοιχία φυςικοφ και
γραμματικοφ γζνουσ
υπειςζρχονται κανόνεσ υπερίςχυςθσ γζνουσ που ακυρϊνουν
τθν επιλογι του γζνουσ του πρϊτου ουςιαςτικοφ ι εκείνου
που βρίςκεται εγγφτερα ςτο ριμα
Η περίπτωςθ των πολλϊν Υποκειμζνων με κοινό κατθγοροφμενο
παρουςιάηει μεγαλφτερθ δυςκολία, όταν:
οι ςθμαςιολογικοί και μορφολογικοί δείκτεσ δεν ςυμπίπτουν,
οπότε δεν υπάρχει και ομοφωνία των φυςικϊν ομιλθτϊν ςτθν
επιλογι του δείκτθ ςυμφωνίασ (-οι/-α)

Διδακτικι Επικζτου και υμφωνίασ
Κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ του φαινομζνου ι των
φαινομζνων που κα διδαχτοφν.
Ιεράρχθςθ διδακτικϊν ςτόχων
Διερεφνθςθ διδακτικϊν αναγκϊν
Επιλογι προτφπου / προτφπων διδακτικισ παρζμβαςθσ
που κα υιοκετθκοφν.
Τφποι διδακτικϊν παρεμβάςεων
Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων
Ανάπτυξθ τεχνικϊν διαχείριςθσ ανομοιογενοφσ τάξθσ.
Διαμόρφωςθ πολυεπίπεδθσ διδαςκαλίασ

Ιεράρχθςθ διδακτικών ςτόχων
Κριτιρια κακοριςμοφ:
Η πρωτοτυπικότθτα των δομϊν
Προθγοφνται οι κεντρικζσ από τισ περιφερειακζσ/ανϊμαλεσ δομζσ

Η ςυχνότθτα των δομϊν
Προθγοφνται οι δομζσ με μεγαλφτερθ απόλυτθ ςυχνότθτα

Η διακεςιμότθτα ι παραγωγικότθτα των δομϊν
Προθγοφνται οι ενεργζσ παραγωγικά δομζσ

Η αντιπαρακετικότθτα των δομϊν
Προθγοφνται οι δομζσ
παρεμβολϊν τθσ Γ1

που

εμφανίηουν

δυςκολία

λόγω

(Αναςταςιάδθ-υμεωνίδθ 2003∙2006)

Διερεφνθςθ διδακτικών αναγκών
Αρχάριο
Επίπεδο

Α1
Α2

 Καλι χριςθ επικζτων ςε -οσ,-θ,-ο & πολφσ
 Δομικι διάκριςθ ονομαςτικισ – αιτιατικισ
 Λάκθ ςυμφωνίασ λόγω χριςθσ πτώςεων ςε λάκοσ κζςθ
Π.χ. ζνασ *ωραίοσ βιβλίο
ζχω *πολλοί/πολφ φίλουσ

Μζςο
Επίπεδο

Α2
Β1






Διευρφνεται θ γνώςθ τθσ κλίςθσ
Ολοκλθρώνεται θ διάκριςθ ονομαςτικισ – αιτιατικισ
Αρχίηει να διαμορφώνεται θ γενικι
οβαρά λάκθ ςυμφωνίασ
Π.χ. *πολφ χαρχαρίεσ
θ γυναίκα φοράει *ζνα κίτρινο μπλοφηα

Προχωρθμζνο
επίπεδο

Β1
Β2

 Βελτίωςθ χριςθσ ονοματικισ κλίςθσ
 Επζκταςθ χριςθσ τθσ γενικισ και ςτον πλθκυντικό
 Λιγοςτά λάκθ ςυμφωνίασ
Π.χ. εκεί βρικανε πωσ ιτανε *τζςςερισ άτομα
*μιςοπεκαμζνουσ

Σφποι διδακτικών παρεμβάςεων
Επικοινωνιακι
Προςζγγιςθ

Διδαςκαλία βάςει
γλωςςικισ
Επεξεργαςίασ

Διδαςκαλία μζςω
Εςτίαςθσ ςτον Σφπο

Προχποκζτει Επικοινωνιακό πλαίςιο.
Καλλιεργεί τθν επικοινωνιακι ικανότθτα.
Δεν προωκεί τθν γραμματικι ικανότθτα ςτθ Γ2.
Στοχεφει ςτθ διαςφνδεςθ ςθμαςίασ και μορφισ.
Εξοικειϊνει το μακθτι με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ
– ςτόχουσ μζςω ρθτισ διδαςκαλίασ.

Ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ με διόρκωςθ
ςυχνϊν λακϊν με ι χωρίσ χριςθ κανόνων.
Δραςτθριότθτεσ προςανατολιςμζνεσ ςτθ διδαςκαλία
ςυγκεκριμζνων τφπων.
(Παπαδοποφλου, Zmijanjac & Aγακοποφλου 2009)

Σφποι Δραςτθριοτιτων
Μορφι Αςκιςεων

Εςωτερικι Δομι Αςκιςεων
Αςκιςεισ απλισ αναγνϊριςθσ

Αςκιςεισ κλειςτοφ τφπου

τφπου
Αςκιςεισ πολλαπλισ επιλογισ

Αςκιςεισ ανοικτοφ τφπου
Αςκιςεισ αντιςτοίχιςθσ
Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ κενϊν
Αςκιςεισ δόμθςθσ προτάςεων
βάηοντασ τισ λζξεισ ςε ςωςτι
ςειρά
Αςκιςεισ ςχθματιςμοφ
προτάςεων ανοικτοφ τφπου
Αςκιςεισ παράφραςθσ ι
μεταςχθματιςμοφ προτάςεων
Αςκιςεισ διόρκωςθσ λακϊν
Αςκιςεισ παραγωγισ κειμζνων
ανοικτοφ τφπου

Προχποκζςεισ ςχεδιαςμοφ δραςτθριοτιτων ανά
τφπο διδακτικισ παρζμβαςθσ
Επικοινωνιακζσ Δραςτθριότθτεσ:
Δεν μεταχειρίηονται κανόνεσ γραμματικισ.
Λειτουργοφν ωσ εφαρμογζσ των δομικϊν δραςτθριοτιτων,
αλλά και ωσ επαναλθπτικζσ αςκιςεισ.
Προβλζπουν τθ διαμόρφωςθ επικοινωνιακοφ πλαιςίου που
εξαςφαλίηεται με τθ χριςθ οπτικοφ ι ακουςτικοφ υλικοφ.
Μπορεί να ζχουν τθ μορφι παιχνιδιοφ ρόλων, ςυνεντεφξεων,
αινιγμάτων κλπ.

Εγϊ είμαι
ο αρχθγόσ!

Ενδεικτικι Επικοινωνιακι Δραςτθριότθτα
ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΘΑ Α ΠΑΜΕ... ♫♫♫
Σπγραξεηήξηα!!! Τν ζρνιείν ζαο θέξδηζε κηα θξνπαδηέξα
ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ! Σε δύν νκάδεο ςεθίζηε ηνλ
θαιύηεξν αξρεγό γηα ην ηαμίδη ζαο θαη παίμηε έλα ζύληνκν
«debate».
Πνηα ραξαθηεξηζηηθά από ηα παξαθάησ πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε, θαηά
ηε γλώκε ζαο, έλαο/κία αξγεγόο εθδξνκήο;
Πώο ζα ζέιαηε λα είλαη;
ηξλμηοόπ
- Πιζηεύξρμε όηι έμαπ/μία αοςηγόπ εκδοξμήπ

ςοειάζεηαι μα είμαι ...και όςι...
- Σηημ κοξραζιέοα πξρ θα κάμξρμε θα θέλαμε
έμαμ/μία αοςηγό...και όςι...

Φαληάδνκαη θαη δσγξαθίδσ ηνλ/ηελ αξρεγό ηεο εθδξνκήο!!!

ένρπμξπ
εργεμικόπ
ζρμεογάζιμξπ
δρμαμικόπ
γλρκόπ
ήοεμξπ
μεροικόπ
επικξιμωμιακόπ
εραίζθηηξπ

Δραςτθριότθτεσ βάςει Γλωςςικοφ Ειςερχομζνου:
Προβλζπουν τθ χριςθ γραμματικϊν κανόνων
επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ – ςτόχουσ.

που

Συχνά, ενιςχφονται με υποδείξεισ ςτρατθγικϊν που μπορεί να
λειτουργιςουν αρνθτικά ςτθν πρόςλθψθ ςτοιχείων.
Χρθςιμοποιοφν ωσ αφόρμθςθ εικόνεσ τισ οποίεσ ενιςχφουν με
προτάςεισ ανάλογα με τον τφπο ι τθ δομι όπου ςτοχεφει θ
διδαςκαλία.
Δθμιουργοφν επικοινωνιακό πλαίςιο αναγνωρίηοντασ ςτουσ
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ τουσ.

Ενδεικτικι Δραςτθριότθτα βάςει Γλωςςικοφ Ειςερχομζνου
Παξαηεξώ ηηο εηθόλεο, αθνύσ ηηο πξνηάζεηο θαη ζπκπιεξώλσ ηνλ πίλαθα.

ο ποταμόσ

το βουνό

θ κάλαςςα

Μοιάηει να είναι γριγοροσ.
Δείχνει ιρεμθ και ατελείωτθ.
Φαίνεται ψθλό.
Είναι γκρίηοσ.
Φαίνεται άγριο.

ο ουρανόσ

θ λίμνθ

το λουλοφδι

υμφωνώ –
διαφωνώ

Δεν
ξζρω

Δραςτθριότθτεσ με Εςτίαςθ ςτον Σφπο:
Προβλζπουν ςτοχευμζνθ χριςθ γραμματικϊν κανόνων.
Επιδιϊκουν εξοικείωςθ με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ – ςτόχουσ,
αλλά όχι τθ ςυςτθματικι παραγωγι τουσ.
Αποδζχονται τθν ευκαιριακι διόρκωςθ λακϊν όταν αυτά
αφοροφν τθ ςυγκεκριμζνθ δομι και επαναλαμβάνονται
ςυςτθματικά.
Δθμιουργοφν επικοινωνιακό πλαίςιο αναγνωρίηοντασ ςτουσ
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ τουσ.

Ενδεικτικι Δραςτθριότθτα Εςτίαςθσ ςτον τφπο
Πάκε κηα βόιηα ζηε Μάλε;
Βιέπνπκε ηηο εηθόλεο θαη δηαβάδνπκε ζηνλ ηνπξηζηηθό νδεγό
γηα ηνπο Πύξγνπο ηεο Μάλεο. Σπκθσλείηε κε απηά πνπ
γξάθεη ην θείκελν;
Οι πφργοι τθσ Μάνθσ
Κάκε πφργοσ είναι μία ξεχωριςτι καταςκευι με τα δικά τθσ
χαρακτθριςτικά που τθν κάνουν μοναδικι. Κάκε πφργοσ
διακζτει μια ςτενι και χαμθλι πόρτα, θ οποία, επειδι δεν
υπιρχε ξφλο, ςφραγιηόταν ςυνικωσ από μια μεγάλθ πζτρα. Η
κφρια κατοικία είναι πζτρινθ και πολυϊροφθ. Όςο ιςχυρι και
ςπουδαία ιταν θ οικογζνεια τόςο ψθλόσ ιταν και ο πφργοσ
τθσ. Γφρω από τον Πφργο υπιρχε μια μικρι αυλι που περιβαλλόταν από ψθλι, πζτρινθ μάντρα.

Σπκθσλώ □

Γηαθσλώ □

Γελ μέξσ □

Τώξα απαληάσ ζηηο εξσηήζεηο θαη πεξηγξάθσ ηνλ πύξγν.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πεξηγξαθήο: Τη πύξγν βιέπεηο; Πώο είλαη ν πύξγνο;
Πώο είλαη ε θύξηα θαηνηθία ηνπ πύξγνπ;...θ.ιπ.

Διαμόρφωςθ Πολυεπίπεδθσ Διδαςκαλίασ
Οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ομάδεσ αρχαρίων –
προχωρθμζνων ι μικτζσ ομάδεσ.
Η εργαςία ςτθν τάξθ εκτελείται ςε δφο ςτάδια:
Στο πρϊτο, οι δφο ομάδεσ λειτουργοφν ανεξάρτθτα
ςε διαφορετικζσ αςκιςεισ ι ςτθν ίδια άςκθςθ, αλλά
με διαφορετικοφσ ςτόχουσ.
Στο δεφτερο, επιδιϊκεται θ ςυνεργαςία
αλλθλεπίδραςθ των ομάδων ςε κοινι άςκθςθ.

και

Πλεονεκτιματα Εργαςίασ ςε ομάδεσ
Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαβακμίςει
εςωτερικά μία δραςτθριότθτα ι να επιφζρει
τροποποιιςεισ αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ όλων των
μακθτϊν τθσ τάξθσ του.
Ο αρχάριοσ μακθτισ δεν αδρανοποιείται, αλλά
λειτουργεί παραγωγικά ςυνειςφζροντασ ανάλογα με τισ
δυνατότθτεσ του γλωςςικοφ του επιπζδου.
Επιπλζον, αποκτά δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και
βελτίωςθσ των γλωςςικϊν του δεξιοτιτων μζςα από
τθν αλλθλεπίδραςθ με προχωρθμζνουσ μακθτζσ απ’
ό,τι δουλεφοντασ ατομικά ςτθν τάξθ.

