
ΣΥΧΝΈΣ ΈΡΩΤΉΣΈΙΣ (FAQ) 
Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά

 

Tι είναι η Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά;
Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς για την ισπανική γραμματική  για ελληνόφωνους μαθητές 
με επεξηγήσεις στα Ελληνικά.

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές της ισπανικής γραμματικής  αλλά και σε φοιτητές των 
τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  Είναι ένα βιβλίο το οποίο διευκολύνει το μάθημα 
του καθηγητή και τη διαδικασία εκμάθησης από τον σπουδαστή.

Ποια επίπεδα καλύπτει;
Καλύπτονται όλα τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), δηλαδή 
Α1,Α2,Β1,Β2,Γ1.

Το βιβλίο περιέχει μόνο γραμματική;
Το βιβλίο περιέχει το σύνολο της ισπανικής γραμματικής αλλά και στοιχεία του συντακτικού, 
όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, για μέγιστη κατανόηση. Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχει πληθώρα 
παραδειγμάτων με μετάφραση στα ελληνικά. Επίσης, στο τέλος του βιβλίου ο χρήστης μπορεί 
να βρει ταμπέλες των ρημάτων καθώς και λίστες με κατηγοριοποιήσεις διαφόρων θεμάτων, 
όπως εκφράσεις, ορολογία, παροιμίες, ακρώνυμα κ.ά.

Περιέχονται ασκήσεις;
Στο βιβλίο αυτό δεν περιέχονται ασκήσεις έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί το σύνολο της 
θεωρίας της ισπανικής γραμματικής σε ένα μόνο τεύχος.

Πώς είναι δομημένο το βιβλίο;
Χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα για το ονοματικό μέρος (επίθετα, ουσιαστικά, άρθρα, αντωνυμίες, 
προθέσεις, επιρρήματα κ.λπ.) και ένα ρηματικό μέρος (χρόνοι και εγκλίσεις των ρημάτων, 
υποθετικός λόγος κλπ).
Η κατηγοριοποίηση δεν γίνεται με βάση τη γραμματική που διδάσκεται σε κάθε επίπεδο αλλά με 
βάση το κάθε γραμματικό φαινόμενο. Δηλαδή, ο αναγνώστης θα βρει την ύλη για τον Ενεστώτα 
Χρόνο σε ένα ενιαίο κεφάλαιο και όχι διαιρεμένο (ο Ενεστώτας για το επίπεδο Α1, για το επίπεδο 
Α2 κ.λπ). H παρουσίαση του κάθε γραμματικού φαινομένου γίνεται βαθμιδωτά, από την πιο 
απλή χρήση στην πιο σύνθετη  η οποία αναφέρεται στα πιο υψηλά επίπεδα της γλωσσομάθειας.
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Πού και πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την Ισπανική Γραμματική στα 
ελληνικά;
Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη, σε ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και σε 
αυτοδιδασκαλία. Αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για όποιον θέλει να λύσει κάθε απορία 
του για τη γραμματική η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από μεθόδους εκμάθησης της γλώσσας 
και για όποιον θέλει μία γραμματική με επεξηγήσεις στη γλώσσα του για πιο γρήγορη και 
εύκολη κατανόηση.

Και για όποιον θέλει να δώσει κάποιο πτυχίο γλωσσομάθειας;
Η Ισπανική Γραμματική στα ελληνικά καλύπτει πλήρως την ύλη της γραμματικής που χρειάζεται 
να ξέρει ο μαθητής ώστε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε  από τα πτυχία γλωσσομάθειας της 
ισπανικής: Dele Cervantes και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) καθώς και για το 
ειδικό μάθημα των ισπανικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο γραμματικής;
Είναι η ισπανική έκδοση μιας επιτυχημένης σειράς γραμματικών σε οκτώ γλώσσες. Καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες για την ισπανική γραμματική χωρίς να χρειάζεται κάποιο άλλο βιβλίο. 
Είναι γραμμένο και επιμελημένο από κορυφαίους καθηγητές της ισπανικής γλώσσας ειδικά 
για Έλληνες. Η γραφιστική του παρουσίαση είναι απλή και προσιτή έτσι ώστε η εκμάθηση να 
γίνεται ευχάριστα με ή χωρίς καθηγητή.

Πού μπορώ να το βρω;
Στο site των εκδόσεων ORNIMI καθώς και σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και της Κύπρου.
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