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Τίτλος Μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ECGRK300 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεσαίο 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο έτος / 5ο εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Μαρία Χριστοδουλίδου 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι Μαθήματος Ο κύριος στόχος τους μαθήματος είναι η ανάλυση της επιστημονικής μελέτης 
της γλώσσας και της γλωσσολογίας και της σχέσης γλώσσας και κοινωνίας. 
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η 
προετοιμασία των φοιτητών για τη διδακτική πράξη. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

6. Να αναλύουν τι περιλαμβάνει η επιστημονική μελέτη της γλώσσας και να 
περιγράφουν βασικούς όρους και έννοιες που ανήκουν στους κλάδους 
που καλύπτονται από το περιεχόμενο του μαθήματος όπως οι έννοιες 
λόγος, γλώσσα και ομιλία, γλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιτέλεση. 

7. Να αναλύουν τις σχέσεις γλώσσας και κοινωνικών φαινομένων. 
8. Να περιγράφουν την ποικιλία που παρουσιάζει η γλώσσα και πώς αυτή 

οφείλεται εν πολλοίς σε «εξωγλωσσικούς» παράγοντες. 
9. Να εντοπίζουν τα είδη γλωσσικής ποικιλότητας -γεωγραφική ποικιλότητα, 

κοινωνική ποικιλότητα και ποικιλότητα που προσδιορίζεται από την 
περίσταση επικοινωνίας- και να τις συσχετίζουν με τις γλωσσικές ποικιλίες 
–διάλεκτοι, κοινωνιόλεκτοι, λειτουργικές ποικιλίες. 

10. Να αναλύουν έννοιες όπως (κοινωνική) διγλωσσία, διπλογλωσσία, 
πολυγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων κλπ. 

11. Να εξηγούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της γλωσσικής ποικιλότητας. 
12. Να αναλύουν το γεγονός ότι η γεωγραφική, κοινωνική και εθνοτική 

προέλευση των ομιλητών, όπως επίσης και το φύλο και η ηλικία τους είναι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική τους συμπεριφορά, η οποία με 
τη σειρά της «αναπαράγει» την κοινωνική ιεράρχηση. 

13. Να εξηγούν τη σοβαρότητα του θέματος των γλωσσικών προκαταλήψεων 
και της επακόλουθης ανισότητας στο σχολείο. 

14. Να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές και έρευνες της 
κοινωνιογλωσσολογίας βρίσκουν ποικίλες και κρίσιμες εφαρμογές στον 
χώρο της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας στο σχολείο και της οργάνωσης 
των γλωσσικών μαθημάτων. 

Προαπαιτούμενα κανένα  Συναπαιτούμενα κανένα 



 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Γλώσσα και Γλωσσολογία: Η επιστημονική μελέτη της γλώσσας, κλάδοι 
της γλωσσολογίας, αρχές της νεότερης γλωσσολογίας, οι διακρίσεις του 
Saussure (λόγος, γλώσσα και ομιλία), οι διακρίσεις του Chomsky 
(γλωσσική ικανότητα, γλωσσική επιτέλεση). 

• Σχέση Γλώσσας και Κοινωνίας: O λειτουργισμός και η θεωρία της 
γλωσσικής σχετικότητας, περιοχές και συναφείς κλάδοι της 
Κοινωνιογλωσσολογίας. 

• Διαστάσεις Γλωσσικής Ποικιλότητας: Γεωγραφική γλωσσική 
διαφοροποίηση, κοινωνικά χαρακτηριστικά και γλώσσα, περιστάσεις 
επικοινωνίας και λειτουργικές ποικιλίες, συνύπαρξη και επαφή γλωσσών. 

• Κοινωνιογλωσσολογική ανισότητα: Η αντανάκλαση των κοινωνικών 
προκαταλήψεων στο γλωσσικό σύστημα, η περίπτωση του φύλου, 
γλωσσικές προκαταλήψεις, η κοινωνική αξιολόγηση των γλωσσικών 
χρήσεων, γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο, η ανισότητα στο σχολείο 
με βάση την προσέγγιση του Bernstein, οι αναλύσεις της συστημικής 
λειτουργικής γλωσσολογίας για την ανισότητα στο σχολείο. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Οι συναντήσεις του μαθήματος συνδυάζουν την παρουσίαση των 
θεωρητικών ζητημάτων και την προσπάθεια εμπέδωσής τους μέσω 
ασκήσεων. Οι διαλέξεις και η εμπλοκή των φοιτητών σε έρευνες και 
παρουσιάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη παιδαγωγικών και ερευνητικών 
δεξιοτήτων και συνεργασίας όλων των φοιτητών.  
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Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με μία ενδιάμεση γραπτή εξέταση και μία 
τελική γραπτή εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στη 
γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο και με εκπόνηση εργασίας ή/και 
παρουσίασης. Τα ποσοστά της κάθε αξιολόγησης κατανέμονται ως εξής: 

• Ενδιάμεση εξέταση:                30%    

• Eργασία/παρουσίαση             20%    

• Tελική εξέταση:                       50% 
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