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Αυτό το μάθημα μελετά συνομιλιακές διεπιδράσεις ανάμεσα σε 
δασκάλους/ες και μαθητές/μαθήτριες, χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά 
εργαλεία και τις μεθόδους της Ανάλυσης Συνομιλίας. Οι 
φοιτητές/φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην καταγραφή, τη μεταγραφή και 
την ανάλυση διεπιδράσεων σε τάξεις αλλά και καθημερινών 
διεπιδράσεων με στόχο τη σύγκριση. Σκοπός του μαθήματος είναι να 
εκπαιδεύσει τους φοιτητές/φοιτήτριες στη μεθοδολογία της Ανάλυσης 
Συνομιλίας (CA) και να τους εξοπλίσει με πρακτικές αναλυτικές 
δεξιότητες που θα μπορούν να εφαρμόζουν στη μελλοντική τους 
εργασία. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να εφαρμόσουν τις αρχές 
της Ανάλυσης Συνομιλίας στις εργασίες που θα τους ανατεθούν. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

1. Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
καθημερινής διεπίδρασης και της διεπίδρασης στην τάξη. 

2. Να εφαρμόζουν τις αρχές της Ανάλυσης Συνομιλίας για την 
περιγραφή και την ανάλυση φυσικών δεδομένων συνομιλίας. 

3. Να μεταγράφουν συνομιλιακές διεπιδράσεις στην τάξη. 

4. Να αναλύουν τα μέσα με τα οποία οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν 
ταυτότητες μέσω της συνομιλίας. 



 

 

5. Να εξηγούν τα μέσα με τα οποία οι κινήσεις του βλέμματος και του 
σώματος αλληλεπιδρούν με τη γλωσσική παραγωγή. 

6. Να επεξεργάζονται δεδομένα συνομιλίας προεχόμενα από  
βιντεοσκόπηση και να μεταγράφουν τις ενσωματωμένες ενέργειες. 

7. Να αναλύουν το ρόλο που επιτελούν οι φωνητικές και προσωδιακές 
πτυχές της ομιλίας στον σχεδιασμό της κοινωνικής δράσης. 

8. Να εκπονούν έρευνα σχετική με τη συνομιλιακή οργάνωση στην 
τάξη, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους για τη συλλογή, τη 
μεταγραφή και την ανάλυση δεδομένων. 

 

Προαπαιτούμενα none Συναπαιτούμενα none 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Οι αρχές και τα ευρήματα της Ανάλυσης Συνομιλιας: Ο ορισμός της 
ανάλυσης συνομιλιας, ο Harvey Sacks και η δομή σε όλα τα σημεία, 
το κοινωνιολογικό υπόβαθρο. 

• Συνομιλιακές αλληλουχίες: Γειτνισιακά ζεύγη και δομή προτίμησης 
οργάνωση διαδοχής συνεισφορών, διόρθωση, κανόνες διαδοχής 
συνεισφορών, οργανωση διόρθωσης. 

• Πρακτικές: Δεδομένα και τεχνικές μεταγραφής, συμβάσεις 
μεταγραφής, συγκριτικές ασκήσεις. 

• Δημιουργία συλλογής: Συλλογές και μοτίβα, ανάλυση συλλογών, 
στάση των συμμετεχόντων σε μια συνομιλία. 

• Ανάλυση συνομιλιακών διεπιδράσεων στην τάξη: Ο ρόλος του 
περιβάλλοντος, ακολουθίες ερώτηση-απάντηση-αξιολόγηση, χρήση 
δεικτών λόγου, καθήκοντα, ταυτότητες και σχεδιασμός συνεισφορών, 
ασυμμετρία και δύναμη. 

• Ανάλυση εκτεταμένων αλληλουχίών και μεμονωμέων περιπτώσεων 
σχολικού λόγου: μεμονωμένα αποσπάσματα, ακολουθίες αφήγησης. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία αποτελείται από διαλέξεις που εισάγουν τους 
φοιτητές/φοιτήτριες στα βασικά αναλυτικά εργαλεία και μεθοδολογικές 
τεχνικές για την ανάλυση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγνωσης μεταγραφών, τη συλλογή φαινομένων και την ανάλυση 
διεπιδραστικών μοτίβων και πρακτικών. Το μάθημα περιλαμβάνει 
διαλέξεις αλλά και  ασκήσεις ανάλυσης, με έμφαση στην πρακτική 
εξάσκηση με φυσικά δεδομένα. 
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Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με τις ακόλουθες εργασίες και 
εξετάσεις, η βαρύτητα των οποίων έχει ως εξής: 

 

• Ανάλυση συνομιλιών 10% 

• Ηχογράφηση & Απομαγνητοφώνηση 20% 

• Εργασία εξαμήνου 30% 

• Τελική εξέταση 40% 



 

 

 

H ανάλυση συνομιλιών αφορά στην πρακτική εφαρμογή της 
θεωρίας και των μεθόδων της Ανάλυση Συνομιλίας μέσω πρακτικής 
εξάσκησης. 

Μέσω της ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης, οι 
φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να εφαρμόσουν τις συμβάσεις 
μεταγραφής της ανάλυσης συνομιλίας. Μαζί με τα δεδομένα, θα πρέπει 
να παραδώσουν και μια σύντομη δισέλιδη γραπτή αναφορά για τον 
τρόπο με τον οποίο έγινε η συλλογή του υλικού. 

Στην εργασία θα πρέπει να γίνει ανάλυση συνομιλιακής διεπίδρασης 
του υλικού που ήδη έχετε συλλέξει ή και νέων δεδομένων. Η εργασία 
θα πρέπει να είναι 10-12 σελίδες (12 μέγεθος γραμμάτων, διπλό 
διάστημα). 

Η τελική εξέταση γίνεται γραπτώς με ανοιχτά βιβλία. Οι φοιτητές 
καλούνται να επιδείξουν τις γνώσεις τους για τη θεωρία και τις 
μεθόδους της ανάλυσης συνομιλίας αλλά και τις δεξιότητές τους στην 
ανάλυση. 

Γλώσσα Ελληνικά 

 

  


