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Στόχοι 
Μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 
διδασκαλίας της γλώσσας και της κοινωνίας και ο θεμελιώδης ρόλος 
που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση των αντιλήψεων 
των μαθητών για τη γλώσσα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι 
φοιτητές/φοιτήτριες θα ανακαλύψουν ότι η διδασκαλία της γλώσσας 
περιλαμβάνει τη διδασκαλία του πολιτισμού και της κοινωνιας που 
πλαισιώνουν τη γλώσσα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

1. Να αναλύoυν και να αξιολογούν τα γλωσσικά φαινόμενα που 
σχετίζονται με την κοινωνία και τη διδασκαλία γλωσσών, όπως το 
θέμα της στάσης, των προτύπων, του γλωσσικού σχεδιασμού και 
της γλωσσικής πολιτικής. 

 

2. Να ερευνούν τον κρίσιμο ρόλο που παίζει ένας/μια εκπαιδευτικός 
που διδάσκει γλώσσα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 
μαθητών/μαθητριών σχετικά με τη γλώσσα. 

 

3. Να εξετάζουν τις στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισμό 
και τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές τους. 

 



 

 

4. Να επιδεικνύουν τις σχετικές δεξιότητες για κοινωνιογλωσσική 
έρευνα. 

 

5. Να διεξάγουν κοινωνιογλωσσική ανάλυση. 

 

6. Να αξιολογούν κριτικά το υλικό. 

 

7. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν έρευνα σχετική με 
κοινωνιογλωσσικά ζητήματα. 

 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Γλώσσα και κοινωνία: Γλωσσικές στάσεις, κίνητρο και πρότυπα, 
κοινωνική πολυγλωσσία, γλωσσικός σχεδιασμός και πολιτική. 

 

• Γλώσσα και ποικιλότητα: Κοινωνική ποικιλότητα, γλώσσα και φύλο, 
λειτουργικές ποικιλίες, γλωσσική επαφή, διγλωσσία, εναλλαγή και 
μείξη κωδίκων. 

 

• Γλώσσα και εκπαίδευση: Δίγλωσση εκπαίδευση, διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας, διαχωρισμός, αφομοίωση, ενσωμάτωση, 
διάλεκτοι στην εκπαίδευση. 

 

• Οι κοινωνικές λειτουργίες της γλώσσας: Πρόσωπο, εγγύτητα και 
γλωσσική προσαρμογή, γλωσσικό στυλ προσαρμοσμένο στο 
ακροατήριο, δίκτυα και πολλαπλά μοντέλα, κοινωνικοί τύποι 
ταυτότητας. 

 

• Γλώσσα και αλληλεπίδραση: Εθνογραφική μικροανάλυση, 
διεπιδραστική κοινωνιογλωσσολογία, διαπολιτισμική επικοινωνία, 
αλληλεπίδραση στην τάξη σε δίγλωσσα περιβάλλοντα. 

 

• Γλωσσική και κοινωνική ανισότητα: Η αντανάκλαση των κοινωνικών 
ανισοτήτων στο γλωσσικό σύστημα, η περίπτωση του φύλου, οι 
γλωσσικές ανισότητες στο σχολείο, οι προκαταλήψεις των δασκάλων, 



 

 

οι προκαταλήψεις των μαθητών, η προσέγγιση του Basil Bernstein 
για την ανισότητα στο σχολείο, η ανάλυση της συστημική λειτουργικής  
γλωσσολογίας για την ανισότητα στο σχολείο. 

 

• Κοινωνιογλωσσολογική έρευνα: Το πεδίο των ποσοτικών μελετών 
ομιλίας, μεθοδολογία, προβλήματα στη μεθοδολογία, γλωσσικές 
μεταβλητές, επιδράσεις των γλωσσικών μεταβλητών. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία  του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις που καλύπτουν τα 
κοινωνιογλωσσικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των 
γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ γλωσσικής 
ποικιλότητας και κοινωνικών παραγόντων όπως η ταυτότητα, η 
κοινωνική τάξη και η εξουσία, οι επιλογές κώδικα σε δι-διαλεκτικές και 
δίγλωσσες κοινότητες κλπ. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ερευνούν τις στάσεις 
των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισμό και τις 
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές τους και εκπαιδεύονται στο να 
αξιοποιούν τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους και προσεγγίσεις για 
την ανάλυση κοινωνιογλωσσολογικών δεδομένων. 
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Αξιολόγηση 
H αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες 
και εξετάσεις: 

 

• Συλλογή δεδομένων 10% 

• Εργασία 30% 

• Τελική εξέταση 60% 

 

• Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή 
κοινωνιογλωσσικών δεδομένων. Μαζί με τα δεδομένα σας, θα 
υποβάλετε μια σύντομη τρισέλιδη γραπτή αναφορά για τον τρόπο 
με τον οποίο συγκεντρώσατε τα δεδομένα σας και για τα είδη 
ποικιλότητας που παρατηρήσατε. 

 



 

 

• Στην εργασία έκτασης 10-12 σελίδων (μέγεθος γραμμάτων 12, 
διπλό διάστημα), είτε: α) θα κάνετε κριτική ανασκόπηση σε ένα 
θέμα από τον κατάλογο θεμάτων που θα σας δοθεί, αξιοποιώντας 
τουλάχιστον πέντε άρθρα ή βιβλία στο εν λόγω θέμα, είτε β) θα 
διεξάγετε τη δική σας κοινωνιογλωσσολογική έρευνα.  

 

• Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση με κλειστά βιβλία και 
καλύπτει το υλικό που έχουμε επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 
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