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Προ-απαιτούµενα:
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µαθήµατος:

1. Να κατανοήσουν 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 και γλωσσική ικανότητα, γλωσσική επιτέλεση.
2. Να κατανοήσουν τις σχέσεις της γλώσσας µε κοινωνικά φαινόµενα.
3. Να αντιληφθούν ότι η γλώσσα παρουσιάζει ποικιλία η οποία οφείλεται εν
πολλοίς σε «εξωγλωσσικούς» παράγοντες.
4. 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.
5. Να κατανοήσουν έννοιες όπως (κοινωνική) διγλωσσία, διπλογλωσσία,
πολυγλωσσία, εναλλαγή κωδίκων κλπ.
6. Να αντιληφθούν τις κοινωνικές επιπτώσεις της γλωσσικής ποικιλότητας.
7. Να κατανοήσουν 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.
8. Να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του θέµατος των γλωσσικών προκαταλήψεων
και της επακόλουθης ανισότητας στο σχολείο.
9. Να αντιληφθούν ότι αρχές και έρευνες της κοινωνιογλωσσολογίας βρίσκουν
ποικίλες και κρίσιµες εφαρµογές στον χώρο της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας
στο σχολείο και της οργάνωσης των γλωσσικών µαθηµάτων.
Οι συναντήσεις του µαθήµατος συνδυάζουν την παρουσίαση των θεωρητικών
ζητηµάτων και την προσπάθειά 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.
Βασική επιδίωξη του µαθήµατος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η
προετοιµασία των φοιτητών για τη διδακτική πράξη.
όχι
Συν-απαιτούµενα: όχι

• 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

• ∆ιαστάσεις Γλωσσικής Ποικιλότητας: Γεωγραφική γλωσσική διαφοροποίηση,
κοινωνικά

χαρακτηριστικά

και

γλώσσα,

περιστάσεις

επικοινωνίας

και

λειτουργικές ποικιλίες, συνύπαρξη και επαφή γλωσσών

• Κοινωνιογλωσσολογική
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προκαταλήψεις, η κοινωνική αξιολόγηση των γλωσσικών χρήσεων, γλωσσικές
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Προγραµµατισµένες
δραστηριότητες και
µεθοδολογία:
Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελµατική
άσκηση:

∆ιαλέξεις, παρουσίαση των θεωρητικών ζητηµάτων, εργασία από φοιτητές,
παρουσιάσεις ερευνών των φοιτητών, προετοιµασία για τη διδακτική πράξη.
• Ενδιάµεση :
30%
• Εργασία και παρουσίαση: 20%
• Tελική εξέταση:
50%
Ελληνική
Όχι

