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Το μάθημα ανάλυση του λόγου της τάξης μελετά τη συνομιλιακή διεπίδραση
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις
μεθόδους της ανάλυσης συνομιλίας, της ανάλυσης δηλαδή συνεχούς λόγου
σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη
συλλογή απομαγνητοφώνηση και ανάλυση υλικού προερχόμενου τόσο από
καθημερινές συνομιλίες όσο και από διεπιδράσεις σε τάξεις. Ο βασικός
στόχος του μαθήματος είναι να αναλύουν οι φοιτητές αυθεντικό και
πρωτότυπο γλωσσικό υλικό εξάγοντας συμπεράσματα όσον αφορά την
‘ιδιομορφία’ της διεπίδρασης στην τάξη, την κατασκευή ταυτότητας, τον
παιδικό και τον δίγλωσσο λόγο και γενικότερα να αναγνωρίζουν τους τρόπους
με τους οποίους οι συνομιλητές ‘δημιουργούν’ την κανονικότητα της
γλωσσικής διεπίδρασης.
1. Να ανακαλούν τις θεωρητικές αρχές και μεθόδους της Ανάλυσης
Συνομιλίας.
2. Να αναλύουν συνομιλίες προερχόμενες από καθημερινές συνομιλίες
και από διεπιδράσεις σε τάξεις.
3. Να περιγράφουν τις διαφορές ανάμεσα σε καθημερινές διεπιδράσεις
και διεπιδράσεις σε τάξεις.
4. Να εντοπίζουν και να αναλύουν τα μέσα με τα οποία οι συνομιλητές
δημιουργούν και προβάλλουν ταυτότητες μέσα από τις συνομιλίες.
5. Να εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους και τα μη λεκτικά στοιχεία,
όπως το βλέμμα και οι χειρονομίες, αλληλεπιδρούν με την ομιλία.
6. Να συλλέγουν και να απομαγνητοφωνούν δεδομένα προερχόμενα
από διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις.
7. Να αναλύουν, να συγκρίνουν και να παρουσιάζουν διάφορες πλευρές
της οργάνωσης συνομιλιακής διεπίδρασης.
κανένα

Συναπαιτούμενα

κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

• Οι αρχές της Ανάλυσης Συνομιλιακής Διεπίδρασης: Ορισμός της ανάλυσης
συνομιλίας, η δομή της συνομιλίας, το κοινωνιολογικό υπόβαθρο,
συνομιλία στην τάξη.
• Τα θεμέλια της Ανάλυσης Συνομιλιακής Διεπίδρασης: Συνομιλιακές
ακολουθίες, γειτνισιακά ζεύγη, θεωρία προτίμησης, οργάνωση της
διαδοχής των συνεισφορών, οργάνωση της διόρθωσης.
• Ανάλυση της διεπίδρασης στην τάξη: το επικοινωνιακό πλαίσιο,
ακολουθίες
ερωτήσεων-απαντήσεων,
πραγματολογικοί
δείκτες,
ταυτότητες, σχεδιασμός συνεισφορών, ασυμμετρία και δύναμη, διακοπή,
διγλωσσία.
• Συλλογή και απομαγνητοφώνηση: Θέματα προσέγγισης μεταγραφής,
σύμβολα μεταγραφής, ασκήσεις μεταγραφής.
• Ανάλυση φαινομένων: Συλλογές και μοτίβα, ανάλυση μεμονωμένων
περιστατικών του λόγου της τάξης, ανάλυση συλλογών, αφηγηματικές
ακολουθίες.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Η διδασκαλία αποτελείται από διαλέξεις που αφορούν το θεωρητικό
υπόβαθρο, συζητήσεις των σχετικών θεωρητικών και μεθοδολογικών
ζητημάτων και εφαρμογή των γνώσεων τους σε αναλύσεις συνομιλιών. Το
μάθημα βασίζεται στην ανάλυση παραδειγμάτων αυθεντικού και πρωτότυπου
γλωσσικού υλικού, και οι φοιτητές συμμετέχουν στη διεξαγωγή εργασιών που
προϋποθέτουν την ενασχόληση με όλα τα στάδια της συλλογής, μεταγραφής
και ανάλυσης αποσπασμάτων και συλλογών.
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Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με μία ενδιάμεση γραπτή εξέταση και μία
τελική γραπτή εξέταση των θεωρητικών αρχών και μεθόδων της ανάλυσης
συνομιλίας, συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης παραδειγμάτων
αυθεντικού και πρωτότυπου γλωσσικού υλικού και με εκπόνηση εργασίας
ή/και παρουσίασης που μπορεί να είναι βιβλιογραφική ανασκόπηση ενός
φαινομένου ή συλλογή απομαγνητοφώνηση και ανάλυση αυθεντικής
συνομιλίας. Τα ποσοστά της κάθε αξιολόγησης κατανέμονται ως εξής:
•
•
•
•

Γλώσσα

Ενδιάμεση εξέταση:
Eργασία ή/και παρουσίαση
Tελική εξέταση:

Ελληνικά

30%
20%
50%

