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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ 

• Να περιγραφοφν ςυνοπτικά δφο βαςικζσ 
γλωςςολογικεσ κεωρίεσ (Saussure και 
Chomsky).  

• Να εντοπιςτοφν οι διαφορζσ των δφο 
κεωριϊν και οι ςυνζπειζσ τουσ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ. 

• Να γίνει ειςαγωγι ςτα επίπεδα γλωςςικισ 
ανάλυςθσ. 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Επιςτθμονικζσ κεωρίεσ για τθ γλϊςςα 
(περιγραφι ζναντι ρφκμιςθσ). 

• Σφςτθμα και χριςθ τθσ γλϊςςασ: 
«γλϊςςα/ομιλία» (Saussure), «γλωςςικι 
ικανότθτα/γλωςςικι επιτζλεςθ» (Chomsky). 

• Κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ ζναντι μάκθςθσ τθσ 
γλϊςςασ 

• Επίπεδα γλωςςικισ ανάλυςθσ: Φωνολογία, 
γραμματικι (ςφνταξθ & μορφολογία), 
ςθμαςιολογία, πραγματολογία. 

 



Η επιςτθμονικι γλωςςολογία του   
Φ. ντε Σωςφρ (F. de Saussure 

1916/1979) 
   



5 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Αυςτθρι οριοκζτθςθ του αντικείμενου τθσ 
γλωςςολογίασ = επιςτθμονικι γλωςςολογία 
(διαφοροποίθςθ από τισ προεπιςτθμονικζσ 
κεωριςεισ τθσ γλϊςςασ). 

• Γλϊςςα ωσ δομικό ςφςτθμα →        
γλωςςολογικόσ δομιςμόσ  

• Μελετά τθ γλϊςςα ωσ ςύςτημα ςχζςεων  
αλλθλεξάρτθςθσ ανάμεςα ςε φωνήματα και 
μορφήματα.  
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Περιγραφι ζναντι                                
ρφκμιςθσ τθσ γλϊςςασ 

• Σθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ επιςτθμονικισ 
γλωςςολογίασ (ςε ριξθ με τισ παραδοςιακζσ 
γραμματικζσ ςχολζσ) είναι θ περιγραφι τθσ 
γλϊςςασ και όχι θ ρφκμιςι τθσ. 

• Η γλωςςολογία οφείλει να καταγράφει τισ 
ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ανεξάρτθτα 
από οποιαδιποτε αξιολογικι κρίςθ.  

Τι ςυνεπάγεται αυτό για τισ αντιλιψεισ 
διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ; 



Η μελζτθ και θ διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ ωσ δομικοφ ςυςτιματοσ 
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• Δομικό ςύςτημα = ςφνολο ςτοιχείων που διζπονται 
από ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ, και όχι μεμονωμζνα 
ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ κατά τισ παραδοςιακζσ 
γραμματικζσ κατθγορίεσ (άρκρο, ριμα, ουςιαςτικό 
κτλ.) 

• Κάκε πρόταςθ-φράςθ εξετάηεται ςυνκετικά, ωσ 
ςτοιχείο ςε ςχζςθ με το όλο.  

• Ζτςι προκφπτουν και τα επίπεδα γλωςςικισ 
ανάλυςθσ: φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό 
(δθλ. τα μζςα νοθματοδότθςθσ), σημασιολογικό 
(δθλ. το νόθμα). 

 



Επίπεδα γλωςςικισ ανάλυςθσ 

Φωνολογία, γραμματικι (ςφνταξθ & μορφολογία), 
ςθμαςιολογία και πραγματολογία 
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• Φωνολογία: αςχολείται με το ςφςτθμα των 
φωνθμάτων μιασ    γλϊςςασ και τισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ.   

• Φωνήματα είναι οι ελάχιςτεσ μονάδεσ ιχου (χωρίσ 
αυτοτελζσ    νόθμα) κάκε γλϊςςασ που λειτουργοφν 
διακριτικά, δθλαδι αποδίδουν διαφορετικζσ 
ςθμαςίεσ                                                                                      
(π.χ. θ εναλλαγι των τριϊν ςτοιχείων ςτισ λζξεισ 
πόνοσ/τόνοσ/φόνοσ δθμιουργοφν διαφορετικζσ 
ςθμαςίεσ.  

 

Φωνολογία 
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• Φωνολογία: αςχολείται με το ςφςτθμα των 
φωνθμάτων μιασ    γλϊςςασ και τισ μεταξφ τουσ 
ςχζςεισ.   

• Φωνιματα είναι οι ελάχιςτεσ μονάδεσ ιχου (χωρίσ 
αυτοτελζσ    νόθμα) κάκε γλϊςςασ που λειτουργοφν 
διακριτικά, δθλαδι αποδίδουν διαφορετικζσ 
ςθμαςίεσ                                                                                      
(π.χ. θ εναλλαγι των τριϊν ςτοιχείων ςτισ λζξεισ 
πόνοσ/τόνοσ/φόνοσ δθμιουργοφν διαφορετικζσ 
ςθμαςίεσ.  

 

Φωνολογία 
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• Τα φωνιματα είναι αφθρθμζνεσ 
αναπαραςτάςεισ των φκόγγων, ενϊ οι 
φκόγγοι είναι πραγματικζσ φυςικζσ οντότθτεσ 
που δεν ζχουν πάντα διακριτικι ςθμαςία.  

Π.χ. φατνιακό ι ουρανικό ν= νιμα  και ςτισ δφο 
περιπτϊςεισ και δεν εμποδίηουν τθν 
επικοινωνία 
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• Με τουσ φκόγγουσ αςχολείται ο κλάδοσ τθσ 
φωνητικήσ. 

Αλλόφωνα 

• Αλλά: νιμα, ριμα, βιμα = διαφορετικζσ ςθμαςίεσ 
(πρόκειται για διαφορετικά φωνιματα).  

• Στθ γραπτι γλϊςςα, και ςυγκεκριμζνα ςτα 
αλφαβθτικά ςυςτιματα γραφισ, θ ςτοιχειϊδθσ 
μονάδα είναι το γράφημα, που τείνει  να 
αναπαριςτά ζνα φϊνθμα (γραφοφωνθμικι 
αντιςτοιχία). 
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• Αφορά τθ διάταξθ και το ςυνδυαςμό των 
ελεφκερων μορφθμάτων μιασ γλϊςςασ με 
απλά λόγια, των λζξεων, προκειμζνου να 
δθμιουργθκοφν μεγαλφτερεσ μονάδεσ 
(φράςεισ, προτάςεισ. 

 

Σφνταξθ 
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• Μορφολογία: Οι ςχζςεισ των μορφθμάτων μιασ 
γλϊςςασ ςτο πλαίςιο μιασ λζξθσ (κλιτικι, 
παραγωγικι μορφολογία)  

• Μόρφημα: Η μικρότερθ μονάδα του ςυςτιματοσ 
που είναι φορζασ ςθμαςίασ. Η περαιτζρω ανάλυςι 
του καταλιγει ςε ςτοιχεία χωρίσ νόθμα (φωνιματα), 
ενϊ από το ςυνδυαςμό των μορφθμάτων 
προκφπτουν οι λζξεισ (λεξικά, γραμματικά 
μορφιματα, π.χ. ςτθ λζξθ πιάνω, πιάν- =λεξικό, ενϊ  
θ κατάλθξθ -ω= γραμματικό μόρφθμα). 

 

Μορφολογία 
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• Λεξική μορφολογία: Παραγωγι (νζεσ λζξεισ 
ςχθματίηονται με τθν πρόςκεςθ προςφυμάτων ςτο 
κζμα ι ςτθ ρίηα  *πρωτότυπθ λζξθ-παράγωγθ λζξθ: 
π.χ., τρζχω, διατρζχω,ανατρζχω -πουλϊ, ξεπουλϊ, 
ξαναπουλϊ- καλόσ, καλφτεροσ, καλοφτςικοσ, 
καλοφλθσ κλπ. 

• Σύνθεςη: δφο ι περιςςότερεσ ρίηεσ ςυνενϊνονται 
για να δθμιουργιςουν μια νζα λεξιλογικι μονάδα 
π.χ., παραμυκοςαλάτα,ανεβοκατζβαςμα, 
αναβοςβινω, αναποδογφριςμα, ςιγοβράηω κλπ.) 
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• Σημαςιολογία: Ο κλάδοσ που μελετά τθ 

ςθμαςία λζξεων, προτάςεων, κειμζνων 

ςυνεχοφσ λόγου.  

 

Σθμαςιολογία 
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• Πραγματολογία: Μελετά τθ ςφνδεςθ του 

κάκε κειμζνου με το εξωγλωςςικό του 

πλαίςιο, τισ ςυνκικεσ παραγωγισ και 

πρόςλθψισ του. 

(βλ. και Εγκυκλοπαιδικόσ Οδθγόσ για τθ Γλϊςςα 2001, 
ςελ. 322·  Παυλίδου 2005). 

 

Πραγματολογία 



Η δομικι διδαςκαλία τθσ 
γλϊςςασ 
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• H δομικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ 
αναφζρεται κυρίωσ  ςτο εςωτερικό τθσ 
ςφςτθμα       διδακτικζσ διαδικαςίεσ που 
ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία τθσ γλωςςικισ 
δομισ και ανάγονται κυρίωσ ςτον αμερικανικό 
δομιςμό τθσ δεκαετίασ το ’30  

(κφριοσ εκπρόςωποσ  L. Bloomfield (Μπλοφμφιλντ). 

 

• Στροφι ςτθν μορφι τθσ γλϊςςασ 

Μζκοδοσ       ςτθρίηεται ςτθν ψυχολογία τθσ 
ςυμπεριφοράσ. 

 

 



Η γλωςςολογία του Tςόμςκυ           
(N. Chomsky) 

Φορμαλιςτικι γλωςςολογία                                     
Γενετικι-μεταςχθματιςτικι γραμματικι 

 



22 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Ο N. Tςόμςκυ (1957)  αςκεί κριτικι τόςο ςτθν 
μπλουμφιλντιανι γλωςςολογία όςο και ςτον 
μακθςιακό ςυμπεριφοριςμό (π.χ. θ γλϊςςα δεν 
μακαίνεται μζςω μίμθςθσ ι με ερζκιςμα-
αντίδραςθ). 

•  Φζρνει ριηικζσ αλλαγζσ ςτο δομιςμό, κεωρϊντασ το 
γλωςςικό ςφςτθμα αντικείμενο αυτόνομο από τθν 
ομιλία, τθν τζλεςθ (όςα κάνουν οι άνκρωποι με τθ 
γλϊςςα ςτθν κακθμερινι, κοινωνικι τουσ εμπειρία). 

• Η γλϊςςα μπορεί να περιγραφεί με μακθματικοφσ 
όρουσ (φορμαλιςτικι γλωςςολογία). 
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• γλωςςική ικανότητα: διαιςκθτικι γνϊςθ αυτϊν των 
παραμζτρων, θ οποία δεν μπορεί παρά να είναι 
ζμφυτθ (γι’ αυτό και τα παιδιά ζχουν ταχφτατθ 
γλωςςικι ανάπτυξθ).   

• Κακολικι ικανότθτα με τθν οποία γεννιοφνται οι 
άνκρωποι.  

• Μακθματικοποιθμζνο ςφςτθμα παραμζτρων πάνω 
ςτισ οποίεσ ςτθρίηονται όλεσ οι γλϊςςεσ.  

 

Βαςικζσ υποκζςεισ τθσ τςομςκιανισ 
γλωςςολογίασ  



24 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• O Τςόμςκυ δεν αςχολείται με τθ γλωςςικι 
ανάπτυξθ, τθ μελζτθ τθσ οποίασ ανακζτει ςτθν 
ψυχογλωςςολογία. 

•  Συμβάλλει ωςτόςο ςτθν αναηωπφρωςθ του 
ενδιαφζροντοσ για τουσ μθχανιςμοφσ και τισ 
γλωςςικζσ γνϊςεισ που ζχουν τα παιδιά όχι ωσ 
πακθτικοί δζκτεσ ερεκιςμάτων από το περιβάλλον 
αλλά ωσ δρϊντα άτομα που χρθςιμοποιοφν 
ςφνκετεσ ςτρατθγικζσ (Κατι 1992).  

 

Γλωςςικι ανάπτυξθ 
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• Αντζδραςε ςτθ χριςθ τθσ κεωρίασ του για 
διδακτικοφσ ςκοποφσ και ςυμβουλεφει να 
καταφεφγουν οι διδακτικοί τθσ γλϊςςασ ςτθν 
προςωπικι τουσ πείρα, ανεξάρτθτα από 
οποιαδιποτε γλωςςολογικι ι και μακθςιακι 
κεωρία, προκειμζνου να επιτελζςουν το ζργο τουσ 
(Chomsky 1977, 1988).  

 



Τζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



Σθμειϊματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι. Θεωρίεσ για τθ γλϊςςα». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 
2014.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/ 

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1419/
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


