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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ 

• Να δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία ανάπτυξθσ 
επικοινωνιακών ικανοτιτων  

• Να περιγραφοφν οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 
κοινωνιοςθμειωτικισ κεωρίασ τθσ γλώςςασ του 
Halliday 

• Να ερμθνευκεί θ γλωςςικι ανάπτυξθ με βάςθ 
αυτι τθ κεωρία 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Επικοινωνιακι ικανότθτα και λειτουργίεσ τθσ 
γλώςςασ 

• Από τθν πρωτογλώςςα ςτθ γλώςςα: θ 
γλωςςικι ανάπτυξθ (Halliday) 



Kοινωνιογλωςςολογικά  
και πραγματολογικά ρεφματα 
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Επαναπροςδιοριςμόσ ςτόχων 
γλωςςικισ διδαςκαλίασ 

• Τα τελευταία χρόνια διαπιςτώνεται ότι θ 
γλωςςικι πλιρωςθ δεν επζρχεται μζςα από 
μθχανικζσ αςκιςεισ (structural drills), όπωσ 
πρζςβευε ο αμερικανικόσ δομιςμόσ 
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• H ικανότθτα παραγωγισ γραμματικά ορκών 
προτάςεων δεν ςυνεπάγεται αυτόματα και 
τθν ικανότθτα παραγωγισ επικοινωνιακά 
αποτελεςματικοφ λόγου:  

 είναι φανερό ότι μολονότι οι μακθτζσ/τριεσ 
ζχουν μάκει τουσ «κανόνεσ», όταν χρειαςτεί 
να τοκσ εφαρμόςουν ςε πραγματικζσ 
περιςτάςεισ, γίνονται αναποτελεςματικοί/-ζσ. 
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• Ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των επικοινωνιακών 
ικανοτιτων και ενδιαφζρον για το 
πραγματολογικό επίπεδο *μελζτθ τθσ ομιλίασ 
ι και των γλωςςικών ενεργθμάτων (= οι 
πράξεισ που επιτελοφνται μζςω τθσ γραπτισ ι 
προφορικισ γλώςςασ, π.χ. υπόςχεςθ, απειλι, 
παράκλθςθ, διλωςθ, ερώτθςθ κτλ.)]  

 



Συμβολι τθσ ανκρωπολογίασ                   
τθσ γλώςςασ 

και τθσ κοινωνιογλωςςολογίασ 
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• Επεκτείνουν τα μεκοδολογικά εργαλεία τθσ 
γλωςςολογίασ ςτο επίπεδο τθσ κοινωνικισ 
πραγμάτωςθσ τθσ γλώςςασ (βλ. π.χ. Αρχάκθσ 
& Κονδφλθ 2004) 
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• Επικοινωνιακή ικανότητα (Dell Hymes, 1972) = τθν 
ικανότθτα που ζχουν τα μζλθ μιασ γλωςςικισ 
κοινότθτασ να χειρίηονται αποτελεςματικά τα 
επικοινωνιακά μζςα τθσ γλώςςασ τουσ. 

 

 

Ανκρωπολογία τθσ γλώςςασ 
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• Επικοινωνιακά ο/θ ικανόσ/-ι χριςτθσ τθσ γλώςςασ 

• όχι μόνον ελζγχει τθ γραμματικι και το λεξιλόγιο 
μιασ γλώςςασ (γλωςςικι ικανότθτα) αλλά  

• επιπλζον ξζρει πώσ να τθν χρθςιμοποιεί  κατάλλθλα 
ςε ζνα φάςμα κοινωνικών περιςτάςεων.  

• Μπορεί να χρθςιμοποιεί τθ γλώςςα ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο χωροχρονικό πλαίςιο (με ζναν ι 
περιςςότερουσ ςυνομιλθτζσ, με οριςμζνο κζμα και 
ςυγκεκριμζνθ πρόκεςθ, και να χρθςιμοποιεί τα διάφορα 
μζςα για τθν πραγμάτωςθ τθσ επικοινωνίασ). 

• Ποιοσ, ςε ποιον, ποφ, πότε, με ποια μζςα, γιατί. 
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• Βαςικι παραδοχι τθσ κοινωνιογλωςςολογίασ: 

• Στακερό ςτοιχείο των κοινωνικών ςχθματιςμών και 
των κοινωνικών γεγονότων είναι θ ςυςτηματική 
μεταβολή, θ ποικιλία και θ αλλαγι τθσ γλώςςασ 
ιςτορικά, γεωγραφικά, ςφμφωνα με τισ κοινωνικζσ 
τάξεισ και τισ κοινωνικζσ περιςτάςεισ. 

 

• H γλώςςα χαρακτθρίηεται από ετερογζνεια ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν ιςτορικι, κοινωνικι και 
πολιτιςμικι ετερογζνεια.  

 

 

Κοινωνιογλωςςολογικι προςζγγιςθ 



13 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• H ιςτορικι αλλαγι τθσ γλώςςασ 

• Οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα (γεωγραφικι 
διαφοροποίθςθ) 

• οι κοινωνικζσ διάλεκτοι (κοινωνικι διαφοροποίθςθ) 

• τα διαφορετικά «φφθ»/λειτουργικζσ ποικιλίεσ 
ανάλογα με τθ χριςθ τθσ γλώςςασ από 
ομιλθτζσ/τριεσ ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ 
επικοινωνίασ και δραςτθριότθτεσ     (π.χ. επίςθμο, 
θμιεπίςθμο, προςωπικό, φιλικό, για κζματα επαγγελματικά, 
προςωπικά, διδαςκαλίασ, διοίκθςθσ, διεκπεραίωςθσ 
κακθμερινών υποκζςεων κτλ.).  

 

Oρατά αποτελζςματα τθσ γλωςςικισ 
ετερογζνειασ 
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• Κάκε ομιλθτισ/τρια παράγει λόγο που ανικει ςε 
διαφορετικζσ γλωςςικζσ ςυςτθματικότθτεσ ανάλογα 
με το κοινωνικο-πολιτιςμικό του/τθσ υπόβακρο αλλά 
και ανάλογα με τθν περίςταςθ, το κζμα, τον βακμό 
επιςθμότθτασ κ.ο.κ.      διάφορεσ μορφζσ 
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.  

 

Ατομικι γλωςςικι ποικιλία 
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• H γλωςςικι πολυμορφία χαρακτθρίηει τθν 
πραγματικότθτα μιασ γλωςςικισ κοινότθτασ και είναι 
αποτζλεςμα τθσ λειτουργικισ προςαρμογισ τθσ 
γλώςςασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των γλωςςικών 
αναγκών των μελών τθσ. 

• Τα παραπάνω ιςχφουν για τθ χριςθ τόςο τθσ 
μθτρικισ όςο και των γλωςςών που μακαίνουμε 
κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ.  

 



Κοινωνιοςθμειωτικι κεωρία τθσ 
γλώςςασ του Halliday 



• Η γλωςςική ανάπτυξη ςυντελείται ςτθ βρεφικι και 
νθπιακι θλικία με τθ ςταδιακι κατάκτθςθ των εξισ 
επτά λειτουργιών τθσ πρωτογλώςςασ, που 
ταυτίηονται με αντίςτοιχεσ γλωςςικζσ χριςεισ. 

• Βαςικι διαφοροποίθςθ των λειτουργιών: 
πραγματιςτικζσ και μαθηςιακζσ.   

• Με τθν είςοδο ςτο πιο αφθρθμζνο γλωςςικό 
ςφςτθμα των ενθλίκων, οι μεταλειτουργίεσ 
(αναφορικι/ιδεοποιθτικι, διαπροςωπικι, 
κειμενικι) δεν ταυτίηονται με τισ χριςεισ.  

(Βλ. π.χ. Κονδφλθ 2003). 
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Πραγματιςτική 
• εργαλειακή (instrumental), 

για τθν ικανοποίθςθ υλικών 
αναγκών·  

• κανονιςτική (regulatory), για 
τον ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ 
των ςυνομιλθτών· 

•  αλληλεπιδραςτική 
(interactional), που 
εξυπθρετεί τθ δθμιουργία 
επαφισ με τουσ άλλουσ·  

• προςωπική (personal), για 
τθν ζκφραςθ τθσ 
ατομικότθτασ· 

 

Λειτουργίεσ πρωτογλώςςασ 

Μαθηςιακή 
• ευρετική (heuristic), για τθν 

εξερεφνθςθ του 
περιβάλλοντοσ και του 
εςωτερικοφ κόςμου·  

• φανταςτική (imaginative), 
για τθ δθμιουργία ενόσ δικοφ 
τουσ φανταςτικοφ κόςμου·  

• πληροφοριακή (informative), 
για τθ μετάδοςθ νζων 
πλθροφοριών. 
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Μακθςιακι διάςταςθ και «είςοδοσ» 
ςτθ γραμματικι 

• Όταν τα παιδιά αρχίηουν να εξερευνοφν τον 
εξετερικό και εςωτερικό κόςμο, τισ κοινωνικζσ 
ςχζςεισ και τθ γλωςςικι ςθμαςία (μακθςιακι 
διάςταςθ τθσ γλώςςασ), θ πρωτογλώςςα είναι 
ανεπαρκισ. ‘Ετςι, ειςζρχονται ςτθ 
γραμματικικαι τισ λειτουργίεσ τθσ γλώςςασ 
του ενιλικου περιβάλλοντοσ.  
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 Μεταλειτουργίεσ ςυςτιματοσ 
ενθλίκων 

• ιδεοποιητική (ideational) μεταλειτουργία: για τθν ζκφραςθ 
του λογικοφ περιεχομζνου και του περιεχομζνου τθσ 
εμπειρίασ. 

• διαπροςωπική (interpersonal) μεταλειτοφργια: για τθ 
ςυμμετοχι του ομιλθτι/τριασ ςτθν κοινωνικι περίςταςθ 
και τα κοινωνικά ςυμφραηόμενα. 

• κειμενική (textual) μεταλειτουργία: που κακιςτά γλωςςικά 
πραγματώςιμεσ τισ άλλεσ δφο ςυνιςτώςεσ και κακιςτά 
τον/τθν ομιλθτι/-τρια ικανό/- ι να διαμορφώνει με 
κατάλλθλο τρόπο τθ δομι των κειμζνων. 

• Το ποια είναι θ κοινωνικι δραςτθριότθτα και ποιοι είναι οι 
κοινωνικοί ρόλοι ανάμεςα ςτθν επικοινωνία δομοφν 
αμοιβαία το εκάςτοτε (προφορικό ι γραπτό) κείμενο.   
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• Σε ό,τι αφορά τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλώςςασ είναι 
ςθμαντικό να ζχουμε κατά νου οριςμζνεσ κακοριςτικζσ 
πτυχζσ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ. 

• Όταν τα παιδιά φτάνουν ςτο πρώτο ςχολείο ζχουν ιδθ 
κατακτιςει επαρκώσ τουσ μθχανιςμοφσ τθσ μθτρικισ 
τουσ γλώςςασ.  

• Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το περιβάλλον με τθ 
βοικεια τθσ πρωτογλώςςασ, με τθν οποία μεταδίδουν 
ςυγκεκριμζνα νοιματα μζςω φωνθτικών ςυνδυαςμών, 
μζχρισ ότου φτάςουν ςτο ςθμείο να υιοκετιςουν το 
ςφςτθμα των ενθλίκων (Halliday 1975). 

 

 

Μθτρικι/πρώτθ γλώςςα και     
γλωςςικι ανάπτυξθ 



22 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Στθν πρώτθ ςχολικι θλικία τα παιδιά ζχουν προ πολλοφ 
υιοκετιςει το γλωςςικό ςφςτθμα των ενθλίκων. 
Επικοινωνοφν με τουσ άλλουσ/εσ λεκτικά,  ηθτοφν 
πλθροφορίεσ, προκαλοφν αλλαγζσ ςυμπεριφορών, 
ικανοποιοφν υλικζσ ανάγκεσ, υποδφονται φανταςτικοφσ 
ρόλουσ ςτο παχνίδι κτλ. (Kατι 1992). 

• Δεν κατζχουν επαρκώσ ποικιλίεσ που ςχετίηονται με πιο 
«απαιτθτικζσ», επίςθμεσ και ςχολικζσ χριςεισ 
(εμπειρικζσ και γνωςιακζσ προχποκζςεισ).  

 

 

Τι κατζχουν και τι δεν κατζχουν 
επαρκώσ τα παιδιά ςτθν πρώτθ 

ςχολικι θλικία 
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• Eπιπλζον (κοινωνιολογική θεωρία περί κωδίκων του B. 
Bernstein), ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιοφν μία ποικιλία 
τθσ γλώςςασ που ςυμπίπτει με τθ ςχολικι νόρμα, όταν 
προζρχονται από ανώτερα κοινωνικο-μορφωτικά 
ςτρώματα, δθλαδι από κοινωνικά περιβάλλοντα που 
τείνουν να χρθςιμοποιοφν γεωγραφικζσ, κοινωνικζσ, 
αλλά κυρίωσ περιςταςιακζσ ποικιλίεσ ςυμβατζσ με το 
ςχολικό λόγο (βλ. Αρχάκθσ & Κονδφλθ 2004, Bernstein 
1989).  

 

 



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. 



Σθμειώματα 



27 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Μαριάννα Κονδφλθ 2014.                
«Διδακτικι τθσ Γλώςςασ Ι. Κοινωνιογλωςςολογικζσ και πραγματολογικζσ 
προςεγγίςεισ». 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. 

 


