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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ 

• Να εξοικειωκοφν οι φοιτιτριεσ/τζσ με τισ 
ζννοιεσ τθσ γλωςςικισ νόρμασ 

• Να περιγραφοφν τα μοντζλα γλωςςικισ 
διδαςκαλίασ 

 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Γλωςςικι νόρμα – πρότυπθ γλϊςςα 

• Κανονιςτικι διδαςκαλία 

• Περιγραφικι/ερμθνευτικι προςζγγιςθ 

• Παραγωγικι προςζγγιςθ 

• Επικοινωνιακι/λειτουργικι προςζγγιςθ 

• Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ 

 



Γλωςςικι νόρμα 



5 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Όταν δεν υπάρχει προςαρμογι       
ςτον ςχολικό λόγο... 

• Η αδυναμία των μακθτϊν/-τριϊν να 
ανταποκρικοφν ςτα ςχολικά ηθτοφμενα, που 
ερμθνεφεται ωσ  «ανεπάρκεια» ωσ προσ τθ 
γλωςςικι χριςθ ι «κατϊτερου»/ 
«υποδεζςτερου» ςυςτιματοσ (βλ. 
διορκϊςεισ και παραινζςεισ προσ τουσ 
μακθτζσ/-τριεσ να μιλιςουν μία «καλφτερθ» 
γλϊςςα: «πεσ το καλφτερα», «δεν το λζμε 
ζτςι» κ.ο.κ.). 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Ζτςι τουσ δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι οι 
γλωςςικοί τφποι που χρθςιμοποιοφν ςτο 
οικείο τουσ περιβάλλον είναι λανκαςμζνοι ι 
υποδεζςτεροι.  

 

• Το ςχολείο ηθτά τθν προςαρμογι τθσ γλϊςςασ 
των μακθτϊν ςτθ νόρμα και ςτθν πρότυπη 
γλώςςα. 

 

 



7 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Γλωςςική νόρμα: θ μορφι τθσ γλϊςςασ που 
κεωρείται υποδειγματικι για τθ χριςθ ςφμφωνα με 
ζνα δεδομζνο κοινωνικοπολιτιςμικό πρότυπο και, ωσ 
εκ τοφτου, προκρίνεται για τθ διδαςκαλία και τον 
επίςθμο λόγο. 

 

 

Νόρμα: τι είναι 



8 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Τείνει (αλλά δεν ταυτίηεται) προσ το γραπτό λόγο, το 
επίςθμο φφοσ, τθν «ζγκυρθ» γεωγραφικι, 
κοινωνικι, περιςταςιακι  ποικιλία , δθλαδι προσ 
ζνα είδοσ γλϊςςασ θ οποία αναπαράγει 
ςυγκεκριμζνα κοινωνικά πρότυπα με κφροσ. 

• Πολιτικζσ, κοινωνικζσ, ιδεολογικζσ διαςτάςεισ που 
τθσ νόρμασ.  

• Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, πζρα από τθν επίδραςθ 
τθσ παράδοςθσ, οι κεςμοί οι οποίοι ςυγκροτοφν και 
αναπαράγουν τθ νόρμα είναι οι λεξικογραφικοί 
κεςμοί, το ςχολείο και τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. 

 

Χαρακτθριςτικά τθσ νόρμασ 



9 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Πρότυπη γλώςςα : ποικιλία που ζχει προκφψει από 
τθ διαδικαςία τυποποίθςθσ και χρθςιμοποιείται 
ςτουσ κρατικοφσ κεςμοφσ, τθ διοίκθςθ, τθν 
εκπαίδευςθ, τθ δθμόςια επικοινωνία κτλ. ωσ 
επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ. Συνικωσ επιλζγεται, 
για να αναδειχτεί ωσ πρότυπθ, θ διάλεκτοσ θ οποία, 
για ιςτορικοφσ-πολιτικοφσ λόγουσ απζκτθςε 
θγεμονικό ρόλο. (Π.χ., θ πρότυπθ ελλθνικι 
ςτθρίηεται ςτθν πελοποννθςιακι διάλεκτο, θ 
πρότυπθ αγγλικι ςτθ διάλεκτο του Λονδίνου κτλ.). 

 

 

Πρότυπθ γλϊςςα 



10 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• H διαδικαςία τυποποίθςθσ τθσ επιςθμότερθσ 
(γραπτισ κυρίωσ) μορφισ τθσ γλϊςςασ 
ςυνίςταται ςτθν επιλογι και πρόκριςι τθσ, 
ςτθν κωδικοποίθςθ και εξομάλυνςι τθσ με τθ 
ςφνταξθ γραμματικισ, λεξικοφ και άλλων 
βοθκθμάτων, ςτθ δθμιουργία φορζων για τθν 
καλλιζργεια, τθ διαφφλαξθ και τθ διάδοςι τθσ 
(για μια περιγραφι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
κοινισ χριςθσ, βλ. Mackridge 1990· για τθν 
αγγλικι, Stubbs 1986: 84-93). 

 



11 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Στθρίηεται ςτθν φπαρξθ μιασ ςαφϊσ 
προςδιοριςμζνθσ νόρμασ και τθσ αποδοχισ 
τθσ από τουσ ομιλθτζσ ωσ μζςου επικοινωνίασ 
προφορικισ και κυρίωσ γραπτισ, 
εξυπθρετϊντασ ταυτόχρονα ενοποιθτικοφσ 
ςτόχουσ ςτο πλαίςιο του κράτουσ (βλ. και 
Εγκυκλοπαιδικόσ Οδθγόσ για τθ Γλϊςςα). 

 



12 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Για τθ γλωςςολογία         οι γλϊςςεσ δεν 
αξιολογοφνται ςε ανϊτερεσ και κατϊτερεσ. 

• Για τουσ ομιλθτζσ         οι πρότυπεσ μορφζσ γλϊςςασ 
ςυνδζονται με αξιολογικζσ ςτάςεισ, ακριβϊσ επειδι 
διακζτουν ιδιαίτερο κοινωνικό κφροσ. 

•  νόρμα       φπαρξθ απαγορευμζνων/αποκλινουςϊν 
χριςεων και ποικιλιϊν που αποκλείονται από τθν 
εξζταςθ και τθ διδαςκαλία– και επομζνωσ αποτελεί 
αντικείμενο τθσ κανονιςτικήσ/ρυθμιςτικήσ 
διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ (βλ. και Xαραλαμπόπουλοσ 
1991: 58).  

 

Νόρμα και αξιολόγθςθ τθσ                
γλωςςικισ χριςθσ 



Κανονιςτικι διδαςκαλία 



14 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Παραδοςιακή διδαςκαλία         ςειρά κανονιςτικϊν 
οδθγιϊν του τφπου «τι λζγεται» και «τι δεν λζγεται», 
ςε επίπεδο γραμματικισ, λεξιλογίου, φωνολογίασ 
κτλ.  

• Διάκριςθ των διαφόρων επιπζδων μιασ γλϊςςασ 
(λόγια γλϊςςα, κοινι γλϊςςα, διάλεκτοσ κτλ.). 
Aνάμεςα ςε αυτά τα επίπεδα προςδιορίηεται ζνα 
που αποκτά το κακεςτϊσ τθσ γλϊςςασ «κφρουσ», 
τθσ «καλισ» γλϊςςασ, τθσ «ορκισ χριςθσ», θ οποία 
πρζπει να γίνει πρότυπο μίμθςθσ και να υιοκετθκεί 
από τουσ/τισ ομιλθτζσ/-τριεσ. 

 

 

Παραδοςιακι διδαςκαλία  



15 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Στο παραδοςιακό ςχολείο μποροφμε να ποφμε ότι 
απουςιάηει  επίγνωςθ τθσ ποικιλότθτασ τθσ γλϊςςασ,  
και οι ποικιλίεσ που παρεκκλίνουν από τθ νόρμα 
καταδικάηονται ςτθν αφάνεια ι, ακόμα χειρότερα, 
ποινικοποιοφνται ωσ «λανκαςμζνεσ».  

 

• Επιβάλλεται θ αποκαλοφμενθ  κανονιςτικι προςζγγιςθ, 
θ οποία χαρακτθρίηει «ςωςτό» ό,τι ςυντάςςεται με τθν 
πρότυπθ γλϊςςα και «λάκοσ» ό,τι παρεκκλίνει απ’ 
αυτιν.  

 

 

 

Στοιχεία κανονιςτικισ διδαςκαλίασ 



16 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Η παραδοςιακι διδαςκαλία αξιολογεί τισ γλωςςικζσ 
χριςεισ με κριτιρια «καλοφ» και «κακοφ», και εν ολίγοισ 
παρεμβαίνει κανονιςτικά «διορκϊνοντασ» τθ γλωςςικι 
χριςθ.  

• Οι απόπειρεσ να «αντιςτακμιςτοφν» οι γλωςςικζσ 
παραγωγζσ εφόςον απζχουν από τθ ςχολικι νόρμα 
παραγνωρίηουν τον πολυςφνκετο χαρακτιρα τθσ 
γλωςςικισ χριςθσ κακϊσ και τισ επικοινωνιακζσ 
δυνατότθτεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ.  

 

 



17 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Παραγνωρίηει ότι οι κοινωνικοπολιτιςμικοί παράγοντεσ 
διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο. 

• Γλϊςςα αναφοράσ είναι θ γλϊςςα με μεγαλφτερο κφροσ και 
εξουςία ι και θ γλϊςςα των κακιερωμζνων λογοτεχνικϊν 
κειμζνων. 

• Δεν είναι μια «αντικειμενικά καλφτερθ» γλϊςςα, αλλά μια 
γλϊςςα τθν οποία θ πλειονότθτα των ομιλθτϊν κεωρεί 
«καλφτερθ», ανεξάρτθτα από αν τθ χρθςιμοποιεί ι όχι. 

• Τα γλωςςικά τθσ ςτοιχεία δεν είναι αντικειμενικά «ποιοτικά 
καλφτερα», αλλά είναι οι ςτάςεισ των ομιλθτϊν που τουσ 
αποδίδουν μεγαλφτερο κφροσ.  

 

 

Η παραδοςιακι γλωςςικι 
εκπαίδευςθ  



18 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Προβάλλεται ζνα πρότυπο χριςθσ τθσ γλϊςςασ, χωρίσ 
παρεκκλίςεισ από τον κανόνα, με ςκοπό τθν 
προςαρμογι των μακθτϊν ςε αυτιν.  

• Διδάςκεται θ νόρμα –κυρίωσ γραπτι– που 
αντιπροςωπεφει το «επίςθμο» γλωςςικό όργανο -ςε 
αντιπαράκεςθ με το «ανεπίςθμο», που ταυτίηεται με τθν 
κακθμερινι –κυρίωσ τθν προφορικι– χριςθ τθσ 
γλϊςςασ. 

• Ζμφαςθ περιςςότερο ςτθν ανάλυςθ των 
μορφοςυντακτικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και ςτθ 
μεταγλώςςα, παρά ςτθ λειτουργικι πολυμορφία τθσ 
γλϊςςασ. 

 

 



19 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Μεταγλώςςα ονομάηεται θ γλϊςςα ι το ςφςτθμα ορολογίασ 
που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι ενόσ αντικειμζνου 
μελζτθσ.  

• Στθν περίπτωςθ τθσ γλωςςολογίασ αντικείμενο μελζτθσ είναι 
θ ανκρϊπινθ γλϊςςα.  

• Η ειδικι γλϊςςα τθσ γλωςςολογίασ  είναι θ επιςτθμονικι 
μεταγλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε για τθν περιγραφι αυτοφ 
του αντικειμζνου (π.χ., ουςιαςτικό, ριμα, ενικόσ αρικμόσ, 
μορφολογία, ςφνταξθ, φωνολογία κτλ.). 

• Γενικά ωσ μεταγλϊςςα μποροφμε να κεωριςουμε οτιδιποτε 
χρθςιμοποιοφμε για να ςυηθτιςουμε τα κζματα που τίκενται  
ςτθ ςυηιτθςθ περί γλϊςςασ (π.χ. οι ςτάςεισ απζναντι ςτισ 
γλϊςςεσ) (βλ. και Εγκυκλ. Οδθγόσ, ςελ. 316).  

 

Μεταγλϊςςα  



20 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Αναπαράγει ζνα περιοριςμζνο πρότυπο γλϊςςασ, 
χωρίσ να εξθγεί για ποιουσ λόγουσ κάτι που λζγεται 
είναι «καλφτερο» ι «χειρότερο» από ζναν 
εναλλακτικό του τρόπο, οφτε γιατί και πότε κάποιοι 
τρόποι ομιλίασ είναι προτιμότεροι από κάποιουσ 
άλλουσ.  

• Περιορίηονται, αποκλείονται και προγράφονται 
κάποιοι τφποι (διαλεκτικοί, οικείοι, ςυντετμθμζνοι 
κτλ.) προσ όφελοσ κάποιων άλλων που (υποτίκεται) 
ότι ανικουν ςτθ γλωςςικι νόρμα (πρότυπθ 
γλωςςικι παραλλαγι).  

Αποτελζςματα κανονιςτικισ 
διδαςκαλίασ  



21 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Η γλωςςικι παραγωγι των μακθτϊν αξιολογείται με 
βάςθ τθν οικειοποίθςθ ι όχι τθσ νόρμασ. 

• H βαρφτθτα δίνεται ςτο γραπτό ζναντι του 
προφορικοφ λόγου. Ο προφορικόσ λόγοσ, ακόμα κι 
όταν ενκαρρφνεται δεν είναι γνιςιοσ, εφόςον τείνει 
να αποτελεί απεικόνιςθ του γραπτοφ. Δεν παράγεται 
ςε πραγματικζσ αλλά ςε τεχνθτζσ ςυνκικεσ 
επικοινωνίασ, δθλαδι μζςα ςτον αναγκαςτικό από 
το ςχολείο διδακτικό διάλογο και τθν επιβεβλθμζνθ 
παραγωγι λόγου. 

 



Περιγραφικι/ερμθνευτικι 
προςζγγιςθ 



23 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• H περιγραφικι αντίλθψθ ζρχεται άμεςα ι ζμμεςα 
ςε αντιπαράκεςθ με τισ παραδοςιακζσ κεωρθτικζσ 
και διδακτικζσ αντιλιψεισ για τθν πρότυπθ, 
ςτακμιςμζνθ γλϊςςα μιασ κοινότθτασ ι μιασ χϊρασ 

• Μια περιγραφικι ι ερμθνευτικι προςζγγιςθ οφείλει 
να μελετά ιςότιμα όλεσ τισ γλωςςικζσ χριςεισ, χωρίσ 
να αποφαίνεται για το «ςωςτό» ι το «λάκοσ».  

• Δεν προτάςςει πρότυπα ορκότθτασ αλλά 
καταλληλότητασ και αποτελεςματικότητασ ανάλογα 
με κάκε επικοινωνιακι περίςταςθ (ανάπτυξθ 
επικοινωνιακισ ικανότθτασ). 

Τι είναι 



Παραγωγικι προςζγγιςθ 



25 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Αποςκοπεί ςτθν επζκταςθ τθσ γλωςςικισ χριςθσ και των ιδθ 
υπαρχόντων γλωςςικϊν πόρων με αποτελεςματικό τρόπο. 

• Σε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ περιςτάςεισ (ποικιλότθτασ 
τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ). 
Διδαςκαλία τθσ χριςθσ και τθσ μεταγλϊςςασ. 

• Εκπαιδευτικά: πρζπει να ξζρουμε ςε κάποιο βακμό πϊσ 
λειτουργεί θ γλϊςςα. 

• Πραγματιςτικά: πρζπει να μάκουμε να χρθςιμοποιοφμε τθ 
γλϊςςα πιο αποτελεςματικά. 

• Ζμμεςα, να επεκτείνουμε τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ ςε ξζνεσ 
γλϊςςεσ και να κατανοοφμε και να εκτιμοφμε τθ μθτρικι. 

• Σχζςεισ με τθν επικοινωνιακι προςζγγιςθ ςτθ γλϊςςα και με 
τθ διδαςκαλία των κειμενικϊν ειδϊν.  

Στόχοι / χαρακτθριςτικά 



26 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Δεν ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν λανκαςμζνεσ χριςεισ ι τφποι 
οφτε ότι δεν υπάρχουν ςυμβάςεισ οι οποίεσ πρζπει για 
διάφορουσ λόγουσ να τθροφνται  

                                            ΑΛΛΑ  

•  τα αίτια των γλωςςικϊν «λακϊν» είναι πολλαπλά και δεν 
εντάςςονται ςτισ ίδιεσ κατθγορίεσ·  

•  ειδικά ςτθν περίπτωςθ των μικρϊν παιδιϊν χρειάηεται να 
γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςε γλωςςικά ςφάλματα λόγω 
γλωςςικισ ανάπτυξθσ και ςε λάκθ που οφείλονται ςε πλάνεσ·  

•  ςυχνά το ςχολείο κρίνει ωσ λανκαςμζνο ζναν τφπο ο οποίοσ 
απλϊσ δεν προςιδιάηει ςτθ νόρμα·  

• τα κριτιρια τθσ επικοινωνιακισ καταλλθλότθτασ          ςθμα- 
ντικότερα από τα κριτιρια τθσ γλωςςικισ γραμματικότθτασ. 

«Αποποινικοποίθςθ του λάκουσ»  



Επικοινωνιακι/λειτουργικι  
προςζγγιςθ 



28 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Eδϊ και είκοςι περίπου χρόνια θ διδαςκαλία των 
γλωςςϊν ςτθρίηεται ςτθν πολυςυηθτθμζνθ 
επικοινωνιακι προςζγγιςθ          αναπτφχκθκε κατ’ 
αρχάσ για να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ τθσ 
διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν.  

• Οι βαςικοί τθσ άξονεσ αξιοποιικθκαν για τθ 
διδαςκαλία και τθσ μθτρικισ γλϊςςασ.  

  

Στόχοι / χαρακτθριςτικά 



29 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ 
ικανότθτασ μζςα από τθν υπόδυςη κοινωνικϊν 
ρόλων, ςτθ φυςικότητα των περιςτάςεων 
επικοινωνίασ (προςομοίωςθ τθσ φυςικισ 
διαδικαςίασ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ), ςτθν ποικιλία 
και τθν αυθεντικότητα των κειμζνων (ζχουν 
προκφψει από πραγματικζσ καταςτάςεισ 
επικοινωνίασ), ςτα πραγματικά κίνητρα για δράςθ 
και νοθματοδότθςθ.   

• Δευτερεφουςα ςθμαςία ςτουσ γλωςςικοφσ τφπουσ 
και ςτθ γλωςςικι επίγνωςθ (θ μεταγλϊςςα που 
ανακαλφπτεται με φυςικό τρόπο).  



Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ 



31 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Στθρίηονται ςε μοντζλα για τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ - 
παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του γραμματιςμοφ (βλ. ςχετικζσ 
ενότθτεσ). 

• Βαςικόσ πόροσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ επικοινωνίασ με λειτουργικοφσ ςτόχουσ είναι τα 
γλωςςικά αποκζματα των παιδιϊν όταν φτάνουν ςτο πρϊτο 
ςχολείο. 

• Ο ρόλοσ του ςχολείου γίνεται πολφ πιο απαιτθτικόσ                
να μάκει ςτα παιδιά να νοθματοδοτοφν αποτελεςματικά, 
δθλαδι να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα κατάλλθλα ςε 
ςυνάρτθςθ με τισ διαφορετικζσ κοινωνικο-πολιτιςμικζσ 
περιςτάςεισ επικοινωνίασ (μία από τισ οποίεσ είναι και θ 
διδακτικι περίςταςθ) (Halliday 1978, Halliday & Martin 2004).  

Στόχοι / χαρακτθριςτικά 



32 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Συςτθματικι άςκθςθ των παιδιϊν όχι μόνο ςτθ χριςθ τθσ 
γλϊςςασ αλλά και ςτθν επίγνωςθ ότι θ γλϊςςα κακορίηεται 
από τουσ περιοριςμοφσ που επιβάλλει θ επικοινωνία, 
δθλαδι από το ποιοσ/ποια μιλάει/γράφει, ςε ποιουσ 
απευκφνεται, για ποιο κζμα, με ποιο ςκοπό, ςε ποιεσ 
χωροχρονικζσ ςυνκικεσ, με ποιο μζςο.  

• Η γλωςςικι χριςθ μετατοπίηεται από τθν ορκότθτα ςτθν 
αποτελεςματικότθτα (αποποινικοποίθςθ και εξιγθςθ του 
«λάκουσ», το «λάκοσ» ωσ αφορμι διδαςκαλίασ). 

• Παραγωγικι προςζγγιςθ                                                                       
Τα παιδιά αςκοφνται ςτο να δίνουν/κατανοοφν οδθγίεσ, να 
αφθγοφνται, να περιγράφουν, να πλθροφοροφν, να 
επεξθγοφν, να επιχειρθματολογοφν, δθλαδι να επικοινωνοφν 
αποτελεςματικά μζςα ςτα εκάςτοτε κατάλλθλα κείμενα.  



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. Μοντζλα διδαςκαλίασ». 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. 

 


