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2 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Σκοποί  ενότθτασ                                     
(ειςαγωγικι για τθν επεξεργαςία επόμενων ενοτιτων) 

• Να αναπτυχκοφν βαςικζσ (ιςτορικζσ) 
υποκζςεισ και εξθγιςεισ για τθν ανάπτυξθ και 
κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ. 

• Να γίνουν κατανοθτζσ οι κεωρθτικζσ και 
μεκοδολογικζσ προχποκζςεισ των κεωριςεων. 

• Να φανοφν ομοιότθτεσ και διαφορζσ των 
κεωριςεων. 

• Να αναδειχτεί θ ςχζςθ γλωςςικοφ και 
εξωγλωςςικοφ περιβάλλοντοσ. 



3 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Βαςικζσ αρχζσ του κλάδου 

• Μάκθςθ τθσ γλϊςςασ 

• Γλϊςςα, νόθςθ, γνϊςθ: Τα παραδείγματα  
των Chomsky, Piaget, Vygotsky, Bruner, 
Halliday 
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Βαςικζσ αρχζσ του κλάδου 
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• Εμπλεκόμενεσ επιςτιμεσ ςτθ μελζτθ τθσ 
ψυχολογικισ, γλωςςικισ, ψυχογλωςςικισ, 
κοινωνιογλωςςικισ ανάπτυξθσ: 

Ψυχογλωςςολογία,  

Γλωςςολογία (θ γλωςςολογία ωσ κλάδοσ 
τθσ ψυχολογίασ) – Chomsky, 

Γνωςιακζσ επιςτιμεσ – Fodor. 

 

 



6 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Υποκζςεισ  
• Το πϊσ αναπτφςςεται θ γλϊςςα μπορεί να δϊςει 

απαντιςεισ ςτο πϊσ αναπτφςςονται άλλοι τομείσ 
τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ, για τουσ οποίουσ δεν ζχουν 
δοκεί ακόμα απαντιςεισ. 

• Υποκζςεισ που αφοροφν τθν οντογζνεςθ τθσ 
γλωςςικισ επικοινωνίασ και τθσ γλϊςςασ (κυρίωσ 
Vygotsky, Chomsky, Halliday, από διαφορετικζσ 
προοπτικζσ). 
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Η υπόκεςθ του Chomsky 
 

• Η ιδιάηουςα υπόκεςθ Chomsky (γλωςςολογικι και 
ψυχολογικι): αν το ανκρϊπινο ον είναι από τθ φφςθ 
προικιςμζνο να επικοινωνεί γλωςςικά, τότε αυτι θ 
βιολογικι προδιάκεςθ είναι ζνα ςφνολο 
πλθροφοριϊν ςχετικά με το πϊσ είναι οι  
ςχεδιαςμζνεσ οι ανκρϊπινεσ γλϊςςεσ (κακολικά 
χαρακτθριςτικά). 

• Αξίωμα: Από τθ ςτιγμι που θ γλϊςςα ωσ μοντζλο 
είναι δυνατόν να «μακευτεί» χωρίσ ςυςτθματικι 
διδαςκαλία (learnability), τότε πρζπει να 
υποκζςουμε ότι υπάρχει  ζνασ ζμφυτοσ μθχανιςμόσ 
που πυροδοτεί τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ. 
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Γενετικι μεταςχθματιςτικι 
γραμματικι 

• Γενετικι μεταςχθματιςτικι γραμματικι (πϊσ κάκε 
γλϊςςα γεννά τισ προτάςεισ τθσ) –αργότερα κεωρία 
τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ αναφορικισ ςφνδεςθσ.  

• Η γραμματικι είναι τόςο θ θεωρητική περιγραφή 
του ςυςτήματοσ τησ γλώςςασ όςο και θ γνώςη που 
ζχει κάθε άτομο για τη γλώςςα του. 

• Το μοντζλο οφείλει να είναι λιτό και ςυνοπτικό ζτςι 
ϊςτε, με ελάχιςτουσ κανόνεσ για τισ διαφορετικζσ 
γλϊςςεσ, να περιγράφει όλεσ τισ δυνατζσ γλϊςςεσ. 
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Μάκθςθ τθσ γλϊςςασ 
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• Τι είναι θ γλϊςςα; 

• Διαφζρει θ μάκθςθ τθσ γλϊςςασ από τθ 
μάκθςθ ςε άλλουσ τομείσ; 

• Η γλϊςςα μακαίνεται ι κατακτάται; 

• Πϊσ κατακτάται θ γλϊςςα; 

• Πϊσ μακαίνεται θ γλϊςςα; 

 

 

Μάκθςθ ι απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ 
Βαςικά ερωτιματα 
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• «Επίκτητο» και «ζμφυτο»                          
(φιλοςοφικζσ και ψυχολογικζσ κεωρίεσ 

 

• Ο ρόλοσ του περιβάλλοντοσ: 
Από τον ςυμπεριφοριςμό ςτθ νοθςιαρχία 

 

 

Διαφορετικζσ ιςτορικζσ κεωριςεισ 
ςχετικά με τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ 
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• Εμπειριοκρατικι κεϊρθςθ (επαγωγικι 
μάκθςθ: οικοδόμθςθ γνϊςεων με βάςθ τα 
περιβαλλοντικά ερεκίςματα χωρίσ εκ των 
προτζρων οδθγίεσ για τθ μορφι τθσ γνϊςθσ = 
ΜΑΘΗΣΗ τθσ γλϊςςασ) 

• Μπιχαβιοριςμόσ (ςυμπεριφοριςμόσ): τυπικόσ 
εκπρόςωποσ ο Skinner. 

 

 

Εμπειριοκρατικι κεϊρθςθ  
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• Ορκολογιςτικι κεϊρθςθ (απαγωγικι 
μζκοδοσ: διαδικαςίεσ ανάλυςθσ τθσ ομιλίασ 
με βάςθ προκακοριςμζνεσ κατευκφνςεισ = 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ τθσ γλϊςςασ: 

 

 

Ορκολογιςτικι κεϊρθςθ  



14 Τίτλοσ Ενότθτασ 

Επιχείρθμα: 

• Η ομιλία του περιβάλλοντοσ από μόνθ τθσ είναι 
ελλιπισ(αγραμματικότθτα, κομπιάςματα, 
παφςεισ κτλ.) και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να 
αποτελζςει πρότυπο για τθ δόμθςθ τθσ γλϊςςασ 
ςτα παιδιά.  
    

• H γλϊςςα μπορεί να μακευτεί μόνο εφόςον τα 
παιδιά μποροφν να εξάγουν κανόνεσ από 
ελάχιςτα δείγματα ομιλίασ του περιβάλλοντοσ. 
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• Νοθςιαρχία *ενεργόσ παρζμβαςθ του 
ανκρϊπινου οργανιςμοφ πάνω ςτα 
ερεκίςματα • οικοδόμθςθ γνϊςεων που 
ξεπερνοφν τα ερεκίςματα+. 

 

Νοθςιαρχία  
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• Ανεξαρτθςία;  

• Αιτιακι ςχζςθ (θ  νόθςθ προθγείται τθσ γλϊςςασ);  

• Αλλθλεξάρτθςθ; 

• Οι υποκζςεισ υπό το πρίςμα των ατομιςτικϊν και 
των κοινωνικϊν/διυποκειμενικϊν προςεγγίςεων 

 Τα παραδείγματα  των Chomsky, Piaget, 
Vygotsky, Bruner, Halliday 

 

Γλϊςςα, νόθςθ, γνϊςθ                          
Υποκζςεισ για τισ ςχζςεισ ανάμεςα                         

ςε γλϊςςα και νόθςθ: 
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• Αυτονομία τθσ κατάκτθςθσ τθσ γλϊςςασ (βλ. 
Γλωςςικι ικανότθτα- competence) από τισ 
υπόλοιπεσ νοθτικζσ διεργαςίεσ.  

        

       ατομιςτική προοπτική 

 

Chomsky 
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• Η μάκθςθ κατακτάται μζςα από τθν ενεργι 
παρζμβαςθ του υποκειμζνου πάνω ςτο υλικό 
περιβάλλον. 

• Παραγνϊριςθ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ = 
απλϊσ αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ. 

• Η γλϊςςα εκφράηει τισ νοθτικζσ διεργαςίεσ 
(γλϊςςα ωσ μζςο) και ζπεται τθσ νόθςθσ.  

     ατομιςτική προοπτική 

 

Piaget 
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• Σε ςυμφωνία με τον Piaget, κεωρεί ότι τα 
παιδιά μακαίνουν εξερευνϊντασ το 
περιβάλλον τουσ από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ 
τουσ (κοινωνικόσ κόςμοσ). 

Αλλά: 

• Η γλϊςςα αναπτφςςεται παράλλθλα με τθ 
ςκζψθ ςε κοινωνικά περιβάλλοντα (και μόνο 
μζςα ςε αυτά). 

Κοινωνικόσ/διυποκειμενικόσ χαρακτήρασ τησ 
μάθηςησ. 

 

Vygotsky (1) 
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• Ο ρόλοσ των ενθλίκων είναι κακοριςτικόσ 
κακϊσ διαμορφϊνουν τθ μάκθςθ των 
παιδιϊν μζςα από τον προςανατολιςμό ςτα 
νοιματα, τα ςχόλια κακϊσ και με τισ 
διάφορεσ ρουτίνεσ γλωςςικισ επικοινωνίασ. 

• Η γλϊςςα ωσ εργαλείο τθσ νοθτικισ 
δραςτθριότθτασ.  

 

Vygotsky (2) 
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• Η μετάδοςθ τθσ κουλτοφρασ, θ ανάπτυξθ τθσ 
ςκζψθσ και θ ςυνεπαγόμενθ μάκθςθ 
οφείλονται ςτθ χρήςη τησ γλώςςασ για τθν 
αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ. 

• Η αποτελεςματικι μάκθςθ δεν μπορεί να 
ςυμβεί παρά με τθν αλληλεπίδραςη ανάμεςα 
ςε άτομα με διαφορετικά επίπεδα γλωςςικι, 
γνωςιακισ, επικοινωνιακισ ικανότθτασ. 

 

Vygotsky (3) 
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• Με άλλα λόγια, τα άτομα που βρίςκονται ςε ζνα 
«ανϊτερο» επίπεδο γνϊςθσ και οι «μεςολαβητζσ» -
που ςυνικωσ είναι οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που 
επιλζγουν και διαμορφϊνουν τισ εμπειρίεσ 
μάκθςθσ- αποτελοφν τθ ςκαλωςιά (scaffolding) για 
να μεταβεί θ/ο εκπαιδευόμενθ/-οσ ςτο επόμενο 
ςτρϊμα γνϊςθσ, κάτι παραπάνω από τθ γνϊςθ  που 
κα μποροφςε να κατακτιςει χωρίσ τθ βοικεια 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ (Ζώνη εγγφτερησ ανάπτυξησ 
- Zone of Proximal Development).  

Vygotsky (4) 
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• Αυτι θ κοινωνιο-αλλθλεπιδραςτικι προςζγγιςθ 
δίνει ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικό, 
εκπαιδευόμενο/-θ (με το γλωςςικι του ανάπτυξθ) 
και το αντικείμενο τθσ μάκθςθσ. Το κατάλλθλο 
πλαίςιο μάκθςθσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ 
διδαςκαλίασ, των ςτρατθγικϊν μάκθςθσ και θ 
παρουςία εμπειριϊν που ζχουν πραγματικό νόθμα 
για τον/τθν εκπαιδευόμενο/-θ. 

• Σθμειωτικζσ διεργαςίεσ 

    κοινωνική (διυποκειμενική) προοπτική 

 

Vygotsky (5) 
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• Αναγνωρίηει ότι υπάρχει ςε όλα τα άτομα μια βιολογικισ 
προζλευςθσ ικανότθτα (LAD/μθχανιςμόσ γλωςςικισ 
κατάκτθςθσ) (πρβλ. Chomsky) που τα προδιακζτει να 
χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα για να επικοινωνοφν. 

•  Αυτι όμωσ θ ικανότθτα είναι απολφτωσ πολιτιςμική 
εφόςον για αςκιςουμε αυτι τθν ζμφυτθ ικανότθτα 
χρειάηεται να αλλθλεπιδράςουμε με τουσ άλλουσ 
προκειμζνου να «κοινοποιιςουμε ιδζεσ».  Ζτςι, θ 
γλϊςςα (φωνολογία, γραμματικι, ςθμαςιολογία και 
ομιλιακά ενεργιματα) γίνεται μζςο για τθν ερμθνεία και 
τθ ρφκμιςθ τθσ κουλτοφρασ, ιδθ από τθ ςτιγμι που το 
βρζφοσ ειςζρχεται ςτθν ανκρϊπινθ ςκθνι.  

 

Bruner (1)  
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• Το προ-γλωςςικό βρζφοσ ζχει προδιάκεςθ να 
κατακτιςει τον πολιτιςμό μζςω τθσ γλϊςςασ.  

• Ο ρόλοσ των ενθλίκων είναι κακοριςτικόσ, με τθν ζννοια 
ότι αποτελοφν υπόδειγμα (“γλωσσσικοί καθοδηγητές”, 
μζςα από οικείεσ δραςτθριότθτεσ που ςυνεπάγονται 
πράξεισ. *Σφςτθμα Υποςτιριξθσ τθσ Γλωςςικισ 
Κατάκτθςθσ, που ςυμπεριλαμβάνει το Μθχανιςμό 
Γλωςςικισ Κατάκτθςθσ+).  

• Το παράδειγμα του παιχνιδιοφ (οικείο, δραςτθριότθτα, 
κατανόθςθ, δομθμζνο, ανάπτυξθ θκικϊν προταγμάτων, 
κανόνεσ).  

• κοινωνική (διυποκειμενική) προοπτική 

 

Bruner (2)  



26 Τίτλοσ Ενότθτασ 

«Μαθαίνω τη γλώσσα, μαθαίνω τον κόσμο,                         
μαθαίνω για τη γλώσσα». 

• Τα παιδιά μακαίνουν τθ γλϊςςα μζςα ςτο περιβάλλον 
χριςθσ τθσ.  

• Μακαίνοντασ τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, μακαίνουν 
ταυτόχρονα τουσ τρόπουσ δράςθσ, φπαρξθσ και 
ερμθνείασ τθσ κοινότθτάσ τουσ.  

• Μακαίνουν επίςθσ πϊσ λειτουργεί θ γλϊςςα 
(μεταγλώςςα) 

 

Halliday (1)      
Συςτθμικι Λειτουργικι Γλωςςολογία (ΣΛΓ)  
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• Το γλωςςικό περιβάλλον και ο ρόλοσ των ενθλίκων 

• Σε αντίκεςθ με τον Chomsky, κεωρεί ότι το γλωςςικό 
περιβάλλον είναι «πλοφςιο», καλά δομθμζνο λεξικο-
γραμματικά. 

• Η λεξικογραμματικι διαμορφϊνει τθν εμπειρία (ςτθ ΛΓ 
εγγράφονται οι τρόποι αντίλθψθσ τθσ εμπειρίασ και θ 
εμπειρία εγγράφεται ςτθ ΛΓ). 

 

Halliday (2) 



28 Τίτλοσ Ενότθτασ 

• Η ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ ςτο βρζφοσ (οντογζνεςη) 
δείχνει πϊσ δομείται θ γλϊςςα. 

• Από τθν πρωτογλϊςςα (λειτουργίεσ, όχι γραμματικι) ςτθ 
γλϊςςα των ενθλίκων (μεταλειτουργίεσ και ΛΓ). 

• Διαλεκτικι και διαλογικι ςχζςθ ανάμεςα ςε γλϊςςα, 
γνϊςθ, μεταγλϊςςςα. 

   διχποκειμενική προοπτική τησ γλωςςικήσ ανάπτυξησ 

Halliday (3) 



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 2015.                
«Θεωρίεσ Γλωςςικισ Ανάπτυξθσ. Θεωρίεσ μάκθςθσ τθσ γλϊςςασ (Piaget, 
Vygotsky)». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι 
διεφκυνςθ: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547  

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547
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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. 

 


