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Σκοποί  ενότθτασ 

• Να γίνουν κατανοθτζσ οι εξελίξεισ ςτθ ςφγχρονθ 
γλωςςολογία αναφορικά με τθν ανάπτυξθ τθσ 
γλϊςςασ. 

• Να περιγραφοφν οι επιπτϊςεισ τθσ γνωςιακισ 
ςτροφισ και τθσ μελζτθσ τθσ γλϊςςασ από τον 
Chomsky. 

• Να αναδειχτεί θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτον κλάδο 



3 

Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Γνωςιακι ςτροφι τθσ επιςτιμθσ 

• Μελζτθ τθσ γλϊςςασ από τον Chomsky 

• Αναπτυξιακι ψυχολογία και Ψυχο-
γλωςςςολογία 
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Ειςαγωγικά 
• 1960: τομι ςτισ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ για το παιδί. 

• Από άγραφο χαρτί         Πεμπτουςία του ανθρϊπου 

• Θ ανάπτυξθ του παιδιοφ χαρακτθρίηεται από ςυνζχεια, 
και όχι αςυνζχεια. 

• Τθν εποχι του Διαφωτιςμοφ ο Λοκ κεωροφςε ότι το 
παιδί ιταν άγραφοσ πίνακασ και θ οργάνωςθ τθσ 
κατιχθςισ του γινόταν αυςτθρά από τουσ ενθλίκουσ, 
ενϊ ο –πιο φιλελεφκεροσ– Ρουςό  μίλθςε για τον αγνό 
χαρακτιρα του παιδιοφ που κινδυνεφει να διαβρωκεί 
από τθν κοινωνία. Και οι δφο όμωσ μίλθςαν για ανάγκθ 
διαπαιδαγϊγθςθσ μζςω  τθσ πειθοφσ και όχι τθσ 
τιμωρίασ 
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Θ ιδεολογία του «άγραφου πίνακα» 
 

• Επιςτιμεσ όπωσ θ κοινωνιολογία και γενικά θ 
ψυχολογία ενίςχυςαν αυτι τθ λογικι. 

• Κοινι αντίλθψθ αυτϊν των πεδίων            Το παιδί ωσ 
βιολογικόσ οργανιςμόσ που εξανκρωπίηεται ι 
ολοκλθρϊνεται ψυχολογικά μζςα από τθν 
εςωτερίκευςθ κοινωνικϊν δεδομζνων. 

•  Θ ψυχολογία ζχει ωσ αντικείμενο τθ φφςθ του 
παιδιοφ (ακοινωνικό ον με κακολικά 
χαρακτθριςτικά) και θ κοινωνιολογία ςε μια κεωρία 
κοινωνικοποίθςθσ (ατομικι εςωτερίκευςθ του 
κοινωνικοφ). 
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Γνωςιακι ςτροφι 
• Δεκαετία ϋ50: διαφορετικι ψυχολογικι προςζγγιςθ:  

• Από το επίπεδο τθσ ςυμπεριφοράσ         επίπεδο τθσ 
νόθςθσ.  

• Θεωρία Chomsky:  

Θεωρεί αναγκαία τθν τυπικι (μακθματικι) 
περιγραφι τθσ γλϊςςασ και τθν εξιγθςθ τθσ γζνεςθσ 
και τθσ μορφισ τθσ. Θ γλϊςςα ωσ ατομικό νοητικό 
φαινόμενο. 

Παραγνωρίηει  τθν ομιλία. Θ ομιλία κακίςταται 
δυνατι μζςα από τθ γνϊςθ των γλωςςικϊν 
κανόνων. 
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Μελζτθ τθσ γλϊςςασ (Chomsky) 

• Ταυτίηεται με τθν καθολική γραμματική  (κοινό 
ςτοιχείο των γλωςςϊν του κόςμου κατά τον Chomsky). 

• Θ γλϊςςα δεν είναι μόνο αφθρθμζνο αλλά και 
κλειςτό/αυτόνομο ςφςτθμα γνϊςθσ. 

• Θ ανάπτυξθ από τθν αρχικι ςτθν τελικι κατάςταςθ 
γνϊςθσ (κατάκτθςθ γραμματικισ) χαρακτθρίηεται 
«ςτιγμιαία» διαδικαςία (αντιαναπτυξιακι προοπτικι). 

• Ωσ εκ τοφτου, δεν ζχει ςθμαςία θ περιγραφι 
ενδιάμεςων ςταδίων. 
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• Θ γλϊςςα είναι αυτόνομθ γνωςιακι δομι 

• Θ γλϊςςα αντανακλά τισ νοθτικζσ ςτρατθγικζσ 

• Τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά —ι μάλλον οι 
ιδιορρυκμίεσ— τθσ γλϊςςασ ανικουν ςτο βαςίλειο 
τθσ γλωςςικισ επιτζλεςθσ (linguistic performance) 

• Ανάλυςθ των γλωςςικϊν φαινομζνων ςε 
φυλογενετικι βάςθ 

• Θ ειδικι ζμφυτθ γλωςςικι γνϊςθ (competence) 
οδθγεί ςτθν κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ γλϊςςασ 
και, κατά ςυνζπεια, τθσ νόθςθσ. 

 

 



9 

Εξελίξεισ ςτθ Γλωςςολογία 

• Θ κεωρία του Chomsky         κυρίαρχο υπόδειγμα         

• Αποδεικνφει ότι το μπιχαβιοριςτικό μοντζλο (Skinner) 
αδυνατοφςε να εξθγιςει τθ χριςθ και τθ μάκθςθ τθσ 
γλϊςςασ 

• Αναφορά ςε νοθτικζσ καταςτάςεισ για τθν εξιγθςθ τθσ 
γλωςςικισ ςυμπεριφοράσ.  

• Ζτςι προκφπτει θ οπτικι τθσ γνωςιακισ ανάπτυξθσ, 
όμοιασ με αυτι τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ ςφμφωνα 
με τθ κεωρία του Chomsky. 
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Επιπτϊςεισ κεωρίασ Chomsky 

A. Τα παιδιά δεν μακαίνουν τισ γραμματικζσ καταλιξεισ 
τθσ γλϊςςασ τουσ μιμοφμενα ό, τι ακοφνε, αλλά 
εξάγοντασ από τισ λζξεισ που ακοφνε τισ αρχζσ με 
βάςθ τισ οποίεσ δθμιουργοφνται.  

 

Παράδειγμα: Μποροφν να ςχηματίςουν με βάςη ζναν 
κανόνα τον πληθυντικό των ουςιαςτικών που είναι 
επινοημζνα και δεν μποροφν ςυνεπώσ να τον ζχουν 
ακοφςει (π.χ. πολλζσ κοφραςεσ, κάτια αντί για κάτι). 
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Επιπτϊςεισ κεωρίασ Chomsky 

B. Θ μελζτθ του παιδιοφ εντάςςεται ςε κεωρθτικοφσ 
προβλθματιςμοφσ με κζματα που αφοροφν τθν 
ανάπτυξθ, τθ γλϊςςα και τθ νόθςθ 

 

Κομβικό ηιτθμα θ μάκθςθ τθσ γλϊςςασ όπωσ 
προκφπτει από ςυνκικεσ κακθμερινισ επικοινωνίασ 
και όχι ρθτισ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ. 
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Γνωςιακι Επιςτιμθ 

• Θ γνωςιακι επιςτιμθ ανεξαρτθτοποιείται από τθν 
εμπειριοκρατία τθσ ψυχολογίασ. 

• Θ γνωςιακι επανάςταςθ εγκακιδρφκθκε κεςμικά με 
το Κζντρο Γνωςιακϊν Μελετϊν το 1960 ςτο 
Πανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ με πρωτεργάτεσ τουσ 
Bruner και Μiler. 

• Υιοκετεί τθν άποψθ ότι τίποτε δεν μπορεί να μακευτεί 
αν δεν είναι εξαρχισ γραμμζνο ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό. 

• Αντικείμενό τθσ οι νοθτικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ 
αναπαρίςτανται με ςφμβολα ςε προταςιακι δομι. 
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Νοθτικι ανάπτυξθ 
• Μετάβαςθ από αρχικι ςε τελικι κατάςταςθ γνϊςθσ. 

• Αναγκαία κεωρείται θ φπαρξθ μιασ πρϊτθσ γνϊςθσ. 

• Απόψεισ για τθ νοητική ανάπτυξη: 
     Ο Fodor ιςχυρίςτθκε πωσ θ νοθτικι ανάπτυξθ είναι 

ανεξάρτθτθ από τθν εμπειρία και κακορίηεται από τθν 
οργάνωςθ των ερεκιςμάτων από τον ίδιο τον 
οργανιςμό. Αντίκετα, το εμπειριοκρατικό μοντζλο 
κεωρεί πωσ θ νοθτικι ανάπτυξθ κακορίηεται από τα 
ερεκίςματα που δζχεται πακθτικά από το περιβάλλον. 

• Οι παραπάνω ζρευνεσ δίνουν ζμφαςθ ςε προδεδομζνα 
βιολογικά κακολικά χαρακτθριςτικά και καταρρίπτουν 
τθν εικόνα του παιδιοφ ωσ «άγραφου πίνακα». 
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Το πζραςμα ςτθν αναπτυξιακι ψυχολογία 

• Αςπάςτθκε τθ γνωςιακι οπτικι τθσ ανάπτυξθσ. Θ 
εικόνα του παιδιοφ ωσ ιδεατοφ ενθλίκου και όχι ωσ 
ακϊου και ανιμπορου. 

• Κίνθμα Μελζτθσ του Παιδιοφ (μζχρι 1920): Συνιδρυτισ 
ο Τ.Σ. Χολ. Σθμαντικζσ κοινωνικζσ μεταρρυκμίςεισ:  

 Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, απαγόρευςθ παιδικισ 
εργαςίασ, ςυγκρότθςθ κοινωνικϊν και νομικϊν 
υπθρεςιϊν για το παιδί. 

• Ανάπτυξθ του Παιδιοφ (από 1920 και μετά): Περιγραφι 
ςωματικισ και ψυχολογικισ ανάπτυξθσ. 

• Θ Αναπτυξιακή Ψυχολογία βαςικι επιςτιμθ τθσ 
παιδαγωγικισ             Μελετά τθ γνωςιακι ανάπτυξθ. 
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Αναπτυξιακι Ψυχολογία 
• Τίκεται ςτο επίκεντρο τθ δεκαετία του ϋ50. Σε αυτό 

ςυνζβαλαν θ φυγι ψυχολόγων ςτισ Θ.Π.Α και θ 
ανάπτυξθ κεωριϊν κοινωνικισ μάκθςθσ. 

• Τθ δεκαετία του ϋ60: Στροφι αναπτυξιακισ 
ψυχολογίασ ςε κεωρθτικζσ  προςεγγίςεισ τθσ νόθςθσ  
(Piaget, Vygotsky) που μζχρι τότε δζχονταν αυςτθρι 
κριτικι. 

• Τθ δεκαετία του ϋ80: Θεωρθτικι αναπτυξιακι 
ψυχολογία.  
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Αμερικανικι ςχολι 

• Νόθςθ ≠ Συμπεριφορά 

• Κακολικι διάςταςθ ≠                                  
Ατομικι διαφοροποίθςθ 

• Θεωρθτικι ερμθνεία τθσ ανάπτυξθσ ≠ 
Κανονιςτικι περιγραφι τθσ. 
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Ψυχογλωςςολογία 

• Θ ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ δεν εντάςςεται ςτθν 
αναπτυξιακι ψυχολογία. Απαςχολεί όμωσ τθν 
ψυχογλωςςολογία και τθ γνωςιακι επιςτιμθ. 

 

___________________ 

[H ψυχογλωςςολογία ι ψυχολογία τθσ γλϊςςασ είναι 
διεπιςτθμονικόσ κλάδοσ που ανικει τόςο ςτθ γλωςςολογία 
όςο και ςτθν ψυχολογία, και διερευνά τθ ςχζςθ γλωςςικϊν 
και ψυχολογικϊν φαινομζνων.]  

Από την Πφλη για την ελληνική γλώςςα 

 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=42
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Σιμερα… 
• Θ αναπτυξιακι ψυχολογία χαρακτθρίηεται από 

διαφορετικζσ κεωρθτικζσ τάςεισ. 

• Τζλθ ϋ70: Ανεπαρκισ θ κεωρία του Piaget κακϊσ 
εμφανίηονται κριτικζσ που αφοροφν τα θλικιακά όρια 
των ςταδίων (λ.χ. Donaldson, Δθμθτρίου). 

• Στροφι ςτθ κεωρία επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν για 
να περιγραφοφν με τυπικοφσ όρουσ ςυγκεκριμζνεσ 
γνωςιακζσ δεξιότθτεσ          Νεοπιαηετιςμόσ. 

• Ανάγκθ ςυγκρότθςθσ μιασ παιδαγωγικισ 
ψυχολογίασ, εναςχόλθςθ με τθν εκπαίδευςθ. 
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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 Πατρϊν» 
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. Θεωρία γλωςςικισ απόκτθςθσ (Chomsky) 
και ψυχογλωςςολογία». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από τθ 
δικτυακι διεφκυνςθ: 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. 

 


