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Σκοποί  ενότθτασ 

• Να γίνουν κατανοθτά τα χαρακτθριςτικά  τθσ 
ανάπτυξθσ των επικοινωνιακϊν προκζςεων και 
ικανοτιτων  

• Να δοκοφν παραδείγματα πραγματολογικϊν, 
γλωςςικϊν και κοινωνιογλωςικϊν γνϊςεων 

• Να αναδειχτοφν οι γλωςςικζσ χριςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ  
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Ειςαγωγικά   

• Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων 
και επικοινωνιακϊν ικανοτιτων 

• Πραγματολογικζσ γνϊςεισ 

• Κειμενικζσ γνϊςεισ 

• Κοινωνιογλωςικζσ γνϊςεισ 

• Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και 
εκπαίδευςθ (χριςεισ τθσ γλϊςςασ) 
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Ειςαγωγικά 
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Επικοινωνιακι περίςταςθ 
Είναι θ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ 
επικοινωνίασ. Βαςίηεται ςε διαφόρων  ειδϊν γνϊςεισ, 
πζρα από αυτζσ που αφοροφν το ίδιο το γλωςςικό 
ςφςτθμα (Κατι 1992).  

Οργανϊνουμε τισ εκφράςεισ ζτςι ϊςτε να μθν είναι μόνο 
γραμματικά, ςθμαςιολογικά και φωνολογικά αποδεκτζσ 
αλλά και κατάλλθλεσ για τθν ΚΑΘΕ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΡΕΙΣΤΑΣΗ . 

Η διαπλοκι των παραγόντων ςυνομιλθτζσ- περιςτάςεισ- 
ςκοποί είναι δζςμεσ πολλϊν και διαφορετικϊν 
ςυνκθκϊν κάκε φορά 
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Επικοινωνιακι ικανότθτα 
• Hymes : ειςάγει τον όρο επικοινωνιακι ικανότθτα για 

να περιγράψει το ςφνολο των γνώςεων που 
ρυκμίηουν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν επικοινωνία. 

• Chomsky: για να περιγράψει τθ γνϊςθ που αφορά το 
πότε και ποφ κρίνουμε ςκόπιμο να μιλιςουμε, για 
ποιο κζμα, ςε ποιον/α και πϊσ, πρζπει να το κάνει  με 
τθ ςτενότερθ ζννοια τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ*. 
(Κατι 1992) 

 

     οι ικανότθτεσ αυτζσ παίρνουν διάφορεσ μορφζσ και ζχουν αποκλθκεί  

πραγματολογικζσ, κειμενικζσ & κοινωνιογλωςςικζσ 
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Μοντζλο Hymes (1967) 
Βαςιηόμενοσ ςτο μοντζλο του Jacobson για τουσ παράγοντεσ τισ 
επικοινωνίασ, προτείνει μια διευρυμζνθ ανάλυςθ του επικοινωνιακοφ 
γεγονότοσ ςε ςυνιςτώςεσ, γνωςτι ωσ μοντζλο SPEAKING (ακρωνφμιο 
από τα αρχικά των ονομάτων των ςυνιςτωςϊν.): 

•Setting + Scene (πλαίςιο επικοινωνίασ): περιλαμβάνει το χϊρο και το 
χρόνο διεξαγωγισ τθσ επικοινωνίασ και το ψυχολογικό και πολιτιςμικό 
πλαίςιο τθσ. Ρ.χ. το πζνκιμο κλίμα ι το εορταςτικό κλίμα. 

•Participants (ςυμμετζχοντεσ): Ο ομιλθτισ- πομπόσ- αποςτολζασ, ο 
ακροατισ- δζκτθσ- παραλιπτθσ μθνφματοσ και οι υπόλοιποι 
ςυμμετζχοντεσ ακόμα κι αν ςιωποφν. 

•Ends (ςκοποί): οι προκζςεισ και οι ςκοποί των ομιλθτϊν πριν (αλλά και 
κατά) τν επικοινωνία κακϊσ και τα αποτελζςματα αυτισ. Ρ.χ. θ πρόκεςθ 
μπορεί να είναι θ πεικϊ αλλά το αποτζλεςμα ςτο τζλοσ να διαφζρει. 
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• Acts characteristics (πράξεισ λόγου): το περιεχόμενο του μθνφματοσ 
και θ μορφι του. Ρ.χ. το κζμα μπορεί να είναι ίδιο, αλλά οι γλωςςικζσ 
μορφζσ ζκφραςισ του πολλζσ. 

• Keys (φφοσ): επιπλζον ςτοιχεία για το περιεχόμενο του μθνφματοσ 
και τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να γίνει κατανοθτό (χειρονομίεσ, 
μορφαςμοί, φψοσ φωνισ, ςτάςθ ςϊματοσ). 

• Instrumentalities (Μζςα): ο τρόποσ μετάδοςθσ των μθνυμάτων π.χ. 
επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο ι τθλεφωνικι ι γραπτι, μορφζσ 
λόγου π.χ. μιλάω- ψικυρίηω, κακθμερινι γλϊςςα, ειδικά λεξιλόγια 
(αργκό) 

• Norms (Κανόνεσ): Κανόνεσ ςυνομιλίασ (πότε μιλάει κάποιοσ, πότε 
διακόπτει ι αλλάηει κζμα), ςυνικειεσ- ςυμβάςεισ μιασ κοινωνίασ 
(πλθκυντικόσ ευγενείασ) 

• Genres (είδθ λόγου): θ πράξθ λόγου ςφμφωνα με οριςμζνα τυπικά 
χαρακτθριςτικά π.χ. επιςτολι, ποίθμα, ανζκδοτο, ομιλία. (Μότςιου 
2014).  
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (1)  

• Εξετάηει τισ προκζςεισ που ζχουμε κατά νου κάκε φορά που 
μιλάμε/γράφουμε/ακοφμε/διαβάηουμε. Η δόμθςθ των 
γλωςςικϊν εκφράςεων δεν εξαρτάται μόνο από γλωςςικοφσ ι 
επικοινωνιακοφσ κανόνεσ αλλά και από το ίδιο το περιεχόμενο 
του μθνφματοσ που κζλουμε να διατυπϊςουμε. 

• Το ενδιαφζρον ςτρζεφται ςτθ γλωςςικι επικοινωνία και τθν 
επίδραςθ που κζλει να προκαλζςει ο ομιλθτισ/-τρια πάνω 
ςτο άτομο που ακοφει.  

• Σφμφωνα με τθν αγγλοςαξονικι αναλυτικι φιλοςοφία (Austin 
1962· Searle 1969) θ ομιλία προςεγγίςτθκε ςαν κοινωνικι 
πράξθ. 
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (2)  

• Ελάχιςτθ μονάδα ςε μία τζτοια προςζγγιςθ κεωρικθκε θ 
λεκτικι πράξθ (speech act) και αναλφκθκε με βάςθ τον ςκοπό 
που κζλει να επιτελζςει ο ομιλθτισ/- τρια. 

 Παράδειγμα: ζνα αίτθμα, μία υπόςχεςθ, «φζρε μου το 
βιβλίο= ςου ηθτάω να μου φζρεισ το βιβλίο», «κα ζρκω να ςε 
δω αφριο= ςου υπόςχομαι ότι κα ζρκω αφριο». 

 

ακόμα κι όταν δεν λζμε ανοιχτά γιατί απευκυνόμαςτε ςε 
άλλα άτομα, υπονοείται πάντα ότι μιλάμε για κάποιο ςκοπό. 
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (3)  

Θεωρία λεκτικϊν πράξεων:  

•Η ψυχολογικι μελζτθ τθσ χριςθσ τθσ γλϊςςασ οφείλει να 
προςδιορίςει το πώσ κάκε άτομο μετουςιϊνει τον 
επικοινωνιακό ςκοπό που ζχει κατά νου ςε γλωςςικι 
ζκφραςθ κακϊσ βζβαια και πώσ εξάγει τον υπονοοφμενο 
ςκοπό των άλλων με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ εκφράςεισ που 
ακοφει.  

•Το ότι δεν παρατθρείται απλι αντιςτοιχία ανάμεςα ςε αυτό 
που λζγεται κυριολεκτικά και ςε αυτό που εννοείται 
δθμιουργεί προβλιματα ςτθν ερμθνεία και πιο ςυγκεκριμζνα 
φαίνεται ςτθν περίπτωςθ ειρωνείασ (αυτό που λζγεται είναι 
αντίκετο από αυτό που εννοείται).  
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (4)  

Παράδειγμα:  

Συνικωσ ηθτάμε κάτι από άτομα με περιςςότερο κφροσ από εμάσ 
χρθςιμοποιϊντασ τον πλθκυντικό ευγενείασ και πιο πλάγιουσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ «κα μποροφςατε να μου δϊςετε αυτι τθ 
μπάλα;».  

Πταν μιλάμε ςε πρόςωπα οικεία τότε μιλάμε με πιο άμεςουσ 
τρόπουσ 

προφανϊσ κάκε παιδί πρζπει να μάκει πϊσ να επιτελεί λεκτικζσ 
πράξεισ με διαφορετικά μζςα. Σθμαντικό ενδιαφζρον ζχουν τα 
ηθτιματα τθσ ανάπτυξθσ των πράξεων ομιλίασ ςτο παιδί μζςα 
από τθν ζκφραςθ αιτθμάτων. (Κατι 1992) 

• Η επιλογι μιασ ςυγκεκριμζνθσ γλωςςικισ δομισ  εξαρτάται από όλο 
το πλαίςιο επικοινωνίασ, όπωσ το τι ακριβϊσ ςθμαίνει, ςε ποια άτομα 
απευκυνόμαςτε κ.λπ.  
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (5)  

• Στα 3 ζτθ εκφράηουν αποκλειςτικά τα αιτιματά τουσ ωσ 
διαταγι. Στα 4 ζτθ μπορεί να τα εκφράςουν ωσ ερϊτθςθ 
(Μπορείσ να μου το δϊςεισ;). 

• Επίςθσ είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει ζνα ςυγκεκριμζνο 
γλωςςικό μζςον για τθν ζκφραςθ διαφόρων επικοινωνιακϊν 
ςκοπϊν προκζςεων.  

Π.χ. μία ερϊτθςθ λειτουργεί ωσ τρόποσ πλθροφόρθςθσ (που 
πάμε; , τι είναι αυτό), μζςον για τθν ζναρξθ ι διατιρθςθ τθσ 
ςυνομιλίασ (να ςου πω κάτι;), ρόλοσ διαταγισ ςτο τζλοσ τθσ 
προςχολικισ θλικίασ (γιατί ιρκεσ; Μπορεί να εννοεί απλά 
«φφγε» ι ωσ αίτθςθ πλθροφορίασ) (Μότςιου 2014). 
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν προκζςεων (7)  

• Schneiderman (1980): το γεγονόσ ότι τα ζμμεςα αιτιματα είναι 
πιο περίπλοκα φαίνεται κ από το ότι οι γονείσ τα αποφεφγουν 
να τα χρθςιμοποιοφν όταν απευκφνονται ςτα παιδιά.  

• Η Beates (1976): ζλεγξε τον τρόπο με τον οποίον ηθτοφν τα 
παιδιά μια καραμζλα ςτα πλαίςια ενόσ πειράματοσ, για να 
εξθγιςει ότι με το χρόνο τα παιδιά αποκτοφν περιςςότερουσ 
τρόπουσ ζκφραςθσ αιτθμάτων. Σε όλεσ τισ θλικίεσ προτιμοφν 
τον άμεςο τρόπο ζκφραςθσ για να διατυπϊςουν τι κζλουν 
«δϊςε μου μία καραμζλα». Αν όμωσ τουσ ηθτιςουν να το πουν 
με άλλον τρόπο τότε τα μεγαλφτερα παιδιά (ςχολικισ θλικίασ) 
αλλάηουν αμζςωσ τεχνικζσ  

 π.χ. με πλάγιεσ ερωτθματικζσ προτάςεισ: κα μποροφςεσ 
παρακαλώ να μου δώςεισ μία καραμζλα;, με υποκετικζσ 
προτάςεισ: εάν ζχετε τθν καλοςφνθ, μου δίνετε μια καραμζλα; 
(Κατι 1992) 
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Ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν ικανοτιτων 

• Τα προβλιματα που διζπουν τθν ομιλία των παιδιϊν ςχολικισ 
θλικίασ είναι ςυνικωσ επικοινωνιακά και πολφ λιγότερο 
γλωςςικά.  

• Κατά τθν προςχολικι θλικία τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τθ 
γλϊςςα ςυνικωσ ςε πολφ οικείεσ περιςτάςεισ για ςυνομιλία με 
οικεία πρόςωπα και για γνωςτά κζματα.  

• Μεγαλϊνοντασ ζρχονται αντιμζτωπα με καινοφριεσ 
περιςτάςεισ οι οποίεσ απαιτοφν διαφορετικι οργάνωςθ των 
γλωςςικϊν εκφράςεων. Η ικανότθτα αυτι ςυνεχίηεται εφ’ 
όρου ηωισ. (Κατι 1992) 
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Πραγματολογικζσ γνϊςεισ (1) 

• Είναι οι γνώςεισ για τθ ςχζςθ του φυςικοφ πλαιςίου 
επικοινωνίασ με τθν ίδια τθ γλωςςικι ζκφραςθ. 

• Είναι λογικό οι γλωςςικζσ εκφράςεισ να είναι 
διαφορετικζσ όταν υπάρχει το φυςικό πλαίςιο απϋ όταν 
απουςιάηει.  
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Πραγματολογικζσ γνϊςεισ (2) 

• Σφμφωνα με τον Glucksberg (1966) τα παιδιά δεν 
καταφζρνουν να γίνουν επαρκϊσ επεξθγθματικά όταν 
αφθγοφνται ζνα κζμα ξεκομμζνο από το αρχικό του 
πλαίςιο. παράδειγμα: 

• Σε μια ιςτορία για τον Μπάτμαν, ζνα παιδί λζει μεταξφ 
άλλων, «ιταν ζνα τζτοιο και μόνο ζμεινε το ςκελετό 
από το αμάξι του», χωρίσ να διευκρινίηει ι ζςτω να 
υπονοεί κάπου τι ιταν αυτό το «τζτοιο». (Κατι 1992) 
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Κειμενικζσ γνϊςεισ 

• O όροσ «κείμενο» εννοείται με τθν ευρφτερθ ζννοια 
και αναφζρεται ςε μονάδεσ λόγου προφορικοφ και 
γραπτοφ, διαλόγου και μονολόγου. (Κατι 1992). 

• Η κατάλλθλθ επιλογι των γλωςςικϊν εκφράςεων 
εξαρτάται κι από ζνα δεφτερο είδοσ γνϊςθσ που ζχει 
ςχζςθ με τθν οργάνωςθ μεγαλφτερων μονάδων 
ομιλίασ. Οι κανόνεσ που κακορίηουν τθ δόμθςθ των 
γλωςςικϊν εκφράςεων ςε ςχζςθ πάντα με άλλεσ 
εκφράςεισ ονομάηονται κειμενικοί (discourse rules), 
επειδι αφοροφν τθ δόμθςθ ολόκλθρων κειμζνων.  
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Είδθ κειμενικϊν γνϊςεων - Αφθγιματα 

Τα αφθγιματα αποτελοφν ζνα από τα πιο μελετθμζνα γζνθ 
ομιλίασ, μερικζσ ενδεικτικζσ προτάςεισ για τισ υποκζςεισ 
για τθ δομι τουσ:  

•Διακρίνονται πάντα από ζνα άνοιγμα και ζνα κλείςιμο 
«Μία φορά κι ζναν καιρό», «Ζιςαν αυτοί καλά κι εμείσ 
καλφτερα» 

•Αρχίηουν πάντα με ζναν προςδιορςμό των κεντρικϊν 
χαρακτιρων και μια τοποκζτθςι τουσ ςε τόπο και ςε 
χρόνο. (Κατι,..:239) 

*τα αφθγιματα των ενθλίκων εμπεριζχουν και αξιολόγθςθ 
«Άςε! τζτοιο επειςόδιο δεν ζχει ξαναγίνει». Τα μικρότερα 
παιδιά παραλείπουν πολλζσ ενότθτεσ από τισ ιςτορίεσ και 
επικεντρϊνονται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ.  



20 

Κειμενικζσ γνϊςεισ (1)  

• Ο Trevarthen (1979) αποκαλεί τισ πρώτεσ 
επικοινωνιακζσ ςυναλλαγζσ ανάμεςα ςτα βρζφθ και 
ςτα ενιλικα άτομα, πρωτοςυνομιλίεσ.  

• Η Shatz (1978) αναφζρει ότι ακόμα και τα δίχρονα 
παιδιά παραπονιοφνται όταν οι άλλοι δεν αντιδροφν 
ςτα λεγόμενά τουσ ςε μία απόπειρα ςυνομιλίασ. 

• H Shugar (1981) ζδειξε ότι τα τρίχρονα παιδιά ιταν 
λιγότερο πρόκυμα να ςυνεχίςουν μια ςυνομιλία που 
άρχιςε ζνα άλλο άτομο ςε ςφγκριςθ με τετράχρονα 
παιδιά που το ζκαναν ςυςτθματικά. (Κατι 1992) 
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Παραδείγματα 

Τα νιπια ςτθν αρχι τθσ προςχολικισ θλικίασ είναι ςε κζςθ να 
ςυμμετζχουν ςε διαλόγουσ που αρχίηουν και διατθροφνται από 
ζναν ενιλικα. Π.χ. 
Ενιλικασ: Τι βλζπεισ; 
Νιπιο: Έργο  
Ε.: Τι ζργο είναι αυτό; 
Ν.: Παιδικό 
Ε.: Και για ποιο πράγμα είναι; 
Ν.: (…) 
Ε.: Ποιοσ είναι ο ιρωασ; 
Ν.: Ένασ που πιγε κάπου μακριά. 
Ε.: Τι ιταν αυτόσ βαςιλιάσ; 
Ν.: Όχι. 
Ε.: Αλλά;  
Ν.: Κοίτα ζνα πουλάκι! 
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Κειμενικζσ γνϊςεισ (2) 
• Ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ ικανότθτα απάντθςθσ- ανταπόκριςθσ και 

ταυτόχρονθσ παροχισ νζων πλθροφοριϊν βελτιϊνεται ςθμαντικά 
ςτα 8-9 ζτθ. 

• Η διατιρθςθ του ίδιου κζματοσ φςτερα από αρκετζσ εναλλαγζσ 
ςυνομιλιακϊν ρόλων, φαίνεται ότι δυςκολεφει ιδιαίτερα τα 
μικρότερα νιπια. Χαρακτθριςτικι είναι θ απροειδοποίθτθ 
εναλλαγι πολλϊν κεμάτων. 

• Το κζμα ςυνομιλίασ είναι πικανότερο να διατθρθκεί περιςςότερο 
αν αφορά κάτι ςτο άμεςο φυςικό περιβάλλον ι αν το παιδί αρχίηει 
τθ ςυνομιλία. Η διατιρθςθ κάποιεσ φορζσ επιτυγχάνεται με τθν 
τεχνικι τθσ αίτθςθσ νζων πλθροφοριϊν.  
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Παραδείγματα 
Ν.: Ο μπαμπάσ; 
Ε.: Πιγε ζξω. 
Ν.: Πότε κα ζρκει;.  

Ν.: Κοίτα, πουλάκια 
Ε.: το βλζπω. 

Ν.: Μ’ αρζςουν τα πουλάκια. 
Ε.: Ναι; 

Ν.: Τα πουλάκια, τα ςπουργιτάκια… Να πάρουμε καναρίνι; 
(Μότςιου 2014) 

Ν.: Δε μου τθν ζδινε όταν παίηαμε. 
Ε.: Τί; 
Ν.: Δε μου τθν ζδινε όταν παίηαμε. 
Ε.: Τί πράγμα; 
Ν. Παίηαμε μαηί, αλλά δε μου τθν ζδινε. 
Ε.: Ποιο; 
Ν.: Τθν μπάλα! 
*τα νιπια ςπάνια ηθτοφν τα ίδια διευκρινιςεισ πλθροφορίεσ 
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Κοινωνιογλωςςικζσ γνϊςεισ (1) 

• Κάκε φορά που μιλάμε, προςαρμόηουμε τθν ζκφραςι μασ 
ζτςι ϊςτε να λάβουμε υπόψθ κοινωνικά πολιτιςμικά 
ςτοιχεία. 

• Ακολουκοφμε αρχικά πολιτιςμικά κακοριςμζνεσ ςυνικειεσ 
ομιλίασ και υπάρχουν ςυνικειεσ επικοινωνίασ που 
κακορίηονται από κοινωνιολογικζσ μεταβλθτζσ όπωσ π.χ. οι 
ςχζςεισ εξουςίασ των ςυνομιλοφντων. 

• Οι πολιτιςμικζσ επιδράςεισ φαίνονται ςτο παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο ανοίγουν οι τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ, το 
περιεχόμενο των οποίων κακορίηεται από πολιτιςμικζσ 
ςυμβάςεισ. Στθν Ελλάδα απαντάμε με «ναι» ι «λζγετε» ι «εμπρόσ». 

Στθν Ιταλία θ αντίςτοιχθ προςφϊνθςθ είναι «pronto», δθλαδι ζτοιμοσ/-θ. 
Στθν Αγγλία απαντοφν ςυνικωσ λζγοντασ τον αρικμό του τθλεφϊνου 

τουσ. (Κατι 1992) 
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Κοινωνιογλωςςικζσ γνϊςεισ (2) 

• Τα παιδιά φαίνεται να αποκτοφν από νωρίσ τζτοιου είδουσ 
γνϊςεισ. Οι παρεμβάςεισ των γονιϊν ςτθν ομιλία των παιδιϊν 
αφοροφν τζτοιεσ ςυμβάςεισ και όχι τισ γραμματικζσ 
διαςτάςεισ τθσ ομιλίασ «παράλειψθ του παρακαλϊ ι του 
πλθκυντικοφ ευγενείασ».  

• Η Ochs ζκανε μελζτθ για τθν κατάκτθςθ των γλωςςικϊν και 
επικοινωνιακϊν ικανοτιτων ςε ζνα χωριό τθσ Σαμόασ.  

• Για παράδειγμ,α τα παιδιά εκεί δεν μιλοφςαν μπροςτά ςτθν 
ερευνιτρια για τον λόγο ότι οι πολιτιςμικζσ τουσ ςυνικειεσ 
δεν επιτρζπουν τθν ομιλία μπροςτά ςε άτομα μεγαλφτερθσ 
θλικίασ εκτόσ  αν αυτά ξεκινιςουν τθ ςυηιτθςθ. Ακόμα και 
τότε χρθςιμοποιοφν τθν «καλι ομιλία» ωσ ζνδειξθ ςεβαςμοφ. 
(Κατι 1992) 
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Κοινωνιογλωςςικζσ γνϊςεισ (3) 

• Τα παιδιά φαίνονται ικανά εξαρχισ να λάβουν υπόψθ τουσ τα 
κοινωνικά χαρακτθριςτικά των άλλων ακόμα κι αν οι 
ικανότθτζσ τουσ είναι περιοριςμζνεσ.  

 Για παράδειγμα, ακόμα και δίχρονα παιδιά μιλοφν με 
μωρουδίςτικο τρόπο ςε μικρότερα, ενώ όταν απευκφνονται 
ςε μεγαλφτερα άτομα μιλοφν με πιο ώριμο τρόπο  

• Ακόμθ και τα παιδιά 2 ½  ετϊν ξζρουν ότι μποροφν να δϊςουν 
οδθγίεσ ςε προςτακτικι όταν μιλοφν ςε υφιςτάμενα 
πρόςωπα ενώ χρθςιμοποιοφν πιο πλάγιουσ τρόπουσ με 
άτομα που κεωροφν κοινωνικά. 
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Τα παιδιά 6-12 ετϊν : 

• Παρουςιάηουν αυξθμζνθ εμπλοκι ςε ποικιλία 
επικοινωνιακϊν περιςτάςεων, κάτι που διαφοροποιεί αρκετά 
το λόγο των παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ από το λόγο των 
νθπίων. Δθλαδι, προςαρμόηουν το φφοσ τουσ και το 
περιεχόμενο των εκφωνθμάτων ανάλογα με το ποιοσ μιλάει 
ςε ποιον, για ποιο λόγο κλπ.  

• Η γκάμα των επικοινωνιακϊν ςτόχων διευρφνεται, ενϊ θ 
επιλογι των γλωςςικϊν πράξεων δεν περιορίηεται ςτισ 
κατθγορίεσ των δθλωτικών και κατευκυντικών: δεςμευτικζσ 
και εκφραςτικζσ γλωςςικζσ πράξεισ εμφανίηονται ςτο λόγο 
των παιδιϊν και μάλιςτα αυξάνονται οι πλάγιεσ γλωςςικζσ 
πράξεισ. 

• Π.χ. Λζμε «ευχαριςτϊ» όταν μασ δίνουν κάτι! (προτρζποντασ 
το μικρό αδερφάκι να πει «ευχαριςτϊ») 
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• Ανάπτυξθ παρατθρείται επίςθσ τόςο ςτισ ςυνομιλιακζσ 
ικανότθτεσ των παιδιϊν όςο και ςτθν ικανότθτά τουσ να 
δομοφν μεγαλφτερεσ ενότθτεσ λόγου. Δθλαδι τα παιδιά 
μποροφν να διατθροφν για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα και 
για περιςςότερεσ εναλλαγζσ ςειράσ με το ίδιο κζμα. Ρ.χ. 

(Β.):   Ξζρεισ μαμά; Αυτόσ ζφτιαχνε ςυνζχεια ομοιοκαταλθξίεσ! 

(μαμά): Ε; Τι; 

(Β.):  Να, αυτόσ ςτθν εκπομπι, ζλεγε προτάςεισ ςτισ οποίεσ οι  
λζξεισ ζκαναν ομοιοκαταλθξία! 
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• Τζλοσ ςτθν αφθγθματικι τουσ ικανότθτα παρατθροφνται 
ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ, οι ιςτορίεσ που αφθγοφνται τα παιδιά 
εμφανίηουν όλο και πιο ολοκλθρωμζνεσ δομζσ (αρχι- μζςθ, 
δε λείπει το τζλοσ). Η ςυνοχι των κειμζνων επιτυγχάνεται με 
τθ χριςθ των αναφορικϊν ςτοιχείων και αντωνυμιϊν κατά 
τθν αναφορά ςε προθγθκζντα πρόςωπα, κάτι που γίνεται 
ςυςτθματικά ενϊ περιορίηεται θ χριςθ δεικτικϊν ςτοιχείων ι 
ελλείψεων που προκαλοφν αςάφεια. Π.χ. 

…τότε, ο βαςιλιάσ φϊναξε το γιό του που ζφευγε… αντί για 
…τότε (αυτόσ) τον φϊναξε και αυτόσ ζφευγε… (Μότςιου 2014) 
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Επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ και 
εκπαίδευςθ 
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Χριςεισ τθσ γλϊςςασ 
Γνωςτικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ 

• Halliday (ΣΛΓ)  

• Hymes (Εκνογραφία τθσ επικοινωνίασ) 

 

• Είδθ λόγου ι γλωςςικζσ χριςεισ πιο απαιτθτικζσ από 
άλλεσ και ςυναρτθμζνεσ με κοινωνικο-πολιτιςμικζσ 
διαςτάςεισ 
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Γνωςτικζσ διαςτάςεισ 
• Θζμα αναφοράσ και πλαίςιο επικοινωνίασ 

• Vygotsky: θ γλϊςςα αναπτφςςεται ωσ όργανο επικοινωνία 
αλλά εξελίχτθκε ςε όργανο τθσ ςκζψθσ> ςτο ενιλικο άτομο 
θ ςκζψθ δεν νοείται χωρίσ τθ γλϊςςα, εφόςον οι «λζξεισ» 
είναι αφθρθμζνεσ κατθγοριοποιιςεισ φαινομζνων του 
κόςμου 

Παραδείγματα από μονολόγουσ παιδιϊν διαπλεγμζνων με 
τισ πράξεισ τουσ: όχι μόνο για να απευκυνκοφν ςε άλλουσ 
αλλά και για να επεξεργαςτοφν ςκζψεισ και 
ςυναιςκιματα. (Πρβλ. με υποκζςεισ για γλωςςικι ανάπτυξθ ςτον 

Ηalliday). Στθ ςυνζχεια οι μονόλογοι γίνονται εςωτερικοί. 
(διαφοροποίθςθ από «εγωκεντρικι ομιλία» (Piaget). 
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Κοινωνικόσ λόγοσ 

• Διαφορζσ κοινωνικισ ομιλίασ και εςωτερικισ 
ομιλίασ 

• Η πρϊτθ γραμματικά και γνωςιακά πιο 
απαιτθτικι     

• Οργάνωςθ πλθροφοριϊν ςφμφωνα με το 
επικοινωνιακό πλαίςιο και τισ γνϊςεισ του 
αποδζκτθ. 
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Πλαιςίωςθ των γλωςςικϊν χριςεων 

• Λόγοσ, παραγλωςςικά και εξωγλωςςικά μζςα 
επικοινωνίασ και φυςικό πλαίςιο επικοινωνίασ,. 

• Ο βακμόσ εξάρτθςθσ από το φυςικό περιβάλλον 
εκφοράσ (αποπλαιςιωμζνοσ: παρελκόν, μζλλον, 
υπόκεςθ κτλ) 

• Αποκζντρωςθ (Piajet), γλϊςςα παρόντοσ και γλϊςςα 
μετάκεςθσ (Britton), ανάπτυξθ από τα εξωγλωςςικά 
ςτα γλωςςικά μζςα (Bruner). 
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Κατευκυντικόσ και ερμθνευτικόσ λόγοσ 

• Προθγοφνται οι γλωςςικζσ χριςεισ  που 
κατευκφνουν τισ πράξεισ- ζπονται εκείνεσ που 
ςχολιάηουν τον κόςμο. 

• Βλ. αναπτυξιακι πορεία ςτισ λειτουργίεσ παιδικισ 
γλϊςςασ (Halliday)   (εργαλειακι, κατευκυντικι, 
διαπροςωπικι, προςωπικι, ευρετικι, φανταςτικι, 
πλθροφοριακι). Η διάκριςι τουσ ςε πραγματιςτικι 
και μακθςιακι ςυνεπάγεται και τθν υιοκζτθςθ του 
ςυςτιματοσ των ενθλίκων (βλ.Ενότθτα 6) 

 

https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=PN1547&id=6203
https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=PN1547&id=6203
https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=PN1547&id=6203
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Γνωςτικζσ διαςτάςεισ γλωςςικϊν 
χριςεων και εκπαίδευςθ 

• Αποκεντρωμζνθ/αποπλαιςιωμζνθ από το 
υλικό και φυςικό πλαίςιο εκφοράσ χριςθ είανι 
γνωςτικά πιο απαιτθτικι και απαιτεί 
περαιτζρω ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν 
ικανοτιτων 

• Απαιτείται και αξιοποιείται ςτο ςχολείο 

• Ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ αποπλαιςιωμζνων 
χριςεων: αφιγθςθ, παιχνίδια ρόλων, 
περιγραφι κτλ.  
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Κοινωνικζσ διαςτάςεισ γλωςςικϊν 
χριςεων  

• Εξοικείωςθ με διάφορεσ μορφζσ ςτο κοινωνικο-
πολιτιςμικό περιβάλλον 

• Διαφορζσ ςτθν κοινωνικοποίθςθ ςτισ διάφορεσ 
κοινότθτεσ ανάλογα με τισ διαφορετικζσ νόρμεσ 
επικοινωνίασ: πότε, με ποιουσ, γιατί, για ποιο κζμα, 
πϊσ μιλάει το παιδί με το ενιλικο περιβάλλον. 

• Οι διαφορζσ με τισ ςχολικζσ χριςεισ και απαιτιςεισ 
μπορει να οδθγιςουν ςε ςχολικι αποτυχία. 
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Διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ (1) 

Διαφορζσ τρόπων επικοινωνίασ με τα παιδιά 

•Μεςοαςτικζσ οικογζνειεσ τθσ δφςθσ: παιδοκεντριςμόσ, ςυνεχισ 
ομιλία με τα παιδιά. Ταυτίηεται θ ευφυία με τθν πρόωρθ ομιλία-το 
ίδιο και οι Changa τθσ Αφρικισ. 

•Φτωχοί μαφροι ΗΠΑ: ανϊφελο να μιλοφν ςτα παιδιά 

•Λοφο τθσ Κζνυασ: αποκαρρφνεται θ πρωτοβουλία των παιδιϊν να 
μιλοφν  

•Φυλι Ινδιάνων: τα παιδιά μιλοφν μια εντελϊσ δικι τουσ γλϊςςα ϊσ 
τα 5. 

•Φυλι Ινδιάνων Καναδά:οι κραυγζσ των μωρϊν ζχουν ειδικι ςθμαςία 

•Ιαπωνία και Κορζα:οι ενιλικεσ ενκαρρφνουν τθ ςιωπι των παιδιϊν 

•Σαμόα: θ ομιλία των παιδιϊν δεν αποτελεί γλϊςςα 
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Διαπολιτιςμικζσ διαφορζσ (2) 

Πϊσ μακαίνουν τα παιδιά τθ γλϊςςα (Heath, 
Οchs) 

•Φτωχοί μαφροι:τα παιδιά ανακαλφπτουν μόνα τουσ τθ γλϊςςα 

•Καλοφλι (Νζα Γουινζα): θ γλϊςςα μακαίνεται με 
διδαςκαλία/πρότυπα/μίμθςθ (πρδ. 260) 

•Νότοσ ΗΠΑ:  

– ςυντθρθτικι κοινότθτα φτωχϊν λευκϊν:κακοδιγθςθ των 
παιδιϊν 

– Φτωχοί μαφροι: τα παιδιά να μακαίνουν από μόνα τουσ 

 Σχόλια ςτο λόγο των παιδιϊν: 

 Μαφρεσ κοινότθτεσ: περιοριςμζνεσ ερωτιςεισ 

 «Δφςθ»: ςχολιαςμόσ και επζκταςθ του λόγου των παιδιϊν  
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Τρόποι ηωισ και αφιγθςθ (Heath, 1983) 

Ικανότθτεσ και προαπαιτοφμενα προφορικισ και 
γραπτισ αφιγθςθσ 

•Κοινότθτεσ αμερικάνικου νότου: 

– Φτωχοί μαφροι εργάτεσ: δεν διαβάηουν γραπτά αφθγιματα πάνω ςτα 
οποία ςτθριηόταν θ εκμάκθςθ γραφισ/ανάγνωςθσ (τα παιδιά 
αδυνατοφςαν να παρακολουκιςουν, δάςκαλοι τα κεωροφςαν ανίκανα 
κτλ.). Αλλά ςτθν κακθμερινότθτα προτιμϊνται οι φανταςτικζσ ιςτορίεσ 
(με ςχολικά «ακατάλλθλα» ςτοιχεία), όχι όμωσ και πραγματικζσ 
ιςτορίεσ.  

– Φτωχοί λευκοί εργάτεσ: Οι φανταςτικζσ ιςτορίεσ κεωροφνται 
«ψζματα», προτιμϊνται τα θκικά διδάγματα   

– Μεςοαςτικι κοινότθτα: ακοφν και αφθγοφνται φανταςτικζσ ιςτορίεσ, 
κατι που εκτιμάται από γονείσ και ςχολείο   

– Σχολιαςμόσ και ερωτιςεισ κατανόθςθσ από τθν πλευρά των γονιϊν. 

• Συνζπειεσ για τισ ςχολικζσ γλωςςικζσ χριςεισ...   
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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 Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο 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. Επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547  

 

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


46 

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 Μθ Εμπορικι 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. 

 


