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Σκοποί  ενότθτασ 

• Να ςυηθτθκεί θ κεϊρθςθ του Halliday για τθ 
γλϊςςα και τθ ςχζςθ τθσ με τθν αναμόρφωςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ  

• Να αναλυκοφν οι βαςικζσ παραδοχζσ τθσ 
Συςτθμικισ Λειτουργικισ Γλωςςολογίασ (ΣΛΓ) 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Βαςικζσ παραδοχζσ τθσ Συςτθμικισ Λειτουργικισ 
Γλωςςολογίασ (ΣΛΓ) 

• Η γλϊςςα και θ αναμόρφωςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
εμπειρίασ (M.A.K. Halliday) 
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Η γλϊςςα και θ αναμόρφωςθ 
τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ             

(MAK Halliday) 
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Ειςαγωγικά 
• Ο Halliday ςτο άρκρο του Η γλϊςςα και θ αναμόρφωςθ 

τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (1999) αναλφει τον τρόπο με 
τον οποίο θ γλϊςςα κατθγοριοποιεί τον φυςικό κόςμο, 
διαμορφϊνοντασ ζτςι τθ βαςικι εμπειρία τθσ ανκρϊπινθσ 
φπαρξθσ. 

• Βαςικι του κεϊρθςθ είναι ότι αντιμετωπίηει τθ γλϊςςα ωσ 
ςθμειογενζσ ςφςτθμα, δθλαδι ωσ μζςο καταςκευισ 
νοθμάτων. Ο όροσ «νόθμα» ζχει κακαρά λειτουργικι 
χροιά: αφορά τισ διαδικαςίεσ και τισ ςυνκικεσ εκφοράσ 
του λόγου που γίνονται αφορμι για τθ λειτουργία του 
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ με τθ μορφι κειμζνου 
(προφορικοφ- γραπτοφ). 
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• Οι αντιλιψεισ μασ για τθ γλϊςςα και τθ γραμματικι 
διαμορφϊνονται αρχικά ςτο ςχολείο. Ζτςι γίνεται δφςκολο 
να αποκτιςουμε μια άλλθ εικόνα για τθ γλϊςςα, γιατί 
ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα κεωρθτικά μασ μοντζλα.  

• Αυτι θ εικόνα που δθμιουργείται κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ μασ εκπαίδευςθσ ουςιαςτικά δεν ταιριάηει με τθν 
εμπειρία μασ ωσ χρθςτϊν αυτισ τθσ γλϊςςασ. 

• Ο Halliday υποςτθρίηει ότι αν μποροφςαμε να 
ηωντανζψουμε ξανά τισ αςυνείδθτεσ ςκζψεισ μασ για τθ 
γλϊςςα από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ μασ, κα 
μποροφςαμε να ζχουμε μία ακριβζςτερθ εικόνα για το 
πώσ θ γλώςςα παίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ, το οποίο 
αποτελεί ζνα από τα βαςικά αντικείμενα μελζτθσ του. 
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H γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (1) 

• Η εμπειρία μετατρζπεται ςε νόθμα και θ μετατροπι αυτι 
είναι εφικτι λόγω τθσ λεξικογραμματικισ: 

  το γραμματικό ςφςτθμα τθσ γλϊςςασ, κακϊσ και οι λζξεισ 
και οι δομζσ μζςω των οποίων πραγματϊνεται, 
επιτρζπουν να μετατραπεί θ εμπειρία μασ ςε νόθμα και να 
τθν κατανοιςουμε.  

• Κατανοοφμε κάτι όταν το μετατρζπουμε ςε νόθμα →                         
το αποτζλεςμα είναι θ γνϊςθ. 

• Κατανόθςθ & Γνϊςθ →  Σθμειωτικζσ διαδικαςίεσ, 
διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ νοθμάτων →  το μζςο παραγωγισ 
τζτοιων διαδικαςιϊν είναι θ γραμματικι.  
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Η γραμματικι ωσ κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ 
εμπειρίασ (2) 

• Η γραμματικι κάκε φυςικισ γλϊςςασ είναι μια κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (μια κεωρία που διατθροφμε 
αςυνείδθτα και είναι πολφ ιςχυρι).  

• Η γραμματικι διαςπά τθν εμπειρία ςε ςχιματα και κάκε ςχιμα 
αναπαριςτά ζνα γεγονόσ. Τα ςχιματα ενϊνονται ςε 
αλλθλουχίεσ μζςω διαφόρων λογικϊν ςθμαςιολογικϊν  
ςχζςεων (όπωσ: ο χρόνοσ και θ αιτία). 

Η παραπάνω λειτουργία επιτυγχάνεται μζςω τθσ πρόταςθσ. 
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Η γραμματικι ωσ κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ 
εμπειρίασ (3) 

• Κάκε ςχιμα αναλφεται ςε διαφορετικοφσ τφπουσ ςτοιχείων: 
Παρακάτω αναφζρονται οι βαςικζσ κατθγορίεσ τθσ γραμματικισ: 

 ςτο ίδιο το γεγονόσ (π.χ. πζταξε, ζχει, βάλε), ςτισ διάφορεσ 
οντότθτεσ που μετζχουν (π.χ. μικρό πουλί, εκείνο το δζντρο, 
βοφτυρο, φφλλο) και ςτα ςτοιχεία ςυνκθκών του περιβάλλοντοσ 
(π.χ. μακριά, ςε φρυγανιά)    

Η κάκε πρόταςθ είναι μία ςφνθετη δομή που εμπεριζχει και 
μεταβιβαςτικότητα και τρόπο. Είναι ζνα πολφ ιςχυρό ςθμειογενζσ 
μζςο, το οποίο όλοι μακαίνουμε από πολφ νωρίσ να χειριηόμαςτε. 
(αυτό ςυμβαίνει κατά διάρκεια του 2ου ζτουσ τθσ ηωισ μασ). 

Παραδείγματα 
Το μικρό πουλί πζταξε μακριά, εκείνο το δζντρο δεν ζχει φφλλο, βάλε 

βοφτυρο ςτθ φρυγανιά 
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Γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (4) 

• Ο Halliday πιςτεφει ότι αυτό που ςυμβαίνει ςτο περιβάλλον μασ 
είναι ότι είναι γεμάτο από αναλογίεσ. Δθλαδι, οτιδιποτε 
ςυμβαίνει μοιάηει κατά κάποιο τρόπο με κάτι άλλο.  

• Αυτό που κάνει θ γραμματικι είναι αποςαφθνίηει τα πράγματα. 
Επιλζγει μερικζσ μόνο από εκείνεσ τισ διαςτάςεισ που κάνουν 
τα φαινόμενα να μοιάηουν.  

• Βλζπουμε ότι θ επιλεκτικι ανάγνωςθ τθσ γραμματικισ 
παρατθρείται πιο ζντονα ςτο λεξιλόγιο.   

 

 
Για παράδειγμα, ανάμεςα ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι 
μποροφμε να διακρίνουμε τισ αλλαγζσ και τισ διαφοροποιιςεισ 
που υπάρχουν ςτο λεξιλόγιο. 
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Γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (5) 

• Τα παρακάτω ςφνολα, αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ 
εμπειρίασ: π.χ. τισ κατθγορίεσ οχθμάτων και τισ διαβακμίςεισ 
που ςχετίηονται με τθ κερμοκραςία. 

 

 Παράδειγμα (για το ςθμαςιολογικό πεδίο):  

Ελλθνικά: αυτοκίνθτο, φορτθγάκι, φορτθγό, ποφλμαν, λεωφορείο- 
ι- καυτό, ηεςτό, ιπιο, χλιαρό, δροςερό, ψυχρό, κρφο. 

 

Αγγλικά: φορτθγό (truck= φορτθγό αυτοκίνθτο και ανοιχτό 
φορτθγό βαγόνι- lorry= φορτθγό όχθμα).  
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Η γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (6) 

• θ ζννοια φορτθγό ςτα ελλθνικά ζχει μία ζννοια, αντικζτωσ θ 
ίδια λζξθ ζχει δφο ζννοιεσ για να αποδοκεί ςτα αγγλικά. 

Π.χ. Hot (ηεςτό/ καυτό), warm (ηεςτό), mild (ιπιο), tepid (χλιαρό), 
cool (δροςερό), chilly (ψυχρό), cold (κρφο). 

• οι ζννοιεσ αυτζσ και ςτισ δφο γλϊςςεσ είναι ανάλογεσ, 
υπάρχουν και ςτισ δφο τα αντίςτοιχα ςθμαςιολογικά πεδία 
αλλά ΔΕΝ τζμνονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Σε όλεσ τισ γλϊςςεσ υπάρχουν κάποιεσ μεταβλθτζσ γενικζσ τισ 
οποίεσ ςυναντάμε ςε κάκε ςχιμα που καταςκευάηουμε. 

 

 



13 

Η γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (7) 

• Η γλώςςα αποτελεί ζνα δίκτυο ςυςτθμάτων για τθν καταςκευι 
νοθμάτων.  

• Κάκε ςφςτθμα ςτο δίκτυο αυτό αναπαριςτά ζνα ςφνολο 
πικανϊν εναλλακτικών (όπωσ: ενικόσ- πλθκυντικόσ, ερϊτθςθ- 

κατάφαςθ) & περιλαμβάνει το ςφνολο των πικανϊν επιλογών και 
τισ πραγματώςεισ τουσ. Δθλαδι, ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ κάκε 
επιλογισ ςτθ δομι τθσ γλϊςςασ.  

Παραδείγματα 
1. Αν διαλζξουμε πλθκυντικό και όχι ενικό (ςε κάποιεσ γλϊςςεσ) κα 

αλλάξει θ μορφολογικι κατάλθξθ του ονόματοσ. 
2.  Στο ςφςτθμα των χρόνων μιασ γλϊςςασ κάκε γεγονόσ ζχει οριςμζνθ 

αναφορά ςτο χρόνο. 
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Η γραμματικι ωσ κεωρία τθσ 
ανκρϊπινθσ εμπειρίασ (8) 

• Η γραμματικι κάκε γλϊςςασ επιλζγει μοτίβα που ζχουν 
εμπειρικι αξία και τα καταςκευάηει ςε ζνα πολυδιάςτατο 
ςθμαςιολογικό πεδίο.  

• Ο μόνοσ τρόποσ για να καταςκευαςτοφν οι ςφνκετεσ 
αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ανκρώπου- περιβάλλοντοσ είναι θ 
ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ με μεγάλο βακμό ευλυγιςίασ.  
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Γραμματικι και διαμόρφωςθ τθσ εμπειρία των 
παιδιϊν κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ (1) 

• Στθν ερώτθςθ: Η ανκρϊπινθ εμπειρία κακορίηει τθ μορφι τθσ 
γραμματικισ ι θ μορφι τθσ γραμματικισ κακορίηει τθν 
ανκρϊπινθ εμπειρία; θ απάντθςθ είναι: Καμία από τισ δφο ι 
και οι δφο! 

• Στθ γραμματικι του παιδιοφ τα γεγονότα καταςκευάηονται 
από ριματα, ενϊ τα ονόματα καταςκευάηουν αντικείμενα, τα 
οποία ςυμμετζχουν ςτα γεγονότα.  

• Η κεωρία του κόςμου που καταςκευάηουν τα παιδιά αρχικά, 
είναι ο τρόποσ με τον οποίο οργανϊνεται και αναπτφςςεται 
το ςθμαςιολογικό τουσ πεδίο, ο οποίοσ ςτθρίηεται ςτθν 
άποψθ «ότι θ μορφι που παίρνει θ γραμματικι με τα 
ουςιαςτικά, τα ριματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία 
διαμορφϊνεται από τθν ανκρϊπινθ εμπειρία με τον ίδιο 
τρόπο που τθν ίδια ςτιγμι γίνεται ακριβϊσ το αντίςτροφο». 
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Γραμματικι και διαμόρφωςθ τθσ εμπειρία των 
παιδιϊν κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ (2) 

• Άρα ςτο ςθμαςιολογικό πεδίο των παιδιϊν  (ςε κάποιεσ 
γλϊςςεσ που ζχουν μελετθκεί) ιςχφει το εξισ:  

• ριμα= γεγονόσ και ουςιαςτικό= οντότθτα/ αντικείμενο → 
Και τα δφο ςχετίηονται με τον κόςμο των αιςκιςεων.  

• Αυτόσ ο τρόποσ απόδοςθσ νοιματοσ από τθ γραμματικι 
ονομάηεται «ςυμβατόσ/κυριολζκτικόσ» και αυτό το 
κατάλλθλο μοτίβο βρίςκεται ςτισ γνϊςεισ που ιδθ 
κατζχουν τα παιδιά από τθν πρϊτθ τουσ θλικία. 

 

  



17 

Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του δθμοτικοφ ςχολείου (1) 

• Όπωσ λζει ο Halliday,  τθ ςτιγμι που θ εμπειρία των παιδιϊν, - 
όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τθ γραμματικ-, κεωρείται 
δεδομζνθ, πρζπει να αλλάξει.  

• Μόλισ τα παιδιά γίνουν περίπου 5 ετϊν, οι ενιλικεσ —ςτουσ 
εγγράμματουσ πολιτιςμοφσ— αποφαςίηουμε ότι χρειάηεται 
να διαμορφϊςουν εκ νζου τθ γλϊςςα τουσ ςε μία νζα μορφι: 
τον γραπτόσ λόγοσ Ο γραπτόσ λόγοσ αντιμετωπίηεται απλϊσ 
ωσ μία νζα οδόσ επικοινωνίασ, ωσ ζναν νζο μζςο. 

• Ο λόγοσ για τον οποίο τα παιδιά μακαίνουν τον γραπτό λόγο, 
είναι ότι ςτθν θλικία των 4- 6 χρόνων ζχουν μόλισ φτάςει ςε 
ζνα επίπεδο γλωςςικισ ανάπτυξθσ που τουσ επιτρζπει να 
αντιμετωπίςουν αφθρθμζνα νοιματα.  

•   
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Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του δθμοτικοφ ςχολείου (2) 

• Τα παιδιά μποροφν να καταςκευάςουν οντότθτεσ που δεν 
ςχετίηονται άμεςα με τον κόςμο που αντιλαμβάνονται, όπωσ η 
αξία, ζνδειξη, ςυνήθεια, πρόθεςη και τιμή.  

• Μποροφν να αντιμετωπίςουν αφθρθμζνα ςφμβολα, όπωσ 
είναι να τα γράμματα ι τα διάφορα γραφικά ςφμβολα, κακϊσ 
και τισ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που τα ςυνοδεφουν → μποροφν 
να αντιμετωπίςουν αφθρθμζνεσ κατθγορίεσ κ ζτςι μποροφν 
να διερευνιςουν νζεσ μορφζσ γνϊςθσ,  

     Δθλαδι είναι ζτοιμα για μια αναμόρφωςθ τθσ 
προθγοφμενθσ εμπειρίασ τουσ. 
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Παράδειγμα: ο Nigel (3,5 χρ., γιοσ του Halliday) είπε μία μζρα:  

«οι γάτεσ δεν ζχουν άλλο τρόπο να εμποδίςουν τα παιδιά να τισ 
χτυποφν από το να τα δαγκϊνουν» 

Μετά από μερικά χρόνια όταν πιγε ςτο δθμοτικό ςε ζνα 
μάκθμα διάβαςε ςαν επικεφαλίδα:  

«Η προςταςία των ηϊων» και από κάτω ζλεγε: «Τα περιςςότερα 
ηϊα ζχουν φυςικοφσ εχκροφσ που τουσ επιτίκενται… Τα ηϊα 
προςτατεφονται με διάφορουσ τρόπουσ. Μερικά... 
προςτατεφονται με δαγκωματιζσ και τςιμπιματα». 
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Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του δθμοτικοφ ςχολείου (3) 

• Βλζπουμε θ ίδια ςκζψθ να του παρουςιάηεται ξανά ςε 
διαφορετικι γραμματικι. Αυτό που διζφερε από τθν πρϊτθ 
είναι ο τρόποσ με τον οποίο παρουςιάςτθκε το ίδιο νόθμα 
αλλά ςε μία ευρφτερθ ςυςτθματικι κατθγορία. 

• Από τθν οπτικι του παιδιοφ αυτόσ είναι ζνασ νζοσ τρόποσ 
αντίλθψθσ του κόςμου (π.χ. το παιδί κα ζλεγε να δαγκϊνει και να 

τςιμπάει και όχι με δαγκωματιζσ και τςιμπιζσ). 

• Η γραμματικι, αφοφ καταςκεφαςε τθν εμπειρία των παιδιϊν 
με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο (τα «δαγκϊνω, τςιμπάω, 
προςτατεφω» είναι μορφζσ γεγονότων και πράξεων, δθλαδι 
ότι τα ζχουμε καταςκευάςει με «ςυμβατό τρόπο» ωσ 
ριματα), τϊρα τθν ανακαταςκευάηει. 
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Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του δθμοτικοφ ςχολείου (4) 

• Αν τα «δαγκϊνω, τςιμπάω» τα ανακαταςκευάςουμε με μθ 
κυριολεκτικό τρόπο, ωσ ουςιαςτικά, διευρφνουμε όλο το 
ςθμαςιολογικό μασ δυναμικό, εμπλουτίηοντασ το μοντζλο τθσ 
εμπειρίασ δθμιουργϊντασ μια νζα ςθμειωτικι κατθγορία 
που είναι ταυτόχρονα και γεγονόσ και οντότθτα. 

• Ζτςι το παιδί αρχίηει να διερευνά ζνα νζο τρόπο κατανόθςθσ 
και γνώςθσ τον οποίο μποροφμε να ονομάςουμε «γραπτι 
γνώςθ» ι «εκπαιδευτικι γνώςθ». 
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Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ ωσ απόρροια τθσ 
ανάγκθσ για ςυςτθματοποίθςθ τθσ γνϊςθσ 

• Τα πιο ςτακερά ςτοιχεία ςτθ γλϊςςα είναι οι οντότθτεσ, το 
είδοσ των φαινομζνων που πραγματϊνονται με ςυμβατό 
τρόπο ςτθ γλϊςςα ωσ ουςιαςτικά.  

• Οι γραμματικζσ κατθγορίεσ δεν είναι αμετάβλθτεσ. Η 
γραμματικι ζχει τθ δυνατότθτα να μετατρζψει μία κατθγορία 
λζξεων ςε άλλθ χωρίσ να αλλάξει τθ μορφι αλλά μόνο τθ 
ςυντακτικι λειτουργία.  

• Αυτό μπορεί να βοθκιςει ςτθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, 
κακϊσ χρειάηεται θ μετατροπι ςτο να γίνουν τα γεγονότα 
μόνιμα, δθλαδι να γίνουν οντότθτεσ, για να μπορζςουν να 
οργανωκοφν ςε κατθγοριακά ςχιματα. 

 

  

 

  



23 

Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του γυμναςίου- λυκείου (1) 

• Η εμπειρία των παιδιϊν αναμορφϊνεται ακόμθ μία φορά 
κατά τθ μετάβαςι τουσ από  ςτο γυμνάςιο- λφκειο.. 

• Η αναμόρφωςθ αυτι τθσ εμπειρίασ από τθ γραμματικι ζχει 
ανάλογα χαρακτθριςτικά με αυτά που χαρακτθρίηουν τθ 
ςφγχρονθ επιςτθμονικι εποχι.  

• Τα χαρακτθριςτικά αυτά παρουςιάηονται και ςτο γραπτό 
λόγο, με τον οποίο αςχολοφμαςτε ςυνεχϊσ. Αυτά τα 
βρίςκουμε επίςθσ και ςε περιβάλλοντα μθ- τεχνικοφ λόγου. 
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Παραδείγματα: 

• Η αεροπορικι εταιρεία ανακοινϊνει:  
Παράλειψθ να επιβεβαιϊςετε τθν κράτθςι ςασ κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ακφρωςι τθσ. 

• Ο διευκφνων ςφμβουλοσ μια εταιρείασ: 
Δεν μετατρζψαμε τθ ςθμαντικι ανάπτυξθ εςόδων ςε βελτίωςθ 

κερδϊν. 

• Ο οικονομικόσ ςφμβουλοσ παρατιρθςε ότι: 
Ζνασ επιτυχισ ςυνδυαςμόσ επανατοποκζτθςθσ κεφαλαίων και 

αναπαραγωγισ είναι δυνατό..να εξαςφαλίςει τθ βιωςιμότθτα 

• Η ςτρατιωτικι ςτρατθγικι απαιτεί: 
Οι ελιγμοί, ο ςχεδιαςμόσ εφοδιαςμοφ και θ εκτζλεςθ πρζπει να 

προλαμβάνουν… τα τρωτά ςθμεία, τα οποία θ ολοκλθρωτικι 
επίκεςθ βοθκά να δθμιουργθκοφν. 
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Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του γυμναςίου- λυκείου (2) 

• Το φαινόμενο, κατά το οποίο τα παιδιά δεν μποροφν εξαρχισ 
να κατανοιςουν τον επιςτθμονικό λόγο αλλά μόνο αφοφ 
ολοκλθρϊςουν τα μζςα τθσ ςχολικισ τουσ εκπαίδευςθσ, 
ονομάηεται γραμματικι μεταφορά.  

• Στθ «μεταφορά» με τθ γραμματικι αναφερόμαςτε ςτθ 
ςυνολικι αναδιατφπωςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ 
γραμματικι και τθ ςθμαςιολογία. 

• Ενϊ θ πρϊτθ φάςθ τθσ εκπαιδευτικισ γνϊςθσ που ζχει ςχζςθ 
με τον γραπτό λόγο βαςίηεται ςτθν ικανότθτα αφαίρεςθσ,  θ 
επόμενθ πρόκειται για τθ φάςθ τθσ τεχνικισ γνώςθσ του 
λόγου των εξειδικευμζνων επιςτθμονικϊν χϊρων. 

 

  



26 

Η αναμόρφωςθ τθσ εμπειρίασ από τθ γλϊςςα 
του γυμναςίου- λυκείου (3) 

• Η γραμματικι μεταφορά επιτρζπει να αναδιατυπωκεί 
οποιαδιποτε παρατιρθςθ ι ςειρά παρατθριςεων, με 
ςυνοπτικό τρόπο από τθ γραμματικι, ζτςι ϊςτε να 
λειτουργεί ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν περαιτζρω εξζλιξθ 
του ςυλλογιςμοφ → Αυτι θ αναδιατφπωςθ διευκολφνει τθν 
εξαγωγι κεωρθτικϊν ςυμπεραςμάτων. 

• Στον κόςμο τθσ μθτρικισ μασ γλϊςςασ, ο οποίοσ αποτελείται 
από προτάςεισ, θ εμπειρία καταςκευάηεται ωσ 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ γεγονότων (εφιμερα) και οντοτιτων 
(με διάρκεια).  

• Αντίκετα, ο τεχνολογικόσ μασ κόςμοσ αποτελείται ςχεδόν 
αποκλειςτικά από αντικείμενα. Τα μόνα «γεγονότα» είναι οι 
«ςχζςεισ» που οργανϊνονται μεταξφ των «αντικειμζνων». 
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Συμπεραςματικά 

Ο Halliday καταλιγει ςτο ότι όταν θ εμπειρία 
αναμορφϊνεται, θ ςθμαςία αυτισ τθσ αναμόρφωςθσ 
ζγκειται ςτθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτισ νζεσ μορφζσ και τισ 
ςυμβατζσ μορφζσ ςτισ οποίεσ είχε αρχικά καταςκευαςτεί. 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ που ανζφερε ςε όλο το 
κείμενό του αποτελοφν χαρακτθριςτικά ουςιαςτικά μόνο του 
γραπτοφ λόγου ι τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ και δεν 
παρουςιάηονται ςε διαλζκτουσ οι οποίεσ δεν διακζτουν 
γραπτι μορφι. 

Ο Αναφζρει ακόμα μια μετάβαςθ (τθν οποία διανφουμε) ςε 
μία κοινωνία πλθροφορικι, όπου θ γραμματικι  μπορεί να 
προχωριςει ςε νζα ςφνκεςθ του προταςικοφ και του 
ονοματικοφ τρόπου. 
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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. Η κοινωνιοςθμειωτικι προςζγγιςθ τθσ 
γλωςςικισ ανάπτυξθσ (Halliday)». 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 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. 

 


