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Σκοποί  ενότθτασ 

• Να εξθγθκοφν οι ζννοιεσ «μάκθςθ» και 
«ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ» ςφμφωνα με τθ 
Συςτθμικι Λειτουργικι Γλωςςολογία (ΣΛΓ) 

• Να περιγραφοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του 
γλωςςικοφ ςυςτιματοσ του βρζφουσ. 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

• Μάκθςθ και ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ 
(γλωςςικι εκμάκθςθ) ςφμφωνα με τθ ΣΛΓ 

• Η ανάπτυξθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ ςτο 
βρζφοσ 
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Κυρίαρχεσ τάςεισ ςχετικά με τθν απόκτθςθ και 
τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν παιδικι θλικία 

 Ψυχολογία τθσ γλϊςςασ  

•Οι χριςεισ τθσ γλϊςςασ 
ςχετίηονται με τισ νοθτικζσ 
διαδικαςίεσ των ομιλθτϊν 

 
 
ςφνδεςθ μεταξφ ςκζψθσ και 
γλϊςςασ (ςχθματιςμόσ εννοιϊν, 
οργάνωςθ τθσ εμπειρίασ, 
οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ των 
πράξεων του ατόμου.) 

 

Κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ 

•Αφοροφν τισ διαςυνδζςεισ ανάμεςα 
ςτισ επικοινωνιακζσ διαδικαςίεσ και τισ 
κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των χρθςτϊν 
τθσ γλϊςςασ 

 

κοινωνικζσ διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ 
τθσ γλϊςςασ και τθσ επικοινωνίασ 
γενικότερα (τίκενται ςε παρζνκεςθ οι 
γνωςιακζσ όψεισ τθσ γλϊςςασ και θ 
ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ ςε οντογενετικό 
ι ατομικό επίπεδο). 

 

Η απουςία διαλόγου μεταξφ των δφο αυτϊν παραδόςεων οδθγεί 
ςτθν παραγνϊριςθ ουςιαςτικϊν ςτοιχείων τθσ γλωςςικισ 
ςυγκρότθςθσ.  
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Κοινωνιογλωςςικι παράδοςθ 
• Αποςπαςματικζσ υποκζςεισ (γενικεφςεισ → μόνο από μοντζλα 

ομιλίασ). 

• Labov και Labov (1978): Μελζτθςαν τον τρόπο που 
αναπτφςςουν τα νιπια τισ ςυντακτικζσ κανονικότθτεσ ςτθν 
εκφορά ερωτθματικϊν προτάςεων  (wh-questions) και 
αμφιςβιτθςαν τθν υπόκεςθ τθσ ςχεδόν αυτόματθσ απόκτθςθσ 
των ςυντακτικϊν ςτοιχείων. Τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ δείχνουν 
ότι: 

 Tο παιδί δεν κατακτά εφκολα και γριγορα το μθχανιςμό του 
ςυντακτικοφ κανόνα, παρά μόνο μζςα από μια διαδικαςία 
δοκιμισ και πλάνθσ (trial and error). 

 Η αλλαγι από ζνα ςφςτθμα κανόνων ςε ζνα άλλο μπορεί να 
ιδωκεί ωσ ςυνεχισ αλλαγι ςτισ πικανότθτεσ υιοκζτθςθσ 
διαφορετικϊν ανταγωνιςτικϊν κανόνων. 
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Πραγματολογικζσ παραδόςεισ 
• Η απόκτθςθ των γλωςςικϊν ενεργθμάτων προθγείται και 

ςκιαγραφεί ςυςτθματικά τθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ. 
(Levinson, 1983:281-282,  Rommetveit,1985).  

• Οι αναμονζσ και θ ερμθνεία των ενιλικων ατόμων ςτθν 
αλλθλεπίδραςθ με το βρζφοσ κεωρικθκαν ςυγκροτθςιακζσ για 
τθν απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ ονοματοδοςίασ (labelling) από το 
βρζφοσ.  (Ninio και Bruner, 1978) 

  

  Η ερμθνεία των ενθλίκων ςτο πλαίςιο του αςφμμετρου 
διαλόγου αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για τθν ανάπτυξθ του 
λόγου.  
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Συςτθμικι Λειτουργικι Γλωςςολογία (ΣΛΓ) 

• Ιδρυτικι φυςιογνωμία: M.A.K. Halliday. «Η αλλθλόδραςθ 
νθπίων-ενθλίκων επιτρζπει ςτουσ ομιλθτζσ να «μάκουν πϊσ να 
νοθματοδοτοφν» και πϊσ, μακαίνοντασ τθ γλϊςςα, κατανοοφν 
τισ ςχζςεισ του φυςικοφ και του κοινωνικοφ τουσ κόςμου». 
(Halliday, 1975).  

• Η ΣΛΓ προςπακεί να αποδείξει ότι θ γλϊςςα δεν είναι απλϊσ 
ζνα ουδζτερο μζςο για να εκφραςτοφν προχπάρχουςεσ δομζσ 
τθσ ςκζψθσ ι τθσ υλικισ πραγματικότθτασ, αλλά ότι 
διαμορφϊνει τθν ίδια τθ ςυνείδθςθ και τθ γνϊςθ για το 
κοινωνικό και φυςικό περιβάλλον.  
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Διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςτθ γλϊςςα 
των παιδιϊν και ΣΛΓ  

•Τα παιδιά μακαίνουν τθ γλϊςςα μζςα ςε πλαίςια 
(context) χριςθσ (οικογενειακό περιβάλλον) και κατά τθ 
διαδικαςία εκμάκθςθσ των λζξεων και τθσ δομισ τθσ 
μθτρικισ γλϊςςασ. 

•Μακαίνουν τουσ τρόπουσ φπαρξθσ, δράςθσ και 
ερμθνείασ που προςιδιάηουν ςτθν ιδιαίτερθ κοινότθτά 
τουσ.  
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Θεωρθτικζσ παραδοχζσ τθσ ΣΛΓ (1)    

(βλ. και  Ενότθτα 6) 
 • Βαςικι παραδοχι: Η γνϊςθ τθσ γλϊςςασ δε διαφζρει 

από τθ γνϊςθ τθσ κουλτοφρασ και θ ομιλία δεν είναι 
ςαφϊσ οριοκετθμζνθ από άλλεσ όψεισ τθσ κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ. (Μερικζσ όψεισ τθσ γλωςςικισ δομισ 
περιγράφονται κατάλλθλα μόνο αναφορικά με τθν 
ομιλία ωσ κοινωνικι ςυμπεριφορά.) 

•  Σχιμα τθσ ΣΛΓ: Συνεξζταςθ των κοινωνικο-πολιτιςμικϊν 
ιδεοτφπων για τθν εξζταςθ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ.  

     

https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=PN1547&id=6203
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Θεωρθτικζσ παραδοχζσ τθσ ΣΛΓ (2) 
• Πολιτιςμόσ → ζνα «δίκτυο πλθροφοριϊν, δθλαδι με 

ςθμαςιολογικοφσ όρουσ», ζτςι ϊςτε να μπορζςει να 
ςυςχετιςτεί θ γλϊςςα με άλλεσ ςθμειολογικζσ 
διαδικαςίεσ (Halliday, 1984: 7-8) 

• Κοινωνικό ςφςτθμα ι πολιτιςμόσ, → ςφςτθμα 
νοθμάτων.  Μια από τισ όψεισ του κοινωνικοφ 
ςυςτιματοσ είναι θ κοινωνικι δομι (Halliday και Hasan, 
1985: 5).  

•  Γλωςςολογία → Πρζπει να εξετάηει τισ αιτιακζσ 
ςχζςεισ ανάμεςα ςτο λόγο και τθν κοινωνικι δομι και 
όχι απλϊσ να τισ ςυςχετίςει, όπωσ φιλοδοξεί θ 
ςυςχετιςτικι κοινωνικι γλωςςολογία του Labov. 
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Μεκοδολογικζσ προκείμενεσ τθσ ΣΛΓ: 
Βαςικζσ επιλογζσ  

1. Η κοινωνικι διαδικαςία τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ και οι ςυνιςτϊςεσ 
τθσ γλωςςικισ μάκθςθσ εντοπίηονται ςτισ ψυχολογικζσ και 
κοινωνικζσ διεργαςίεσ (ενϊ δεν εξετάηονται οι ψυχοφυςιολογικζσ 
διεργαςίεσ). 

2. Η γενικότερθ προςζγγιςθ ςτθ γλϊςςα είναι ςθμειωτικοφ και 
ςθμαςιολογικοφ τφπου. 

3. Η ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ ςχιματοσ, ενϊ εςτιάηει γενικά ςτισ 
λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ, εξετάηει τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ 
μζςα από το υπόδειγμα τθσ νθπιακισ γλϊςςασ και μελετά τθν 
μετεξζλιξι του ςυςτιματοσ τθσ ςτο ςφςτθμα των ενθλίκων.   

  Η περιγραφι τθσ γλϊςςασ του νθπίου κατά τθν πρωτο-γλωςςικι 
περίοδο +  θ εξαγωγι ιδεότυπων ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ → 

γενικεφςεισ για τθν ανκρϊπινθ εμπειρία. 
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Γλωςςικι ανάλυςθ 

• Το πώσ και το τι μακαίνουν τα νιπια ςυνάγεται από τθν ανάλυςθ 
του διαλογικοφ ςχιματοσ τθσ φυςικισ γλϊςςασ. (Διάλογοσ  
ςυγκροτθςιακόσ παράγοντασ τθσ γλϊςςασ) 

• Η ΣΛΓ ακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ ςημείωςησ (μορφι 
κοινωνικοφ πράττειν το οποίο είναι εξαρτθμζνο από το νόθμα 
και ςυνάμα παράγει νόθμα) που μπορεί να υλοποιθκεί 
διαμζςου άλλων ςυςτθμάτων πζρα από τθ γλϊςςα. 

 

Παράδειγμα 
Τα βρζφθ, ςτθν αρχικι τουσ επικοινωνιακι/ςθμειολογικι διαδικαςία, 

χρθςιμοποιοφν μθ ςυμβατικά γλωςςικά ςθμεία  
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Διπλόσ χαρακτιρασ τθσ γλϊςςασ 

• Η διάκριςθ μεταξφ τθσ κεϊρθςθσ τθσ γλϊςςασ ωσ κϊδικα 
(«λογικο-φιλοςοφικισ» αντίλθψθσ) και τθσ γλϊςςασ ωσ 
δυναμικοφ ςυμπεριφοράσ («εκνογραφικο-περιγραφικισ» 
αντίλθψθσ) είναι λανκαςμζνθ, κακϊσ θ διάηευξθ εμποδίηει τθν 
αναηιτθςθ μιασ ολιςτικότερθσ γλωςςολογίασ, που αναφζρεται 
εξίςου «ςτον κϊδικα και τθ ςυμπεριφορά». 

• Μζςω τθσ ζννοιασ τθσ πολυλειτουργικότθτασ θ γλϊςςα 
αντιμετωπίηεται ωσ: 

 Συμβολικό ςφςτθμα αναπαράςταςθσ (δομείται μζςω τθσ 
αναφοράσ και κατθγόρθςθσ)  

 Σφςτθμα ςθμείων (χρθςιμοποιείται για τθν κοινωνικι 
αλλθλόδραςθ). 
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Συγκρότθςθ ενοποιθτικισ κεωρίασ  
• Θεωρθτικζσ προκείμενεσ: ανεφρεςθ και κατάδειξθ του ολιςτικοφ 

χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ.  

• Κριτικι ςτθ ςοςιριανι διάκριςθ langue/parole. Δεν προκρίνει τθν 
μελζτθ τθσ parole ζναντι τθσ langue. Κινείται ςτθν ενιαία ιδζα του 
λόγου (language) για να προχωριςει ςτθν κεμελίωςθ περιγραφι των 
ςτρωμάτων του λόγου ωσ δικτφων προαιρετικϊν ςτοιχείων (options, 
επιλζγονται υποχρεωτικά από το ςθμαςιολογικό ςτρϊμα τθσ 
περίςταςθσ).  

     Ανάλυςθ: 
 Ζμφαςθ ςτισ παραδειγματικζσ ςχζςεισ. Οι επιλογζσ ςτο ςφςτθμα 

ςυνειςφζρουν ςτο ςχθματιςμό τθσ δομισ. Η περιγραφι του 
ςχθματιςμοφ τθσ δομισ είναι αυτό που χαρακτθρίηει τθ γραμματικι → 
τα δίκτυα του ςυςτιματοσ ιςοδυναμοφν με τθ γραμματικι. 
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Σθμειολογικι εξερεφνθςθ (Halliday) 

• Ανάγκθ χριςθσ κοινωνιολογικϊν κριτθρίων ςτθ 
«κοινωνιολογικι γλωςςολογία», ϊςτε να εντοπιςτοφν 
περιςτάςεισ και τφποι ςυμπεριφορϊν που είναι κοινωνικά 
ςθμαίνουςεσ (significant) *π.χ. περιςτάςεισ και 
περιβάλλοντα που μεταδίδουν πολιτιςμικζσ αξίεσ.] 

•  Σθμείο: δεν πρζπει να νοείται  ωσ μεμονωμζνθ οντότθτα 
αλλά ωσ ςφςτθμα νοθμάτων, όχι ωσ «ατομικό πράγμα» 
αλλά ωσ δίκτυα ςχζςεων. 

• Λόγοσ: ςφςτθμα νοιματοσ που ςυναπαρτίηει τον 
ανκρϊπινο πολιτιςμό. 
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Σθμειολογικι εξιγθςθ τθσ               
γλωςςικισ οντογζνεςθσ 

• Γίνεται εμφανισ ςτο μοντζλο τθσ πρϊιμθσ παιδικισ 
γλϊςςασ.  

• Ιδιαίτερα αντικείμενα και πρόςωπα ςυνδζονται μζςα από 
κανονικότθτεσ με γενικότερα νοιματα και εξελίςςονται ςε 
λζξεισ για τθν κάκε ιδιαίτερθ κατθγορία.  

• Γλωςςικά ςθμεία: μθ αναλυόμενα ςθμαςιολογικά 
ςυμπλζγματα. Ουςιϊδθσ λειτουργία: οι άνκρωποι τα 
ςυμμερίηονται προκειμζνου να πράξουν ι να 
αναςτοχαςτοφν.   

 Οποιαδιποτε ςθμειωτικι διαδικαςία ςυνίςταται ςτθν 
«εκμάκθςθ»/ νοθματοδότθςθ ιδιαίτερων ςυςτθμάτων 
νοθμάτων τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ.   
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Το γλωςςικό ςφςτθμα ςτθ ΣΛΓ (1) 
• Η γλϊςςα προςεγγίηεται «ςε ςχζςθ» με το πολιτιςμικό 

περιβάλλον και «εντόσ κοινωνικϊν ςυγκειμζνων». «Γλϊςςα» 
και «κοινωνικόσ άνκρωποσ» αποτελοφν ενιαία ζννοια και 
αντικείμενο μελζτθσ. 

• Κοινωνιοςθμειολογικι προοπτικι: ενδιαφζρον μελζτθσ  
«κοινωνικό άτομο».  

Η καίρια αντίκεςθ πρζπει να εντοπίηεται μεταξφ «κοινωνικοφ» και 
«ψυχοφυςιολογικοφ» (Halliday, 1978: 12-13). 

Στα ηθτιματα εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ απαιτείται περιςςότερο θ 
κατανόθςθ τθσ λογικισ τθσ μετάδοςθσ ωσ κοινωνικι διαδικαςία, παρά 
ωσ ψυχολογικι ςφνδεςθ ανάμεςα ςε πλθροφορίεσ. Ζτςι, 
αμφιςβθτείται θ κακιερωμζνθ πρωτοκακεδρία του ψυχολογικοφ 
κονςτρουκτιβιςμοφ για τισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ (πρβλ., π.χ., Veel, 
1999). 
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Το γλωςςικό ςφςτθμα ςτθ ΣΛΓ (2) 
• Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ: κατάκτθςθ ενόσ δυναμικοφ  

ςυμπεριφοράσ από το άτομο (οντολογία του διαλόγου). 

• Γλϊςςα: μορφι αλλθλεπίδραςθσ. 

 Μακαίνεται μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ, κακιςτϊντασ δυνατι τθ 
μετάδοςθ τθσ οργάνωςθσ του πολιτιςμοφ από τθ μια γενιά ςτθν 
άλλθ.  

• Μάκθςθ: κοινωνικι διαδικαςία που μεταδίδεται μζςα ςε 
κεςμικά κοινωνικά πλαίςια, με τθ ςθμειολογικι ανταλλαγι 
κοινωνικϊν νοθμάτων (π.χ., Halliday, 1984 και 1999· Christie, 
1998· Painter 1999) 
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Μάκθςθ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ (1) 

• Ο Halliday επαναπρότεινε τον όρο γλωςςικι εκμάκθςθ(ι και 
ανάπτυξθ) αντί του όρου πρόςκτθςθ (acquisition), κυρίαρχου ςτισ 
γλωςςικζσ μελζτεσ. 

• Αμφιςβθτείται θ προχπόκεςθ ότι θ γλωςςικι ανάπτυξθ δεν είναι άλλο 
παρά  θ πρόςκτθςθ τθσ δομισ (γενετική γλωςςολογία).  

• Αν θ μεταφορά τθσ πρόςκτθςθσ παρκεί κατά γράμμα, μπορεί να 
οδθγιςει ςε προβλθματικζσ αντιλιψεισ για τθ γλϊςςα ωσ προϊόν προσ 
κατάκτθςθ και όχι ωσ αναπτυςςόμενο δυναμικό. (Halliday, 1978: 16) 

Τα ανκρϊπινα όντα είναι «προικιςμζνα για γλϊςςα». 

Υπάρχει όμωσ ανάγκθ να δοκεί ζμφαςθ ςτθ γλϊςςα ωσ πολιτιςμικό 
ςτοιχείο. 

Για να αναπτυχκεί θ «δι-οργανικι» (inter-organic) προςζγγιςθ πρζπει 
να ςυνειςφζρουν κοινωνιολογικζσ κεωριςεισ τθσ γλϊςςασ (Bernstein).  



20 

Μάκθςθ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ (2) 
Η ΣΛΓ: 
• Υιοκετεί τθν κοινωνιολογικι κεωρία του Bernstein και τθν αναπτφςςει 

ςτθ ςυςτθμικι κεωρία για τθ γλϊςςα, θ οποία ςυνδζει τθν γλωςςικι 
δομι με το περιεχόμενο και τθν πραγμάτωςι τθσ. 

• Οι γραμματικζσ κατθγορίεσ υλοποίθςθσ τθσ γλϊςςασ ςε εκφωνιματα 
εξαρτϊνται από αυτζσ τισ «ςθμαςιο-κοινωνικζσ» επιλογζσ (πρωταρχικό 
ςτοιχείο τθσ γλωςςικισ ςυμπεριφοράσ). 

• Η πραγματολογικι αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ χρθςιμοποιεί τθν ζννοια 
του ςθμαςιολογικοφ δυναμικοφ ωσ ςυνόλου των γλωςςικϊν 
παραγωγϊν που ζχει ςτθ διάκεςι του ο ομιλθτισ για να «δράςει» 
γλωςςικά. 

• Νοθματοδότθςθ: μορφι ςυμπεριφοράσ. 

• Όταν ζνασ ομιλθτισ νοθματοδοτεί ιςοδυναμεί με το να δρα.  

• Το ςθμαςιολογικό δυναμικό αποτελεί το ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν 
περιγραφι του λόγου. 
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Ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ  
• Όλα τα ςτοιχεία του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ ςυναρτϊνται με αυτό που 

ονομάηουμε «μικρο-κοινωνιολογικζσ κατθγορίεσ». Η κοινωνία και ο 
πολιτιςμόσ είναι κεμελιϊδεισ παράγοντεσ.  

• Οι διαφορετικζσ επιλογζσ γλωςςικισ ςυμπεριφοράσ αποτελοφν προϊόν 
κοινωνικισ εκμάκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ γλϊςςασ ωσ κεςμοφ 
αναπαραγωγισ του πολιτιςμοφ.  

• Η γλωςςικι εκμάκθςθ αντιμετωπίηεται ωσ ςθμειολογικι 
ςυμπεριφορά. 

Halliday:  Διάκριςθ ανάμεςα ςε 

 

Η ςθμειολογικι ςυμπεριφορά και θ διάκριςθ μακθςιακι/ 
πραγματιςτικι διάςταςθ  καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ για τθν 
προςζγγιςθ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ. 

Πραγματιςτικι διάςταςθ (pragmatic)  

 

Μακθςιακι (mathetic) 
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Σθμειολογικζσ επιλογζσ και μάκθςθ 
Σθμειολογία: αυτό που ο ομιλθτισ μπορεί να «κάνει». 

Σθμαςιολογία: αυτό που ο ομιλθτισ μπορεί  να «εννοιςει». 

Λεξικογραμματικι μελζτθ: ό,τι μπορεί να «πει» κανείσ. 

Φωνολογία: ότι μπορεί να εκφζρει κανείσ με «ιχουσ». 

 

Η διαφορά ανάμεςα ςε ςθμαςιολογικζσ και μθ ςθμαςιολογικζσ 
επιλογζσ είναι διαφορά πραγμάτωςθσ του κατϊτερου ςτο ανϊτερο 
επίπεδο. 

οι ςθμειολογικζσ επιλογζσ του εκφοβιςμοφ, τθσ επαφισ με τουσ άλλουσ, τθσ 
επιβολισ δεν είναι ςθμαςιολογικά ενεργιματα, εφόςον μποροφν να 
υλοποιθκοφν είτε με γλωςςικά είτε με μθ γλωςςικά μζςα. Αλλά θ απειλι, ο 
χαιρετιςμόσ, θ εντολι είναι ςθμαςιολογικά ενεργιματα, με τθν ζννοια ότι 
υλοποιοφνται μζςω τθσ γλϊςςασ, γίνονται μζροσ τθσ πολιτιςμικισ κουλτοφρασ 

και αποκτοφν κοινωνικι αξία (Halliday, 1984: 10). 
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Μεταλειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ 
Η λειτουργικι διάκριςθ μακθςιακι/πραγματιςτικι αποτυπϊνεται ςτθ 
μεταλειτουργία τθσ ιδεοποίθςθσ ι αναπαραςτατικι (ideational) και τθ 
διαπροςωπικι μεταλειτουργία (interpersonal).  

 

Μεταλειτουργία τθσ ιδεοποίθςθσ: 

     

Οι δφο αυτζσ μεταλειτουργίεσ πραγματϊνονται με τθν κειμενικι (textual) 
τθν κακ’ εαυτόν «γλωςςικι» μεταλειτουργία. 

Καμία από τισ τρεισ μεταλειτουργίεσ δεν είναι πιο αφθρθμζνθ ι «βακφτερθ» 
από τθν άλλθ. Όλεσ είναι κατάλλθλεσ για τθν πραγμάτωςθ διαφορετικϊν 
ςθμαςιολογικϊν επιπζδων. 

Η μελζτθ των μεταλειτουργικϊν ςυςτατικϊν επιτρζπει τθ ςφνδεςθ των 
εςωτερικϊν ιδιότυπων (patterns) του λόγου με τισ απαιτιςεισ για τθ χριςθ 
του.  

λογικό (logical) 

εμπειρικό (experiential) 
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Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτο βρζφοσ (1)  

 

• Το βρζφοσ είναι ενεργόσ αποδζκτθσ (και διαπραγματευτισ) του 
δικτφου πολιτιςμικϊν πλθροφοριϊν που μεταφζρονται από τουσ 
ενιλικουσ. 

• Μακαίνει τθ γλϊςςα, μακαίνει για τθ γλϊςςα, μακαίνει το 
διάλογο, μακαίνει τισ ονομαςίεσ, μακαίνει τισ ςχζςεισ των 
αντικειμζνων, μακαίνει τον κόςμο γενικά κατά πρϊτον μζςα από 
τθ ςχζςθ του με τα άλλα άτομα.  
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Σθμαςίεσ          Μορφζσ            Εκφράςεισ  

Γλωςςικι ανάπτυξθ ςτο βρζφοσ (2) 
• Για να εξθγθκεί θ γλωςςικι ανάπτυξθ χρειάηεται να ερμθνευκεί θ 

πρωτογλϊςςα *μζςα από ζνα δίκτυο αναπτυξιακϊν λειτουργιϊν από 
τισ οποίεσ προζρχεται κάποιο φάςμα νοθμάτων (ι «δυναμικό 
νοιματοσ)+ (Halliday, 1975: 4). 

• Γλωςςολογικι διαπίςτωςθ: Η ενιλικθ γλϊςςα είναι ζνα τριςτρωματικό 
ςφςτθμα που απαρτίηεται από ήχο, μορφή και νόημα. Η ςυνοχι τθσ 
εκφράηεται διαμζςου τθσ ςτρωματοποιθμζνθσ οργάνωςθσ του λόγου. 

• Λόγοσ: πολλαπλά κωδικοποιθτικό ςφςτθμα. Τρία επίπεδα ι ςτρϊματα 
κωδικοποίθςθσ: 

  -το ςημαςιολογικό (ςημαςίεσ)  
 -το λεξικογραμματικό (μορφζσ) και  
 -το φωνολογικό/ ορθογραφικό (εκφράςεισ) 
 

  
                πραγματϊνονται /                                 πραγματϊνονται / 
                   κωδικοποιοφνται                                  ανακωδικοποιοφνται 
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Πρωτογλϊςςα 
• Πρωτογλϊςςα: διςτρωματικό ςφςτημα (φωνολογικό, ςθμαςιολογικό), 

ςταδιακά εξελίςςεται ςε ενιλικο τριςτρωματικό (+ λεξικογραμματικό) .   

• Κάκε πρωτογλωςςικι ζκφραςθ  μια και μόνθ ςθμαςία (ζλλειψθ 
λεξικογραμματικοφ ςτρϊματοσ). 

• Η πρωτογλϊςςα δεν μπορεί να εξυπθρετιςει πλζον τισ ανάγκεσ του 
νθπίου για το διάλογο και εξελίςςεται ςε γλϊςςα (τριςτρωματικό 
ςφςτθμα).  

• Τα νιπια, πριν από τθν θλικία του ενόσ ζτουσ, χρθςιμοποιοφν προ-
ενιλικεσ μορφζσ ιχων για διαφορετικοφσ ςκοποφσ (π.χ. για να 
ηθτιςουν κάτι ι να τραβιξουν τθν προςοχι ςε κάτι)  θχομιμθτικζσ 
φωνοποιιςεισ. 

Οι ςθμαςίεσ που μπορεί να εκφράςει το νιπιο ςε αυτι τθν θλικία 
προζρχονται άμεςα από κοινωνικζσ λειτουργίεσ. π.χ. θ λειτουργία του ελζγχου 
τθσ ςυμπεριφοράσ των άλλων (Halliday, 1975)  ςφνδεςθ μιασ φωνθτικισ 
μορφισ με ζνα αντικείμενο, πρόςωπο ι ενζργεια. 
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Πρϊιμθ γλϊςςα (1) 
Στθν πρϊιμθ γλϊςςα εξελίςςονται ςταδιακά διάφορεσ μικρο-λειτουργίεσ 
που ταυτίηονται μονοςιμαντα με γλωςςικζσ χριςεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάκε ζκφραςθ (=κάκε εκφϊνθμα) ζχει μια και μόνθ λειτουργία.  

Εξωγλωςςικζσ λειτουργίεσ που μποροφν να εμφανιςτοφν και να 
υλοποιθκοφν ανεξάρτθτα από τθ γλϊςςα. Η γλϊςςα, παράλλθλα, 
επεκτείνει τισ δυνατότθτεσ που εκφράηουν. 

 

 

 

 

 

 

Μικρολειτουργία Σθμαςία / επεξιγθςθ 

εργαλειακι (instrumental) «κζλω» 

ρυκμιςτικι (regulatory) «κάνε όπωσ ςου λζω» 

αλλθλοδραςτικι (interactional) «εςφ κι εγϊ» 

προςωπικι (personal) «εδϊ είμαι» 

ευρετικι (heuristic) «πεσ μου γιατί» 

φανταςτικι (imaginative) «ασ προςποιθκοφμε ότι» 

αναπαραςτατικι ι πλθροφόρθςθσ 
(representational) 

«ζχω να ςου πω το εξισ» 
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Πρϊιμθ γλϊςςα (2) 
• Αργότερα, εμφανίηουν μια ζβδομθ λειτουργία-χριςθ, τθν 

αναπαραςτατικι ι πλθροφόρθςθσ (representational) που 
ιςοδυναμεί με τθν κοινοποίθςθ μιασ πλθροφορίασ ςε κάποιο άτομο 
που δεν τθν κατζχει ( «ζχω να ςου πω το εξισ») *μοναδικι αμιγϊσ 
γλωςςικι λειτουργία+. Δεν είναι ςθμαντικι ςτο πρϊιμο νιπιο.  

• Η πρόςκτθςι των μικρολειτουργιϊν  αποτελεί αναγκαία και ικανι 
ςυνκικθ για τθ μετάβαςθ ςτο ςφςτθμα των ενθλίκων.  

• Οι λειτουργίεσ αυτζσ οφείλουν να ζχουν τον χαρακτιρα κακολικϊν 
γνωριςμάτων, να κακορίηουν τθν αρχι ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ ςε 
όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ.  

• Για να αναπτφξει τθν ικανότθτα ςιμανςθσ το βρζφοσ ειςζρχεται ςε 
μια διαδικαςία ςυνεχϊσ γενίκευςθσ και αφαίρεςθσ. 
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Κοινωνία και ςθμαςιολογικό ςφςτθμα (1) 
• Επιτονιςμόσ του βρζφουσ  χριςθ ενόσ ανοδικοφ ι πτωτικοφ 

τόνου και ςυνδυαςμϊν του για να εκφράςει διαφορετικά νοιματα.               

Το βρζφοσ χρθςιμοποιεί τθν ικανότθτά του να παράγει νοιματα 
ϊςτε να προβάλλει τον εαυτό ςτο περιβάλλον, να εκφράςει το 
ενδιαφζρον του γι’ αυτό και για τα αντικείμενά του. (Halliday, 1986) 

 Νόθμα τθσ μακθςιακισ ςυνιςταμζνθσ: πρόκειται για λειτουργία 
αναςτοχαςμοφ, αναγκαία και ικανι ςυνκικθ για τθν ίδια τθ 
μάκθςθ.  

• Κοινωνιοςθμειολογικι ανάπτυξθ  Απαιτείται υπζρβαςθ τθσ 
ςθμαςιολογικισ διάκριςθσ μεταξφ πραγματιςτικισ και μακθςιακισ 
αρχισ. Ανάγκθ ενόσ ςθμειολογικοφ ςυςτιματοσ που να μπορεί να 
ςυνδυάηει τθν πραγματιςτικι και τθ μακθςιακι αρχι ςτο ίδιο 
εκφϊνθμα (Halliday, 1978).    
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Κοινωνία και ςθμαςιολογικό ςφςτθμα (2) 
• Η μετάβαςθ προσ το ςφςτθμα των ενθλίκων διαπιςτϊνεται με 

αςτάκειεσ και αςυνζπειεσ που δεν είναι τόςο ςθμαντικζσ. 

• Το νιπιο δεν κατζχει ακόμα τθν αρχι τθσ γλϊςςασ ωσ 
υποκατάςτατου τθσ κοινισ εμπειρίασ ανάμεςα ςτα άτομα  δεν 
μπορεί ακόμα να εκπλθρϊςει τθν πλθροφοριακι λειτουργία για τθν 
παροχι αγνϊςτων ςτοιχείων ςε κάποιον ακροατι και δεν ζχει μάκει 
τθν γενικι ςθμαςία τθσ ερϊτθςθσ διπλισ επιλογισ (ναι / όχι). 
(Halliday, 1975) 

• Ανάλυςθ τθσ γλϊςςασ του νθπίου: ςυςτθματικι αντιςτοιχία 
ανάμεςα ςτθ ςθμειολογικι δομι του τφπου τθσ περίςταςθσ και τθ 
λειτουργικι οργάνωςθ του ςθμαςιολογικοφ ςυςτιματοσ. 

• Οι κυρίαρχεσ περιοχζσ του ςθμαςιολογικοφ δυναμικοφ 
κακορίηονται ι και ενεργοποιοφνται  από μια ςυγκεκριμζνθ όψθ 
τθσ περίςταςθσ.  
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Περιοχζσ του ςθμαςιολογικοφ δυναμικοφ (1)  
• Σθμαςιολογικι ςυνιςτϊςα (ι μεταλειτουργία) τθσ ιδεοποίθςθσ. 

Ενεργοποιείται από τα γνωρίςματα του πεδίου (field).  
 Το πεδίο (τφποσ ςυμβολικισ δραςτθριότθτασ) ορίηει τθν περιοχι του 

νοιματοσ του περιεχομζνου, τθ γλϊςςα ςτθ λειτουργία τθσ παρατιρθςθσ 
(ιδεοποιητική μεταλειτουργία). 

• Διαπροςωπικι ςυνιςτϊςα. Ενεργοποιείται από τα γνωρίςματα των 
ςχζςεων ρόλου ι τόνου .   

 Οι ςχζςεισ ρόλου (ή τόνου) ορίηουν τθν περιοχι νοιματοσ τθσ 
ςυμμετοχισ *τθ γλϊςςα ςτθ λειτουργία τθσ παρζμβαςθσ 
(διαπροςωπικι)+. 

• Κειμενικι ςυνιςτϊςα ενεργοποιείται  από γνωρίςματα του τρόπου 
(mode). 

 Ο τρόποσ, το κανάλι τθσ ρθτορικισ, τείνει να ορίςει τθν περιοχι του 
νοιματοσ ωσ κειμενικισ δομισ, τθ γλϊςςα ςτθν καταλλθλότθτά τθσ 
ωσ προσ το ςυμφραςτικό περιβάλλον (κειμενικι) (Halliday, 1978: 
116-117, Halliday 1985: 12). 
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Περιοχζσ του ςθμαςιολογικοφ δυναμικοφ (2)  
• Οι διακριτζσ χριςεισ οδθγοφν ςτθν αποδοχι του ςυςτιματοσ των 

ενθλίκων. 

• Οι ταυτόχρονεσ ςυνιςτϊςεσ επιτρζπουν ςτο κοινωνικό άτομο να 
εννοεί ταυτοχρόνωσ περιςςότερα από ζνα πράγματα με τθν ίδια 
ζκφραςθ (παρείςδυςθ τυπικισ μορφισ μεταξφ περιεχομζνου και 
ζκφραςθσ).  

• Η λεξικογραμματικι: 

  επιτρζπει ςτισ διαφορετικζσ λειτουργίεσ να ειςζρχονται θ μια 
ςτθν άλλθ 

 κακιςτά τα άτομα ικανά να εννοοφν με κάκε ζκφραςθ 
περιςςότερα από ζνα πράγμα κάκε φορά. 

Τα νοιματα που προκφπτουν από διαφορετικζσ λειτουργίεσ 
μποροφν να κωδικοποιθκοφν ωσ απαρτιςμζνεσ δομζσ ζτςι ϊςτε 
κάκε ζκφραςθ να είναι λειτουργικά ςφνκετθ  (Halliday, 1975: 48). 
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Κοινωνικι φφςθ τθσ γλϊςςασ 
• Δεν είναι τυχαίο ότι ςτθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ θ 

δυνατότθτα του διαλόγου ςυμπίπτει με τθν αρχι εκμάκθςθσ 
του λεξιλογίου. 

• Η δυνατότθτα του νθπίου να εμπλακεί ςε διάλογο (να υιοκετεί 
και να αποδίδει κοινωνιογλωςςικοφσ ρόλουσ) ςυμβαίνει τθν 
περίοδο των 18 1/2 μθνϊν (Halliday, 1975: 48-49, 51). 

• Το νιπιο αρχίηει να εμπλζκεται ςτο παιχνίδι των ρόλων που 
του αποδίδονται και που αποδίδει, χωρίσ ακόμα να κατζχει το 
ενιλικο ςφςτθμα.  δεν περιορίηεται πλζον ςτισ ανάγκεσ να 
αποκτιςει τα επικυμθτά αντικείμενα 
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Οντογζνεςθ τθσ γλϊςςασ 
• Μεκοδολογικό πλαίςιο: το γλωςςικό ςφςτθμα ωσ ςφςτθμα 

ςιμανςθσ είναι πικανόν ότι εξελίςςεται ωσ ςυμβολικι 
αλλθλόδραςθ μεταξφ προςϊπων ςε κοινωνικά περιβάλλοντα 
(όπωσ πθγάηει από το ίδιο το μεκοδολογικό πλαίςιο) 

• Εφόςον ιςχφει το παραπάνω, θ ςθμαςιολογικι δομι τθσ 
κοινωνικισ τάξθσ πραγμάτων ενςωματϊνεται ςτθν εςωτερικι 
οργάνωςθ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ.  

 

Οι δφο υποκζςεισ αποτελοφν τισ βαςικζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ 
ΣΛΓ, που ςυμπορεφεται με οριςμζνεσ από τισ παραδοχζσ τθσ 
ςφγχρονθσ γνωςιακισ γλωςςολογίασ.  
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Συμπεράςματα 
Το ςφςτθμα τθσ παιδικισ γλϊςςασ δεν είναι οφτε ατελισ 
μορφι  του ενιλικου ςυςτιματοσ οφτε απολφτωσ ιδιαίτερο: 
είναι ζνα ςφςτθμα που με τθ διαδικαςία τθσ γενίκευςθσ και 
τθσ αφαίρεςθσ κακίςταται «ενιλικο» ι μάλλον κοινωνικά 
αναγνωριςμζνο ωσ ενιλικο και ικανό να διευρφνει επ’ 
άπειρον τισ δυνατότθτζσ του, για τθν κατάκτθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ και τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.  

Εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ  διαδικαςία εκμάκθςθσ των 
πολιτιςμικϊν περικειμζνων.  

Εκπαιδευτικοί κεςμοί: ςθμαντικότερο πεδίο 
ανανοθματοδότθςθσ του πολιτιςμοφ. 
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Η ΓΣΛ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μιασ εκπαιδευτικισ γλωςςολογίασ, 
που αφορά τισ προχποκζςεισ και τισ υποκζςεισ για τθ γλϊςςα ςτα 
ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. (π.χ. ςτθν περιοχι τθσ 
διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ του γραπτοφ λόγου, θ λειτουργικι 
προςζγγιςθ αποκαλφπτει τισ κοινωνικζσ δεςμεφςεισ και τθ 
νοθματοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ γραφισ/ ανάγνωςθσ από τουσ 
μακθτζσ.) 

Στο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ γλωςςολογίασ τοποκετοφνται όλεσ οι 
γόνιμεσ ςυηθτιςεισ για τθν δόμιςθ των επιςτθμονικϊν λόγων, τθ 
διαμόρφωςθ τθσ ςυνείδθςθσ ςχετικά με τον φυςικό και κοινωνικό 
κόςμο, τθν διδακτικι αναπλαιςίωςθσ των επιςτθμονικϊν γνϊςεων 
και το πζραςμα από τθν κοινι ςτθν εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι 
γνϊςθ.    

Η ΣΛΓ προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ κεωρία για τθ γλϊςςα και τθν 
ανάπτυξθ τθσ. 

Το πζραςμα από τθν πρωτογλϊςςα ςτο ςφςτθμα των ενθλίκων 
παρζχει το ςχιμα τθσ κοινωνιοςθμειολογικισ ανάπτυξθσ του 
ατόμου 
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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 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. 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. 

 


