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Επεξηγηματικός Οδηγός Μαθήματος 

(Syllabus) 
  

ΓΛΩ 301 
Γενική Γλωσσολογία 1 

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 

Τμήμα Φιλολογίας - ΑΠΘ 

Διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

• Πότε συναντιόμαστε για μάθημα: Παρασκευή 11.00-14.00, Αμφιθέατρο Α, ν.κ. 

• Πού μπορείτε να με βρείτε: Παλαιό Κτίριο, γραφείο 109. 

• Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου:  

email: depapa@lit.auth.gr, τηλ. 2310 997053 

• Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 10.00-13.00, Παρασκευή 10.00-11.00 ή κατόπιν 

συνεννόησης. 

• Η ιστοσελίδα μου: www.lit/auth.gr/node/87 

 

 

2. Σύντομη περιγραφή του μαθήματος 

Είναι η γλώσσα βιολογικά καθορισμένη ή απλώς μαθαίνεται κατά μίμηση; Τι 

διαφοροποιεί τη γλώσσα από άλλα συστήματα επικοινωνίας; Είναι η γραμματική 

γονίδιο ή παράσιτο; Τι ακριβώς 'γνωρίζουμε' όταν γνωρίζουμε μια γλώσσα; Τι κάνουν 

τα παιδιά όταν μιλούν οι μεγάλοι; Πώς κατακτούν το γλωσσικό σύστημα τα παιδιά; 

Πότε και γιατί οι άνθρωποι δημιούργησαν τη γλώσσα; Τι μορφή είχε η πρώτη γλώσσα; 

Πώς εξελίχθηκε και τι ηλικία έχει; Υπάρχει μια 'μητέρα' όλων των γλωσσών; Υπάρχουν 

'πλούσιες' και 'φτωχές' γλώσσες; Γιατί οι γλώσσες εξελίσσονται; Γιατί είναι δύσκολο 

για τους ενήλικες να μάθουν μια ξένη γλώσσα; Γιατί παιδιά μεγαλωμένα σε 

απομόνωση δεν κατέκτησαν ποτέ τη γλώσσα; Υπήρχαν/υπάρχουν κοντινοί μας 

συγγενείς εξίσου προικισμένοι με γλώσσα; Είναι ο άνθρωπος το μόνο ον προικισμένο 

με γλώσσα και εάν ναι, γιατί; Αυτά και άλλα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν σε 

αυτό το μάθημα που εξετάζει κάθε πλευρά της ανθρώπινης γλώσσας: την προέλευσή 

της, τη γραμματική της, την εξέλιξη και κατάκτησή της, μέσα από το πρίσμα των 

σύγχρονων ανακαλύψεων της γλωσσολογίας. 
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3. Οργάνωση του μαθήματος (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα) 

  

4. Ύλη μαθήματος    

• Eγχειρίδια: Η ύλη κάθε παράδοσης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κεφάλαια από το 

βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος την οποία είστε υποχρεωμένοι να διαβάζετε. 

• Σημειώσεις: Δε θα ακολουθώ πιστά τα εγχειρίδια στις παραδόσεις. Θα πρέπει, 

επομένως, να είστε συνεπείς στις παρακολουθήσεις και να δώσετε μεγάλη έμφαση 

και στις σημειώσεις. 

 

5. Επικοινωνία φοιτητή/-τριας – διδάσκοντα  

• Έχω ορίσει τέσσερις ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. Εάν οι 

συγκεκριμένες ώρες δεν εναρμονίζονται με τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές σας 

δραστηριότητες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email για να κανονίσουμε 

προσωπική συνάντηση. Είμαι επίσης διατεθειμένη να επικοινωνώ μαζί σας και 

ηλεκτρονικά (μέσω email) για να επιλύσω απορίες σχετικές με τα διαβάσματά σας, 

τις σημειώσεις ή τις παραδόσεις. 

 

Εβδομάδες  Θέματα  Ύλη μελέτης  

1
η
  Εισαγωγή: Γλώσσα & γλωσσικό 

ένστικτο  

 

 

ΜελΓλω, κεφ. 1 

   
2

η
  Εισαγωγή: Βιολογική διάσταση της 

γλώσσας  

3
η
  Γλώσσα & εγκέφαλος  ΜελΓλω, κεφ. 2, σ. 68-94 

4
η
 Γλωσσική κατάκτηση: Μέρος 1

ο
 

ΜελΓλω, κεφ. 8, σ. 438-445, 449-

468  
5

η
 Γλωσσική κατάκτηση: Μέρος 2

ο
 

6
η
 Διαταραχές του λόγου: Αφασία & 

αναπτυξιακές διαταραχές  Σημειώσεις 

7
η
 Φυλογένεση  

ΜελΓλω, κεφ. 2, σ. 95-104 & κεφ. 8, 

σ. 494-505 

8
η
 Γλωσσική κατανόηση & παραγωγή  ΜελΓλω, κεφ. 9, 511-530  

9
η
 & 10

η
 Κοινωνική διάσταση της γλώσσας  ΜελΓλω, κεφ. 10, σ. 569-572, 579-

586, 596-616  

11
η
 & 12

η
 Τυπολογία γλωσσών  ΜελΓλω, κεφ. 11, σ. 678-691  

13
η
 Επανάληψη   
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6. Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση 

• Οι τελικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ένα σετ ερωτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

απαντηθούν επαρκώς προκειμένου να περάσετε με επιτυχία το μάθημα. Οι 

ερωτήσεις εξέτασης θα απαιτούν την εφαρμογή αναλυτικής σκέψης αλλά και 

κριτικού σχολιασμού. 

 

 

7. Βασικό διδακτικό εγχειρίδιο  

 Fromkin, V., R. Rodman, & N. Hyams. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. (Μτφρ. Γ. 

Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου, Ε. Βάζου και Α. Τσαγγαλίδης). Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. 
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