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Κωδικός 

Μαθήματος 

DLEDU726 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Μάστερ 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1ο ή 2ο χρόνο / 1ο ή 2ο ή 3ο εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Μαρία Χριστοδουλίδου Πάρλαλη 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

0 

Στόχοι Μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

διδασκαλίας της γλώσσας και της κοινωνίας και ο θεμελιώδης ρόλος που 

διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

μαθητών για τη γλώσσα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες 

θα ανακαλύψουν ότι η διδασκαλία της γλώσσας περιλαμβάνει τη διδασκαλία 

του πολιτισμού και της κοινωνιας που πλαισιώνουν τη γλώσσα. 

 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

1. Να αναλύoυν και να αξιολογούν τα γλωσσικά φαινόμενα που 

σχετίζονται με την κοινωνία και τη διδασκαλία γλωσσών, όπως το θέμα 

της στάσης, των προτύπων, της κοινωνιογλωσσικής ανισότητας, της 

σχέσης γλώσσας και σχολικής επίδοσης κ.λπ. 

 

2. Να ερευνούν τον κρίσιμο ρόλο που παίζει ένας/μια εκπαιδευτικός που 

διδάσκει γλώσσα στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των 

μαθητών/μαθητριών σχετικά με τη γλώσσα. 

 

3. Να αναλύουν κοινωνιογλωσσικά ζητήματα που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία των γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ 

γλωσσικής ποικιλότητας και κοινωνικών παραγόντων όπως η 

ταυτότητα, η κοινωνική τάξη και η εξουσία, οι επιλογές κώδικα σε δι-



 

 
 

διαλεκτικές και δίγλωσσες κοινότητες κλπ. 

 

4. Να εξετάζουν τις στάσεις απέναντι στη γλώσσα και τον πολιτισμό και τις 

κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές τους. 

 

5. Να διερευνούν διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας της γλώσσας όπως 

εισαγωγή στο μάθημα του λόγου της μαζικής κουλτούρας, κατάρριψη 

στερεοτύπων μέσα από διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας, κ.λπ. 

 

6. Να επιδεικνύουν τις σχετικές δεξιότητες για κοινωνιογλωσσική έρευνα. 

 

7. Να αξιολογούν κριτικά το υλικό. 

 

8. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν έρευνα σχετική με 

κοινωνιογλωσσικά ζητήματα. 

 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

• Γλώσσα και κοινωνία: Γλωσσικές στάσεις, κίνητρο και πρότυπα, κοινωνική 

πολυγλωσσία, γλωσσικός σχεδιασμός και πολιτική. 

 

•Γλώσσα και ποικιλότητα: Κοινωνική ποικιλότητα, γλώσσα και φύλο, 

λειτουργικές ποικιλίες, γλωσσική επαφή, διγλωσσία, εναλλαγή και μείξη 

κωδίκων. 

 

• Γλώσσα και εκπαίδευση: Δίγλωσση εκπαίδευση, διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας, διαχωρισμός, αφομοίωση, ενσωμάτωση, διάλεκτοι στην 

εκπαίδευση. 

 

• Οι κοινωνικές λειτουργίες της γλώσσας: Πρόσωπο, εγγύτητα και γλωσσική 



 

 
 

προσαρμογή, γλωσσικό στυλ προσαρμοσμένο στο ακροατήριο, δίκτυα και 

πολλαπλά μοντέλα, κοινωνικοί τύποι ταυτότητας. 

 

• Γλώσσα και αλληλεπίδραση: Εθνογραφική μικροανάλυση, διεπιδραστική 

κοινωνιογλωσσολογία, διαπολιτισμική επικοινωνία, αλληλεπίδραση στην 

τάξη σε δίγλωσσα περιβάλλοντα. 

 

• Γλωσσική και κοινωνική ανισότητα: Η αντανάκλαση των κοινωνικών 

ανισοτήτων στο γλωσσικό σύστημα, η περίπτωση του φύλου, οι 

γλωσσικές ανισότητες στο σχολείο, οι προκαταλήψεις των δασκάλων, οι 

προκαταλήψεις των μαθητών, η προσέγγιση του Basil Bernstein για την 

ανισότητα στο σχολείο, η ανάλυση της συστημική λειτουργικής  

γλωσσολογίας για την ανισότητα στο σχολείο. 

 

• Κοινωνιογλωσσολογική έρευνα: Το πεδίο των ποσοτικών μελετών ομιλίας, 

μεθοδολογία, προβλήματα στη μεθοδολογία, γλωσσικές μεταβλητές, 

επιδράσεις των γλωσσικών μεταβλητών. 

 

• Κοινωνιογλωσσολογιά και γλωσσικό μάθημα: Διαφορετικούς τρόποι 

διδασκαλίας της γλώσσας όπως εισαγωγή στο μάθημα του λόγου της 

μαζικής κουλτούρας, κατάρριψη στερεοτύπων μέσα από διδασκαλία της 

γλωσσικής ποικιλότητας, κ.λπ. 

 

 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα διδάσκεται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με 

τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων: εργαλεία επικοινωνίας που 

εξασφαλίζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία των συμμετεχόντων 

(π.χ. τηλέ-διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. 

φόρουμ συζήτησης, ιστολόγια, wikis), όπως επίσης και εργαλεία ανάπτυξης 

περιεχομένου (παρουσιάσεις με σημειώσεις, παρουσιάσεις με αφήγηση). Οι 

σημειώσεις και παρουσιάσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμα προς τους 

φοιτητές, τις φοιτήτριες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με 



 

 
 

εισηγήσεις για μελέτη αναγνωσμάτων (βιβλιογραφία). Οι φοιτητές/φοιτήτριες 

ενθαρρύνονται μέσω της πλατφόρμας και των ποικίλων τεχνολογικών 

εργαλείων να αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές τους αλλά και με το 

διδάσκοντα, με σκοπό να αποτελέσουν ενεργά μέλη της διαδικτυακής 

κοινότητας μάθησης που δημιουργείται μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Επιδιώκεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων μέσω διαφόρων εργαλείων, 

ατομικής και ομαδικής δραστηριοποίησης και η αυτό-αξιολόγηση.  
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Άρθρα - περιοδικά (ενδεικτικά) 

H βιβλιογραφία επικαιροποιείται τακτικά με άρθρα από περιοδικά 
όπως: 

− International Journal of the Sociology of Language 



 

 
 

− Journal of Sociolinguistics 
− Sociolinguistics and language education 
− Language in Society 

Αξιολόγηση H αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες και 

εξετάσεις: 

 

Συλλογή δεδομένων 15% 

Εργασία 25% 

Δραστηριότητες Δυναμικής Διαδικτυακής Αλληλεπίδρασης 10% 

Τελική εξέταση 50% 

 

• Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή κοινωνιογλωσσικών 

δεδομένων. Μαζί με τα δεδομένα σας, θα υποβάλετε μια σύντομη 

τρισέλιδη γραπτή αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώσατε 

τα δεδομένα σας και για τα είδη ποικιλότητας που παρατηρήσατε. 

 

• Στην εργασία έκτασης 3.000 λέξεων (γραμματοσειρά times new roman, 

μέγεθος γραμμάτων 12, μονό διάστημα), είτε: α) θα κάνετε κριτική 

ανασκόπηση σε ένα θέμα από τον κατάλογο θεμάτων που θα σας δοθεί, 

αξιοποιώντας τουλάχιστον πέντε άρθρα ή βιβλία στο εν λόγω θέμα, είτε 

β) θα διεξάγετε τη δική σας κοινωνιογλωσσολογική έρευνα.  

 

• Δραστηριότητες Δυναμικής Διαδικτυακής Αλληλεπίδρασης: 

διαδραστικές συζητήσεις στα forum  

 

• Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση με κλειστά βιβλία και καλύπτει 

το υλικό που έχουμε επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


