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Σχολή Επιστηµών της Αγωγής 
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

 
∆ιάγραµµα του µαθήµατος ΕΛΛ102 

 

Πρόγραµµα σπουδών: Πτυχίο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Μάθηµα: ΕΛΛ102 – Νεοελληνική γλώσσα 

Ακροατήριο και κατηγορία 
µαθήµατος 

Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης - Υποχρεωτικό 

Επίπεδο µαθήµατος: 1ο Βασικό 

Αριθµός πιστωτικών ακαδηµαϊκών 
µονάδων: 

5 (µέσος χρόνος εργασίας φοιτητή: 125 ώρες) 

∆ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 

Γραφείο: 206 

∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: pre.st@frederick.ac.cy 

Ώρες συνεργασίας: Κάθε Τρίτη-Παρασκευή 10.50-11.40. 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://staff.fit.ac.cy/pre.st/GRK102/ 

 

Αναµενόµενες ικανότητες και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Στόχοι 
προγράµµατος 

1 Κατανόηση σηµαντικών αρχών της δοµής της γλώσσας και 
αξιοποίησή τους για µια κριτική προσέγγιση του Προγράµµατος 
Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Κύπρου. 

Τ∆1, Γ∆12, Ε∆2 

2 Εξοικείωση µε τα περισσότερα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: 
φωνητική, φωνολογία, µορφολογία, λεξικολογία, σύνταξη, 
σηµασιολογία, κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία. 
Ικανότητα εφαρµογής αυτής της γνώσης όσον αφορά τη γλωσσική 
διδασκαλία. 

Τ∆1, Γ∆12, Ε∆2 

3 Συσχέτιση της γλώσσας µε τα κοινωνικά της συµφραζόµενα 
(γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες) και ικανότητα προσαρµογής 
του γλωσσικού µαθήµατος στη διαφορετική σύνθεση των µαθητών 
της εκάστοτε τάξης. 

Τ∆3, Γ∆8, Ε∆2 

4 Απόκτηση βασικών γνώσεων για τη γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού και αξιοποίησή τους για τη βελτίωση του διδακτικού έργου. 

Τ∆1, Γ∆12, Ε∆2 

 

Κατανοµή αναµενόµενου χρόνου εργασίας των φοιτητών σε ώρες: 
Χρόνος παρακολούθησης 
διαλέξεων και εξέτασης  

Προσωπικός χρόνος φοιτητή 

∆ιάλεξη 36 Κατ’ ιδίαν µελέτη 37 

Ενδιάµεση Εξέταση 3 Προετοιµασία για ενδιάµεση 
αξιολόγηση 

23 
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Τελική Εξέταση 3 Προετοιµασία για τελική 
αξιολόγηση 

23 

Σύνολο: 42 Σύνολο: 83 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Οι φοιτητές να: 

1. Γλώσσα και γλωσσολογία 
α) κατέχουν το αντικείµενο της γλωσσολογίας (γλωσσικό σηµείο, γλωσσικό σύστηµα) και τις 
βασικές αρχές της γλωσσολογίας (προτεραιότητα του προφορικού λόγου, η γλωσσολογία είναι 
περιγραφική επιστήµη, προτεραιότητα της συγχρονικής περιγραφής) 
β) περιγράφουν τις αρχές της γλώσσας (αυθαιρεσία του γλωσσικού σηµείου, παραγωγικότητα, ο 
διττός χαρακτήρας του γλωσσικού σηµείου) 
 
2. Γλωσσική ανάπτυξη 
γνωρίζουν αν είναι η γλώσσα ένα αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό και αν διαθέτουµε 
βιολογικά δεδοµένα υπέρ µιας έµφυτης στον άνθρωπο γλωσσικής ικανότητας 
 
3. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 
α) κατέχουν βασικά στοιχεία φωνητικής και φωνολογίας (τα όργανα οµιλίας, περιγραφή και 
κατηγοριοποίηση των φθόγγων, φώνηµα, αλλόφωνο, ελάχιστα ζεύγη, διακριτικά 
χαρακτηριστικά, υπερτµηµατικά στοιχεία) 
γ) κατέχουν βασικά στοιχεία της µορφολογίας (ελεύθερα και δεσµευµένα µορφήµατα, 
αλλόµορφα, παραγωγή-σύνθεση, πρωτεύουσες και δευτερεύουσες γραµµατικές κατηγορίες) 
δ) κατέχουν βασικά στοιχεία σύνταξης (λειτουργικές κατηγορίες, δοµές επιφάνειας και βάθους) 
ε) κατέχουν βασικά στοιχεία σηµασιολογίας (σηµασία, έννοια, δήλωση, αναφορά, 
συνυποδήλωση, συνωνυµία, οµωνυµία, αντωνυµία) 
στ) διακρίνουν σε επίπεδο λεξιλογίου τις λαϊκές και λόγιες λέξεις και τα δάνεια 
 
4. Γλώσσα και (επι)κοινωνία 
1) χειρίζονται τα βασικά στοιχεία κοινωνιογλωσσολογίας (γλωσσικές ποικιλίες, επίσηµη γλώσσα, 
γλώσσα και διάλεκτος, γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες, διγλωσσία ή διδιαλεκτισµός, 
γλώσσα και πολιτισµός) 
2) κατέχουν βασικές αρχές πραγµατολογίας (γλωσσική χρήση, δείξη, γλωσσικές πράξεις) 
 

Αξιολόγηση στην τάξη  

Ενδιάµεση αξιολόγηση (Τρίτη) 25/10/2011 ή 
(Παρασκευή) 4/11/2011 

Τελική Εξέταση  

 

Ποσοστώσεις Αξιολόγησης 

Ενδιάµεση εξέταση 30% 

Τελική εξέταση 70% 

Σύνολο 100% 

 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 

• Βασικές αρχές της δοµής της γλώσσας και της γλωσσολογίας: γλωσσικό σηµείο - 
σηµαίνον - σηµαινόµενο, προτεραιότητα του προφορικού λόγου και της συγχρονικής 
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περιγραφής 

• Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: φωνητική, φωνολογία, µορφολογία, λεξικολογία, 
σηµασιολογία, σύνταξη, πραγµατολογία, ψυχογλωσσολογία. Βασικές µεθοδολογίες 
γλωσσολογικής ανάλυσης ανάλογα µε το επίπεδο 

• Γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες: διαλεκτολογία, κοινωνιογλωσσολογία, 
διγλωσσία και διδιαλεκτισµός 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι (µεθοδολογία): 

Οι συναντήσεις του µαθήµατος συνδυάζουν την παρουσίαση των θεωρητικών ζητηµάτων και 
την προσπάθειά εµπέδωσής τους µέσω ασκήσεων, οι οποίες στις 2 τελευταίες συναντήσεις 
παίρνουν τη µορφή επαναληπτικών ασκήσεων, που συνδυάζονται µε την επίλυση αποριών, έτσι 
όπως αυτές προκύπτουν από την προσωπική µελέτη των φοιτητών. 

 

Βιβλιογραφία: 

• Μοσχονάς Σ. 1992. "Κοινή γλώσσα και διάλεκτος: το ζήτηµα της 'γλωσσικής διµορφίας' 
στην Κύπρο". Νέα Εστία 1745, 898-928. 

• Παπανικόλα Ε. & Τσιπλάκου Σ. 2008. "Η αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στο 
γλωσσικό µάθηµα". Στο Φτιάκα Ε. κ.ά. (επιµ.), Πρακτικά του 10ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου, 623-644. 

• Τοµπαΐδης ∆. 1998. Λεξιλογικά της νέας ελληνικής. Αθήνα: Επικαιρότητα. 

Εγχειρίδια: 

• Τοµπαΐδης ∆. 1992. ∆ιδασκαλία νεοελληνικής γλώσσας. Βάνιας: Θεσσαλονίκη. 

Αναφορές: 

• Lyons J. 1995. Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Πατάκης: Αθήνα. 

 


