
     Τίτλος Μαθήματος: Γλωσσική αλλαγή 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
  
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των πτυχών που σχετίζονται με την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την περιγραφή της 
μεταβολής στη γλώσσα, στις αιτίες που προκαλούν την αλλαγή στη γλώσσα, στις αξιολογικές στάσεις που 
αναπτύσσονται απέναντι στην αλλαγή, σε παραδείγματα μεταβολών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και 
στις τρέχουσες αλλαγές στην Κοινή Νεοελληνική  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

 να αναφέρει τον ορισμό της γλωσσικής αλλαγής καθώς και τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί 
διαχρονικά για την περιγραφή της μεταβολής στη γλώσσα 

 να περιγράφει τις αιτίες που προκαλούν την αλλαγή στη γλώσσα 

 να συζητά τις αξιολογικές στάσεις που αναπτύσσονται απέναντι στη γλωσσική αλλαγή 

 να αναφέρει παραδείγματα μεταβολών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (π.χ. φωνολογία, 
μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο) 

 να περιγράφει τις τρέχουσες αλλαγές στην ΚΝΕ 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 
Aitchison, J. (2007). Οι σπόροι του Λόγου. Καταγωγή και εξέλιξη της Γλώσσας (Λαμπροπούλου, Στ., ελλ. 

μετάφραση). Αθήνα: Πατάκης. 
Καραντζόλα, Ε. & Φλιάτουρας, Α. (2004). Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος. 
McMahon, A. (2005). Ιστορική Γλωσσολογία. Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής (Μητσιάκη, Μ., & 

Φλιάτουρας, Α. , ελλ. μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
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     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
Aitchison, J. (2006). Γιατί αλλάζει η γλώσσα. Πρόοδος ή παρακμή; (Βέργης, Ν., ελλ. μετάφραση). Αθήνα: 

Πατάκης. 
Hock, H.H., & Joseph, B. (1996). Language History, Language Change and Language relationship, Berlin & New 

York: Mouton de Gruyter. 
McMahon, A.M.S. (1994). Understanding language change. Cambridge: CUP. 

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης : Γραπτές εξετάσεις & εργασία 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής 
και παρουσίασης εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
 

                                                 
 


