
     Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματος:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος (100-300 λέξεις): 
 

Σκοπός των εισαγωγικών αυτών μαθημάτων είναι να εξοικειώσουν το φοιτητή με μερικές από τις 

σημαντικότερες θεωρητικές έννοιες και τα εμπειρικά πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας. Εξετάζονται 

ζητήματα όπως: η σχέση γλώσσας και ομιλίας, τα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, η θέση της 

γλωσσολογίας ανάμεσα στις επιστήμες, ο βιολογικός χαρακτήρας της γλώσσας. Τέλος, επιχειρείται εισαγωγή 

στα βασικά χαρακτηριστικά των επίπεδων ανάλυσης της γλώσσας (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, 

Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία).  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαi (200-500 λέξεις): 
 

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

-να αναγνωρίζει γλωσσικές διαδικασίες και γλωσσικά φαινόμενα και να εντοπίζει το επίπεδο ανάλυσης στο 

οποίο ανήκουν. 

-να διακρίνει τον ρόλο των γλωσσικών μονάδων ως αναπόσπαστων κομματιών του γλωσσικού συστήματος 

καθώς και τους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων αυτών. 

-να χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας στη μελέτη γλωσσικών φαινομένων της 

γλώσσας του/της. 

-να συγκρίνει διαφορετικές επιστημονικές αναλυτικές προτάσεις για την περιγραφή κάποιου γλωσσικού 

φαινομένου και να διαπιστώνει τις διαφορές τους 

 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 
Fromkin, Viktoria, Rodman, Robert & Hyams, Nina (2008) Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: 

Εκδόσεις Πατάκη. 

Lyons, John (2002) Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

 
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
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 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 
Διαλέξεις 

                                                 
 


