
     Τίτλος Μαθήματος: Φωνητική -Φωνολογία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Το παρόν μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα επιστημονικά πεδία της φωνητικής και της φωνολογίας που 
ασχολούνται με τη μελέτη των ήχων της ανθρώπινης ομιλίας. Ως βασικός στόχος του μαθήματος τίθεται η 
εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την ποικιλία των φθογγικών (ηχητικών) συστημάτων διαφόρων γλωσσών και η 
κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων που είναι απαραίτητες για τη φωνολογική ανάλυση των γλωσσών. 
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μελέτη και ανάλυση των φθογγικών τροποποιήσεων που απαντούν σε μια ευρεία 
γκάμα γλωσσών. Μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι: η περιγραφή του μηχανισμού 
παραγωγής λόγου, τα διακριτικά χαρακτηριστικά των φθόγγων, οι υποκείμενες δομές και οι φωνητικές 
πραγματώσεις των λέξεων, οι φωνολογικοί κανόνες και διαδικασίες, οι βασικές αρχές της συλλαβικής δομής, 
καθώς και θέματα που αφορούν τα μετρικά και προσωδιακά χαρακτηριστικά λέξεων και φράσεων.  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
- να διακρίνει το αντικείμενο έρευνας της φωνητικής από εκείνο της φωνολογίας 
- να περιγράφει το μηχανισμό παραγωγής ομιλίας και να κατονομάζει τα κύρια μέρη της φωνητικής οδού 
- να χρησιμοποιεί τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ) για να μεταγράφει φωνητικά τους 
συμφωνικούς και φωνηεντικούς φθόγγους της Ελληνικής μέσα στο πλαίσιο εκφωνημάτων 
- να χρησιμοποιεί με ευχέρεια την ορολογία για να χαρακτηρίσει τους φθόγγους με βάση τον τόπο (σημείο) 
άρθρωσης (π.χ. χειλικός, φατνιακός, κ.ο.κ.) και τον τρόπο άρθρωσης (στιγμικός, τριβόμενος, κ.ο.κ.) 
- να αναγνωρίζει τη διάκριση μεταξύ της υποκείμενης δομής και της φωνητικής πραγμάτωσης (προφοράς) των 
λέξεων 
- να ταξινομεί τα φθογγικά τεμάχια σε ομάδες με βάση τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά 
- να ορίζει με γλωσσολογικούς όρους τις βασικές αρχές της συλλαβικής οργάνωσης 
- να εξετάζει και να αναλύει γλωσσικά δεδομένα διατυπώνοντας γενικεύσεις για τη φωνολογική δομή μιας μεγάλης 
γκάμας γλωσσών 
- να ανακαλύπτει συσχετισμούς αναλύοντας δεδομένα που προέρχονται από γλώσσες που δε γνωρίζει 
-να τυποποιεί φωνολογικά φαινόμενα διατυπώνοντας τoυς φωνολογικούς κανόνες που είναι υπεύθυνοι για τις 
φθογγικές τροποποιήσεις 
- να επιχειρηματολογεί υπέρ των λύσεων που προτείνει κατά την επίλυση προβλημάτων φωνολογίας και να δείχνει 
με πειστικό τρόπο γιατί η δική του/της προσέγγιση υπερτερεί σε σχέση με κάποια άλλη εναλλακτική λύση 

 

Γ’ 

Ε’ 

Καλομοίρα Νικολού 

ΓΥ-02 

Υποχρεωτικό 

 
Προπτυχιακό 

5 

 

3 

 



 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 

Nespor, M. (1999). (Προσαρμογή στα ελληνικά Α. Ράλλη).  Φωνολογία. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη.  
 
Ladefoged, P. (2007). Εισαγωγή στη Φωνητική. (Μτφρ. Μ. Μπαλταζάνη.) Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 

 
CHOMSKY, N. & M. HALLE (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row. 
  
GOLDSMITH, J. (1995). The Handbook of Phonological Theory. Cambridge, MA: Blackwell Publishers. 
 
GUSSENHOVEN, C. & H. JAKOBS (1998). Understanding Phonology. London and New York: Arnold.  
 
HARDCASTLE, W. and J. LAVER (1999). The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell. 

 
HAYES, B. (2009). Introductory Phonology. Blackwell. 
 
KENSTOWICZ, M. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.  
 
LADEFOGED, P. & I. MADDIESON. (1996). The Sounds of the World's Languages. Cambridge, MA: Blackwell 
Publishers.  

 
ODDEN, D. (2005). Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
ROCA, I. (1994). Generative Phonology. Routledge: London & New York.  
 
ROCA, I. & W. JOHNSON (1999). A Course in Phonology. Blackwell Publishers. 

  

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
-Ασκήσεις-Δραστηριότητες:  20% του συνολικού βαθμού 
Στους φοιτητές/-τριες ανατίθενται δύο δραστηριότητες (υπό τη μορφή ασκήσεων) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 
οι οποίες συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία.  
-Τελική εξέταση:  80% του συνολικού βαθμού 

 

 Γλώσσα διδασκαλίας:  
Ελληνική 

 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 

Διαλέξεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών (μέσω της διεκπεραίωσης ασκήσεων φωνητικής μεταγραφής και 
επίλυσης προβλημάτων φωνολογίας διαφόρων γλωσσών μέσα στη τάξη, ανάθεσης γραπτών δραστηριοτήτων κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου, κτλ.)  

 



                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

