
Tίτλος του μαθήματος Γενική Γλωσσολογία II 

Κωδικός αριθμός μαθήματος ---- 

Τύπος του μαθήματος Υποχρεωτικό κορμού 

Επίπεδο του μαθήματος Προπτυχιακό  

Έτος σπουδών Πρώτο (1ο) 

Εξάμηνο Δεύτερο (Β) 

Πιστωτικές μονάδες ECTS 4,5 

Όνομα του διδάσκοντος/των 
διδασκόντων 

Αν. Καθηγητής Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα του μαθήματος  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: 
1. Να γνωρίζει τα βασικά ζητούμενα και τους κύριους 

ερευνητικούς τομείς της επιστήμης της γλωσσολογίας.  
2. Να κατανοεί τις βασικές έννοιες και τη σχετική 

ορολογία των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας 
(φωνητική / φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και 
σημασιολογία). 

3. Να εκθέτει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για τη 
φύση της γλώσσας και τον τρόπο ανάλυσής της. 

4. Να χρησιμοποιεί, σε βασικό επίπεδο, τις μεθόδους και 
τα εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης των στοιχείων 
της γλώσσας. 

5. Να εγγραφεί σε πιο εξειδικευμένα μαθήματα 
γλωσσολογίας. 

Δεξιότητες Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει 
αναπτύξει σε βασικό επίπεδο τις ακόλουθες δεξιότητες: 
1. Να κατανοεί τη φύση μιας θεωρίας και τη διατύπωση 

µιας ερµηνείας. 
2. Να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει συστηµατική προσέγγιση 

των γλωσσικών φαινοµένων και πώς μια θεωρία 
μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή τους. 

3. Να εφαρμόζει βασικές τεχνικές επεξεργασίας και 
παρουσίασης γλωσσικών δεδομένων (π.χ. φωνητική 
μεταγραφή, δενδρικά διαγράμματα, γραμμικοί κανόνες). 

4. Να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ της επιστημονικής και 
της μη-επιστημονικής άποψης καθώς και μεταξύ της 
περιγραφικής και ρυθμιστικής προσέγγισης για τη 
μελέτη και ανάλυση της γλώσσας. 

Προαπαιτήσεις Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 
Περιεχόμενα (ύλη) του 
μαθήματος  

Γλώσσα και Γλωσσολογία. Επίπεδα ανάλυσης. 
Μορφολογία: η ανάλυση των λέξεων. Σύνταξη: η ανάλυση 
των φράσεων και των προτάσεων. Σημασιολογία: η 
ανάλυση της σημασίας. Φωνητική και Φωνολογία: η φυσική 
και ψυχολογική διάσταση των ήχων της γλώσσας.  
Εισαγωγικά: Ορισμός της γλώσσας, Ορισμός της 
Γλωσσολογίας, Γλωσσική Δομή, Προφορικός – Γραπτός 
Λόγος, Ρύθμιση – Περιγραφή, Συγχρονία – Διαχρονία, 
Γνώση – Χρήση της Γλώσσας / Γλωσσική Ικανότητα – 
Γλωσσική Πλήρωση ή Επιτέλεση. 
Σημασιολογία: Σημασία, Λεξική Σημασία, Προτασιακή 
Σημασία, Σημασία Εκφωνημάτων, Δήλωση, Αναφορά, 
Εννοιακή σχέση, Συνειρμική Σημασία, Σύμφραση, Μη 
αναφορική σημασία, Εννοιακές Σχέσεις: Ομωνυμία, 
Πολυσημία, Συνωνυμία, Υπωνυμία, Αντωνυμία, 
Μερωνυμία. 
Σύνταξη: Πρόταση – εκφώνημα, Γλωσσική Ικανότητα – 
Γλωσσική Πλήρωση/Επιτέλεση, Γραμματικότητα – 



Αποδεκτότητα, Συστατικότητα, Φραστική Δομή, Λεξικές & 
Συντακτικές Κατηγορίες. Χ Τονούμενο, Δενδρικά 
διαγράμματα, Απλές προτάσεις, Σύνθετες προτάσεις. 
Βαθεία – Επιφανειακή δομή, Μετασχηματισμοί, 
Ερωτηματικές προτάσεις. 
Μορφολογία: Κλίση, Παραγωγή, Σύνθεση, Μόρφημα: 
Δεσμευμένο – ελεύθερο, Αλλόμορφο, Δενδρική δομή. 
Φωνητική: Φθόγγοι της γλώσσας, Φωνητική Οδός, 
Αρθρωτές, Σημεία Άρθρωσης, Τρόποι Άρθρωσης. 
Φωνήεντα – Σύμφωνα, Αρχή Αμφιμονοσημαντότητας, 
Φθόγγοι – Γραφήματα, Αντιστοιχία γραφής – προφοράς, 
Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, Συστήματα μεταγραφής. 
Φωνολογία: Σχέση αντίθεσης, Φώνημα, Συμπληρωματική 
κατανομή, Αλλόφωνο, Ελεύθερη εναλλαγή. Φυσικές τάξεις, 
Φωνολογικοί κανόνες, Φωνολογικά φαινόμενα. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία 
προς μελέτη 

• Akmajian, A., R. A. Demers, A. K. Farmer & R. M. 
Harnish (2010). Linguistics: An introduction to language 
and communication (6th edition). Cambridge, Mass.: 
MIT Press. 

• Fromkin V., Rodman R. & Hyams N. (2008). Εισαγωγή 
στη μελέτη της γλώσσας, μτφ. Ξυδόπουλος Γ. κ.ά., επιμ. 
Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης. [Προτεινόμενο 
σύγγραμμα] 

• Παυλίδου Θ.-Σ. (2008). Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. 
Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 

• Πετρούνιας Ευ. (2002). Νεοελληνική γραμματική και 
συγκριτική ανάλυση. Μέρος Α': Θεωρία, Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press.  

• Yule, G. (2010). The Study of Language (4th Edition). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

• Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (1992). Εισαγωγή στη 
Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη. 
[Προτεινόμενο σύγγραμμα] 

Διδακτικές και μαθησιακές 
μέθοδοι 

Προφορικές παραδόσεις (με αρχεία  παρουσιάσεων με 
υπολογιστή) και ασκήσεις εφαρμογής, με ταυτόχρονη 
συμμετοχή των φοιτητών. Τα μέσα και το υλικό 
διδασκαλίας είναι διαθέσιμα από την πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class. 

Μέθοδοι 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης 

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
διάρκειας 1½ ώρας. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός:  5. 

Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνικά. Στην περίπτωση που φοιτητές οι οποίοι δεν 
γνωρίζουν ελληνικά επιλέξουν το μάθημα, δίνεται η 
δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ως reading course με 
αγγλική βιβλιογραφία και εκπόνηση γραπτής ατομικής 
εργασίας στα αγγλικά ή αξιολόγηση φακέλου με ασκήσεις 
ή/και θεωρητικά / πρακτικά προβλήματα. 

 
 


