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Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός  στόχος  του μαθήματος σύμφωνα με το  πνεύμα και  τη
γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα “Κοινωνιογλωσσολογία” αποτελεί μάθημα υποχρεωτικό της Α' Ειδίκευσης “Γλώσσα,
Μετάφραση, Γραμματεία και Πολιτισμός”  του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των φοιτητών
σχετικά  με  ένα  από  τα  κρισιμότερα  για  τη  σημερινή  εποχή  ζητούμενα  του  τομέα  της
Κοινωνιογλωσσολογίας, της σύνδεσης Γλώσσας και Εθνικής Ταυτότητας. Η εμπλοκή της γλώσσας
σε πολιτικής και κοινωνικής υφής θέματα είναι σύμφυτη με την ύπαρξη και τη λειτουργία της. Η
γλώσσα λειτουργεί ως καθοριστικό στοιχείο της φύσης των ποικίλων ανθρωπίνων ομαδοποιήσεων,
ως εκ τούτου και της “ταυτότητάς” τους, είτε συσπειρώνοντας ομογλώσσους στην ίδια ομάδα είτε
αποκλείοντας  από  την  ομάδα  τους  αλλογλώσσους.  Σκοπός  του  παρόντος  μαθήματος  είναι  να
στρέψουμε  την  προσοχή  μας  στη  λεπτομερέστερη  εξέταση  της  γλώσσας  ως  συστατικού  ή
διαφοροποιητικού  στοιχείου  των  ταυτοτήτων  που  μπορεί  να  προσλάβουν  οι  διάφορες  ομάδες
ανθρώπων/ομιλητών,  και  συγκεκριμένα  μελετώνται  και  παρουσιάζονται  οι  έννοιες  εκείνες  που
συνδέονται με την «ταυτότητα»: γλώσσα/πολιτισμός, θρησκεία και φυλή. Ο προσδιορισμός και ο
συσχετισμός των εννοιών «γλώσσα», «ταυτότητα» και «εθνικός» δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί
χωρίς την εξέταση μιας ακολουθίας νέων εννοιών και νέων διπόλων, κυριότερα εκ των οποίων
είναι τα: «γλώσσα και έθνος» ή «γλώσσα και εθνική ταυτότητα» ή «εθνική ταυτότητα και εθνοτική
ταυτότητα»  ή  «έθνος  και  εθνισμός»  ή  «εθνισμός  και  εθνικισμός»,  ή  «έθνος  και  κράτος»,  ή
«εθνοτική ομάδα και μειονότητα», ή «εθνική μειονότητα και εθνοτική μειονότητα». 

Απώτερος  στόχος  του  μαθήματος  είναι  να  αποκτήσουν  οι  φοιτητές  το  απαραίτητο  εκείνο
θεωρητικό υπόβαθρο ώστε  α)  να  είναι  σε  θέση να διακρίνουν μεταξύ τους  έννοιες  εξαιρετικά
ευαίσθητες, αμφίσημες ή πολύσημες σε κρίσιμες καταστάσεις όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα
και β) να έχουν στο μέλλον, ως διδάσκοντες, την ικανότητα να υιοθετούν την εκάστοτε κατάλληλη
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση των μαθητών τους και των συνθηκών επικοινωνίας τις οποίες
βιώνουν, συνδυάζοντας εμπειρικά δεδομένα και θεωρητικές αρχές.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art)  του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών
μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις
από αυτήν.

Κατόπιν σχετικής  έρευνάς  μας  σε σύγχρονα πανεπιστημιακά τμήματα Τουρκικών Σπουδών της
ημεδαπής  και  της  αλλοδαπής  (λ.χ.  Τμήματα  Τουρκικής  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  των
Πανεπιστημίων της Τουρκίας, Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης), δεν προκύπτει η ύπαρξη αντίστοιχου μαθήματος, με
συναφές περιεχόμενο προς αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος.
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Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες

 

1. Κοινωνιογλωσσολογία (Εισαγωγή)

2. Ενδογλωσσική και διαγλωσσική διαφοροποίηση

3. Γλώσσα και εθνική ταυτότητα

4. Συσχετισμός και ορισμός των εννοιών “γλώσσα”, “ταυτότητα’ “εθνοτικός” και “εθνικός”

5. Ζητήματα καθορισμού της εθνοτικής ομάδας

6. Εθνικότητα και εθνική ταυτότητα

7. Εθνικισμός, εθνοτικότητα και εθνικότητα

8. Γλώσσα και εθνικισμός

9. Μειονότητα, γλωσσική μειονότητα και μειονοτική γλώσσα

10. Ιστορικές μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα και η βιωσιμότητα αυτών

11. Η Βλάχικη ή Αρωμουνική ή Κουτσοβλάχικη και η Αρβανίτικη γλώσσα

12.. Η Σλαβομακεδονική, η Πομακική γλώσσα και η ελληνική Ρομανί

13. Η τουρκική γλώσσα στην Ελλάδα

14. Η ελληνική γλώσσα στην Τουρκία

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Γραπτή εξέταση (70%) σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές παραδόσεις και προαιρετική εργασία
(30% επί της συνολικής βαθμολογίας).

Όροι και Δομή Γραπτών Εργασιών

Οι  εργασίες  είναι  ατομικές,  η  δε  παρουσιάσή  τους  υποχρεωτική.  Οι  εργασίες  πρέπει  να
κατατίθενται ολοκληρωμένες,  το αργότερο, μέχρι την ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος.  Η
ακριβής ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται  από την κατάθεσή της
στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) της διδάσκουσας. Οι φοιτητές μας προβαίνουν σε θεωρητική ή/και
πρακτική  έρευνα  και  σχετική  βιβλιογραφική  αναζήτηση  και  χρήση.  Η  ολοκληρωμένη  και
τεκμηριωμένη άποψη του φοιτητή, συντεταγμένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά
πρότυπα αποτελεί και το βασικό μέτρο αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή.

Οι εργασίες είναι προαιρετικές, εύρους 3.000 έως 3.500 λέξεων σε σχετικά με τη διδακτέα ύλη
ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 30% επί της συνολικής βαθμολογίας

Οδηγίες για την εκπόνηση της Προαιρετικής Εργασίας

Στο μάθημα «Κοινωνιογλωσσολογία» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής (ή προφορικής)



εξέτασης και της προαιρετικής εργασίας (30%). Στην εξέταση παρουσιάζονται μόνον όσοι έχουν
εκπονήσει την εργασία – την οποία και παρουσιάζουν προφορικώς στο τέλος του εξαμήνου, για την
εκπόνηση, δε, αυτής, έχουν ελεύθερη επιλογή μεταξύ των θεμάτων της διδακτέας ύλης.

Οδηγίες για την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας

Θέμα: Εργασία συνθετικής υφής

Γραπτή εργασία σε θέματα σχετικά με διδακτικής υφής θεωρητικά ζητήματα: κριτική παρουσίαση
ενός επιστημονικού άρθρου ή κεφαλαίου ενός (συλλογικού ή μη) επιστημονικού έργου με θέμα
σχετικό με τη διδακτέα ύλη (βλ. ανωτέρω).

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας  (διδακτικής,  ερευνητικής)  ακολουθεί  τις  βασικές
κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

 

Βασική  και  η  ενδεικτική  βιβλιογραφία  του  μαθήματος  καθώς  και  τα  διανεμόμενα
συγγράμματα.

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Προτείνονται  συγκεκριμένα  συγγράμματα  για  το  μάθημα,  συνοδευόμενα  από  φάκελλο  του
μαθήματος αναρτημένο στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), ο οποίος περιλαμβάνει Σημειώσεις της
διδάσκουσας καθώς και άρθρα από άλλα εγχειρίδια, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων της
ίδιας  ή  άλλων  συγγραφέων.  Το  περιεχόμενο  δε  επικαιροποιείται  ανάλογα  με  την  εκάστοτε
διαμορφούμενη ύλη και τα τρέχοντα επιστημονικά θέματα.

Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια (καθώς και Σημειώσεις):

1. Σελλά-Μάζη, Ε. (2016). Διγλωσσία, εθνική ταυτότητα και μειονοτικές γλώσσες, Αθήνα, Λειμών.

2. Αρχάκης Α. & Κονδύλη, Μ. (2004).  Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. B   έκδοση.
Σειρά «Παραδόσεις» 8. Αθήνα, Νήσος. 

3. Μπασλής, Γ. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία (Μικρή Εισαγωγή). Αθήνα, Γρηγόρη.

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήματος
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Βερέμης, Θ. (επιμ.). Βαλκάνια, Από το διπολισμό στη νέα εποχή, Γνώση, Αθήνα, σσ. 741-874.
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χαρακτηριστικών στο ελληνικό σχολείο. Ανδρουλάκης, Γ., Μητακίδου, Σ., Τσολακίδου, Ρ. (επιμ.),
Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου “Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός
σχολείου”, 8-10. 4. 2011, Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σσ. 151-169.
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