
Ενότητα 2: Σχέση Γλώσσας και Σκέψης 
(1ο Μέρος) 

 

Οκαλίδου Αρετή 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 

άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 

υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 

η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 

 

Χρηματοδότηση 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Η γλώσσα και η σκέψη βρίσκονται σε μία σχέση 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης: 

– Η γλώσσα είναι το μέσο διάδοσης της γνώσης και 

της σκέψης  

– Η γλώσσα μετέχει στον σχηματισμό της σκέψης. 

Σχέση Γλώσσας Και Σκέψης 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Πλατωνική Θεωρία 

Η πλατωνική θεωρία ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα 
σύστημα που αποτελεί τον φορέα της εσωτερικής σκέψης. 
Ο Πλάτωνας υποστήριξε ότι η σκέψη είναι το μέσο 
επικοινωνίας της ψυχής με τον εαυτό της (Πήτα, 1999) 

• Συμπεριφορική Θεωρία (Watson, 1913) 

Η σκέψη είναι υποφωνούμενος λόγος και γλώσσα αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη διαμόρφωση 
της σκέψης την οποία την καθορίζει εξ ολοκλήρου (Πήτα, 
1999) 

  

Θεωρίες 
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Η σκέψη προηγείται της γλώσσας αλλά ο 

τρόπος αντίληψης του κόσμου (σκέψη) 

επηρεάζεται από τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες 

της κοινότητάς στην οποία ζει ο άνθρωπος 

(γλωσσικός ντετερμινισμός) 

Θεωρία της Γλωσσικής 

Σχετικότητας 

6 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ 

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής 

• Ο Αριστοτέλης και αργότερα ο Piaget και ο Macnamara 
υποστήριξαν την άποψη αυτή, ότι η γλώσσα καθορίζεται 
από τον τρόπο σκέψης και ότι η γλώσσα αποτελεί ένα 
είδος συμβολικής λειτουργίας. 

Διότι 

• Η σκέψη προηγείται χρονικά στην ανθρώπινη εξέλιξη 

• Η ανώτερη ζωική συμπεριφορά μαρτυρεί ότι η σκέψη 
τους είναι πιο σύνθετη από τη γλώσσα τους. 

• Οι γλώσσες παρουσιάζουν μεταξύ τους περισσότερες 
ομοιότητες παρά διαφορές 

 

Θεωρία Εξάρτησης της Γλώσσας 

Από Τη Σκέψη 
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Τέλος Ενότητας 


