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Στόχοι του μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον χώρο της λεξικολογίας και συνδέει
τη γλωσσολογική θεωρία με τη διδασκαλία της ελληνικής ως
ξένης/δεύτερης γλώσσας. Στον θεωρητικό άξονα, στόχος του μαθήματος
είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ζητήματα της σύγχρονης
λεξιλογικής ανάλυσης (σχετικά με τη μορφή, τη σημασία και τη χρήση των
λέξεων). Στον εφαρμοσμένο άξονα, στόχος του μαθήματος είναι η
κατάρτιση των φοιτητών στην εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας/εκμάθησης
του λεξιλογίου στη ξένη/δεύτερη γλώσσα και η εξοικείωσή τους με τη
χρήση γλωσσικών πόρων (λεξικών και Σωμάτων Κειμένων) στη διδασκαλία.
Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρία με τη
μεθοδολογία κατά τον σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων.
Μαθησιακά αποτελέσματα/οφέλη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι
ικανοί να:




Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν βασικές έννοιες στο πεδίο της
λεξικολογίας,
Σχολιάζουν κριτικά βασικά θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη μορφή,
τη σημασία και τη χρήση των λέξεων,
Εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και στρατηγικές
κατάκτησης του λεξιλογίου ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους





στη Γ2,
Αξιοποιούν στη διδακτική πράξη γλωσσικούς πόρους όπως λεξικά και
Σώματα Κειμένων,
Καλλιεργούν στους μαθητές τους «δεξιότητες αναφοράς»
Σχεδιάζουν δραστηριότητες και διδακτικές προτάσεις για το λεξιλόγιο
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΠΑ),

Περιεχόμενα μαθήματος:
Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τα εξής:
 τι είναι το «λεξιλόγιο», τι σημαίνει «γνώση των λέξεων» και τι πρέπει να
διδάσκουμε
 το λεξικό της νέας ελληνικής (λαϊκές και λόγιες λέξεις)
 μορφή: διεργασίες σχηματισμού λέξεων (παραγωγή, σύνθεση)
 σημασία: εννοιακές σχέσεις (υπωνυμία, συνωνυμία, αντίθεση,
πολυσημία, μεταφορά, μετωνυμία)
 χρήση: από τη λέξη στο κείμενο (συμφράσεις, στερεότυπες εκφράσεις)
 τρόποι διδασκαλίας και στρατηγικές κατάκτησης του λεξιλογίου στη Γ2
 ο ρόλος των λεξικών και των Σωμάτων Κειμένων στη
διδασκαλία/εκμάθηση του λεξιλογίου
 μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά και είδη λεξικογραφικών
ορισμών
 δεξιότητες αναφοράς
 σχεδιασμός δραστηριοτήτων και διδακτικών προτάσεων για το λεξιλόγιο
Μέθοδοι διδασκαλίας:
Διαλέξεις, Συζήτηση μέσω φόρουμ, Ερωτηματολόγια, Σεμινάρια
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Εργασίες, Εξετάσεις Προόδου, Ερωτηματολόγια, Συμμετοχή στο φόρουμ,
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