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5. Παρουςίαςθ λογιςμικϊν (ανοιχτά διερευνθτικά 

περιβάλλοντα) 

Επιςθμάναμε ιδθ ότι το εκπαιδευτικό λογιςμικό μπορεί να παίξει μικρό ρόλο ςτθ 

διδαςκαλία των φιλολογικϊν μακθμάτων, ενϊ ςθμαντικό ρόλο μποροφν να παίηουν 

τα ανοιχτά διερευνθτικά περιβάλλοντα και τα περιβάλλοντα πρακτικισ γραμματ ι-

ςμοφ, οι ιδιαιτερότθτεσ των οποίων αναλφκθκαν εκτενϊσ (βλ. Ενότθτα ΛΛΛ, κεφ.3). 

Οι αναγνϊςτεσ, ωςτόςο, που κα ικελαν μια εκτενζςτερθ παρουςίαςθ του υπάρχ ο-

ντοσ λογιςμικοφ για τα φιλολογικά μακιματα και κυρίωσ για τθ γλωςςικι διδαςκ α-

λία μποροφν να επιςκεφτοφν τθ ςχετικι ςελίδα τθσ «Ρφλθσ για τθν ελλθνικι 

γλϊςςα».104 Στισ επόμενεσ ςελίδεσ παρατίκεται μια ενδεικτικι περαιτζρω περι -

γραφι δφο ανοιχτϊν περιβαλλόντων που περιλαμβάνονται ςτθν «Ρφλθ για τθν ελ -

λθνικι γλϊςςα» κακϊσ και μια πρόταςθ αξιοποίθςθσ αρχαίων  ελλθνικϊν ςωμάτων 

κειμζνων ςτο διαδίκτυο, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι οι ιδιαιτερότθτεσ των υπολο -

γιςτϊν ωσ μζςων πρακτικισ γραμματιςμοφ ςυηθτικθκαν εκτενϊσ (Ενότθτα ΛΛΛ).   

 

5.1 Θ διδακτικι αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν λεξικϊν για τθν απόκτθςθ 

γνϊςεων για τθ γλϊςςα  

Δθμιτρθσ Κουτςογιάννθσ  

Ζ «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ Δι-

ιεληθήο Γιψζζαο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ απηνκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δη-

δαζθφλησλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Απνηειεί έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν πεξηβάι-

ινλ πνπ πεξηιακβάλεη εξγαιεία γισζζηθήο ηερλνινγίαο ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε-

ηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα ιεμηθά θα έλα ζψκα θεηκέλσλ πνπ απνηειείηαη, 

θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, απφ θείκελα δεκνζηνγξαθηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ιφ-

γνπ: 

 Σν Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νενειιεληθψλ 

πνπδψλ Ηδξχκαηνο Σξηαληαθπιιίδε (εθδφζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998). 

                                                             
104 Γηα ηα ινγηζκηθά γηα ηε λέα ειιεληθή θαη ηελ αξραία ειιεληθή βι. θαη <http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html> θαη <http://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html)> αληίζηνηρα. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/edu_soft/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/bibliographies/guides/index.html
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 Ζ Δπηηνκή Λεμηθνχ ηεο Μεζαησληθήο Γεκψδνπο Γξακκαηείαο (110-

1669) (Α΄ ηφκνο α-θ, Β΄ ηφκνο ι-παξαζήθε). 

 Σν Διιελν-αγγιηθφ ιεμηθφ ηνπ Γ. Γεσξγαθά (Α΄ Σφκνο).  

 Σν Αληίζηξνθν Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο (Α. Αλαζηαζηάδε-

πκεσλίδε). 

 ψκα θεηκέλσλ δεκνζηνγξαθηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ιφγνπ. 

 

Σν φιν πεξηβάιινλ είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα επηηξέπεηαη:
105

 

1. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ιεμηθψλ θαη ε παξάιιειε αλαδήηεζε 

ιεκκάησλ ζηα ηξία πξψηα. 

2. Ζ επηθνηλσλία ησλ ιεμηθψλ κε ην ζψκα θεηκέλσλ.   

3. Ζ έξεπλα ζην πιηθφ ησλ ιεμηθψλ κε ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζηηθήο ρξή-

ζεο δηαθνξεηηθψλ φξσλ αλαδήηεζεο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ επηδηψρζεθε εμαξρήο 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ θαη δηεξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 

4. Ζ έξεπλα ζην ζψκα θεηκέλσλ είηε ζε φιν ην ζψκα είηε ζηα δχν 

δηαθνξεηηθά πεδία, ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ιφγν. Ζ έξεπλα απηή είλαη 

εθηθηή είηε κε αθεηεξία ηε ιέμε είηε ην θεηκεληθφ είδνο. 

ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ θαη δηεξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο, γη‘ απηφ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ιεμηθνχ ζε βάζε δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε 

ε δηάξζξσζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο (κηθξνδνκήο) ηνπ θάζε άξζξνπ. Με βάζε ηε ιν-

γηθή απηή, ην θάζε ιήκκα ηεκαρίζηεθε ζε ππνελφηεηεο-πεδία ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθφ είδνο πιεξνθνξίαο –φπσο γξακκαηηθή θαηεγνξία, ζεκα-

ζία/εο, παξαδείγκαηα ρξήζεο, εηπκνινγία θηι.– θαη κεηαθέξζεθε ζε βάζε δεδνκέ-

λσλ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Ζ φιε πξνζπάζεηα απνβιέπεη: ζηελ εχθνιε αμηνπνίεζε ησλ ιεμηθψλ απηψλ 

σο εξγαιείσλ αλαθνξάο απφ δαζθάινπο θαη καζεηέο, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο πεξη-

βαιιφλησλ ιεηηνπξγηθνχ ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη, ηέινο, ζηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο σο γισζζνδηδαθηηθψλ πεξηβαιιφλησλ (Κνπηζνγηάλλεο 2004α), θάηη πνπ ελδηα-

θέξεη θαη ην παξφλ θείκελν. 

                                                             
105 Ζ ινγηθή ηνπ φινπ πεξηβάιινληνο έρεη αλαπηπρζεί ζε άιια θείκελα, βι. ελδεηθηηθά: Κνπηζνγηάλλεο 

2001, Kazazis & Koutsogiannis 2001, Κνπηζνγηάλλεο 2008. 
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5.1.1 Σο θλεκτρονικό λεξικό ωσ εργαλείο αναφοράσ  

ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζψλ αλαγλσξίδεηαη απφ παιηά ε αμία ηεο εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηψλ κε βαζηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ηα ιεμηθά. Κάηη αληίζηνηρν επηδηψθεηαη 

ξεηά κε ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην Γπκλάζην 

(ΤΠΔΠΘ 2000: 51). Ζ κεηαηξνπή ελφο ιεμηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ελφο ιεμηθνχ 

κάιηζηα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη κε ζαθή εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο 

ην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ ΗΝ (Αλαζηαζηάδε 2000β· εηάηνο 2000· 

Σδηβαλνπνχινπ 1997), εμππεξεηεί ηε ζηνηρεηψδε απηή παξάκεηξν ζηε ζχγρξνλή ηεο 

δηάζηαζε. Έηζη παξέρεηαη ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη κε 

έλα πςειήο πνηφηεηαο εξγαιείν αλαθνξάο. Παξάιιεια, δίλεηαη ε επρέξεηα ζηνλ κα-

ζεηή λα εμνηθεησζεί κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο ζε πεξηβάιινλ βάζεο δεδν-

κέλσλ πνπ παξέρεη έλα δνκεκέλν ειεθηξνληθφ ιεμηθφ: π.ρ. εχθνιε θαη γξήγνξε αλα-

δήηεζε, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αλαδήηεζεο (π.ρ. κε βάζε ην ζέκα, ηα ζπκθχκαηα 

(Ράιιε 2005, 41) ή κηα ζεηξά ραξαθηήξσλ (character strings), ζχλζεηε αλαδήηεζε, 

δειαδή αλαδήηεζε κε ηνλ ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ (ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ε γξακ-

καηηθή θαηεγνξία ηνπ ιήκκαηνο, ην θιηηηθφ παξάδεηγκα ζην νπνίν εκπίπηεη, ε εηπκν-

ινγία ηνπ, ην ζεκαζηνινγηθφ πεδίν φπνπ αλήθεη, ε ρξήζε ηνπ θηι.). 

5.1.2  Θ διδαςκαλία του λεξιλογίου  

Τπάξρεη κηα καθξά παξάδνζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ πνπ 

ζπλδέεη άξξεθηα ηε γισζζηθή αγσγή κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. Μηα πξψηε καηηά ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 

θαζηζηά εκθαλή ηελ πξνηεξαηφηεηα απηή: ζε εηδηθφ ηκήκα θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο 

παξαηίζεληαη πίλαθεο ιέμεσλ
106

, πνπ νξγαλψλνληαη ζε ζεκαζηνινγηθέο ή εηπκνινγη-

θέο νκάδεο θαη αθνινπζνχληαη απφ αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζή ηνπ παξνπζηαδφκελνπ 

ιεμηινγίνπ. Γεληθφηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο «ηνλ απαξαίηεην 

ιεμηινγηθφ πινχην» θαη λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε επάξθεηα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξαγσγήο –γξαπηνχ  θπξίσο– ιφγνπ, πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί σο πξνηεηλφκελν 

θαζήθνλ. Ζ αληίιεςε φηη ην ιεμηιφγην ησλ καζεηψλ ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κπν-

ξεί λα δηεπξπλζεί κέζα απφ ηελ απνπιαηζησκέλε παξνπζίαζή ηνπ, αλεμάξηεηα δε-

ιαδή απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο πνπ ηελ ππαγνξεχνπλ, πξν-

                                                             
106 Απηφ πεξηνξίζηεθε αηζζεηά ζηα λέα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ (2006), αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη.  
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ζθξνχεη ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ελ γέλεη θαη ηνπ 

ιεμηινγίνπ εηδηθφηεξα (Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο 1997). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα θείκελα θαη ε ηάζε λα πξνζεγγί-

δεηαη ην ιεμηιφγην κέζα απφ απηά, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα λέα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ, 

βειηίσζε αξθεηά ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε, ρσξίο σζηφζν λα ηελ αλαηξέςεη ζπλν-

ιηθά. Θα κπνξνχζακε, ελ θαηαθιείδη, λα πνχκε φηη ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιε-

μηινγίνπ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηή-

καηνο κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή, πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαηά ηε δηακφξθσζε 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ απνβιέπνπλ λα ελζσκαησζνχλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, επηδηψμακε λα πξνζδψζνπκε ζην πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξ-

γεζεί νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνπλ δηεμφδνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ψζηε απφ ηε κηα πιεπξά λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ απφ ηελ άιιε λα μεπεξλνχλ ηηο αδπλακίεο ηεο παξαδνζηα-

θήο αληίιεςεο γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. 

Βαζηθφ ζηνηρείν πνπ επηδηψρζεθε είλαη λα αληαπνθξίλεηαη ην πεξηβάιινλ ησλ 

ιεμηθψλ, ηδηαίηεξα ηνπ Λεμηθνχ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, ζε κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνδηδαθηηθήο, πνπ είλαη λα κελ αληηκεησπίδνληαη 

νη ιέμεηο απνθνκκέλεο, αιιά λα ηνπνζεηνχληαη ζηα ζπκθξαδφκελά ηνπο: ζηελ πξφ-

ηαζε, ζηελ παξάγξαθν, ζην θεηκεληθφ είδνο (genre) θαη ζην πεδίν πνπ αλήθνπλ (π.ρ. 

εθπαίδεπζε, δεκνζηνγξαθία θηι.). Έλα ιεμηθφ φκσο δελ κπνξεί παξά λα δψζεη ην εξ-

κήλεπκα κηαο ιέμεο θαη παξαδείγκαηα ρξήζεο ηεο ζε πξνηαζηαθφ επίπεδν ζπλήζσο, 

θάηη πνπ είλαη αλεπαξθέο. Γη‘ απηφ, ε αλαδήηεζε ζην ιεμηθφ ζπλδέζεθε κε ηελ πα-

ξάιιειε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζε ζψκα θεηκέλσλ. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε ζχλδεζε απηή κεηαμχ ιεμηθνχ θαη ζψκαηνο θεηκέ-

λσλ κεηαζέηεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο 

ιέμεηο θαζαπηέο ζην πψο ην πεξηθείκελν (context) θαζνξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηε ιεη-

ηνπξγία ησλ ιέμεσλ. Μέζα απφ ηε δπλαηφηεηα απηή ησλ παξάιιεισλ αλαδεηήζεσλ 

δηακνξθψλεηαη έλα δηεξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δίλεη ζηνλ δάζθαιν ηε δπλα-

ηφηεηα λα μεθχγεη απφ ηελ θαζεκεξηλή ζηαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ, λα αλα-

ζέζεη ζηα παηδηά κηθξέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα αλαθαιχςνπλ 

ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, ζα κηιήζνπλ θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ζπκθξαδν-

κέλσλ, ηνπ επηπέδνπ χθνπο, ηεο πεξίζηαζεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ιφγνπ ζηνλ νπνίν αλή-

θνπλ θηι. Παξάιιεια, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππνζηεξηθηηθά 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ιεμηθνχ: ηνπο νξηζκνχο, ηα παξαδείγκαηα, ηελ εηπκνινγία θηι. 
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5.1.3 Σο θλεκτρονικό λεξικό ωσ γλωςςοδιδακτικό περιβάλλον  

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

αιιά είλαη ππνβαζκηζκέλε ή δελ πξνζεγγίδεηαη θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη ηθαλν-

πνηεηηθφ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο Γλψζεηο ησλ καζε-

ηψλ ζε Θέκαηα Γιψζζαο (Γ.Θ.Γ.) (Knowledge About Language).
107

 ην πιαίζην ηνπ 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ε γξακκαηηθή θαη νη γλψζεηο επξχηεξα γηα ηε γιψζζα αμην-

πνηνχληαη σο εξγαιεία γηα ηελ απνθάιπςε θαη ζπδήηεζε ηεο βαζχηεξεο ηδενινγίαο 

πνπ δηαπεξλά ηνλ θεηκεληθφ καο θαη θαηά πξνέθηαζε θαη ηνλ θνηλσληθφ καο πεξί-

γπξν.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε γισζζηθή επίγλσζε ησλ καζεηψλ είλαη δπλαηφ 

λα ζπλεηζθέξνπλ θαη ηα ιεμηθά ηεο «Πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε γισζ-

ζηθή εθπαίδεπζε» ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο. Αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ρσ-

ξίο ιεπηνκέξεηεο θαη ρσξίο αλαθνξά ζην «πψο» ηεο δηδαζθαιίαο –παξάκεηξνο κε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία– ελδεηθηηθνί ηέηνηνη ηνκείο. 

 

Γισζζηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη (θξηηηθή) γισζζηθή επίγλσζε 

Ζ απφθηεζε Γλψζεσλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζε Θέκαηα Γιψζζαο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ειιεληθήο ζα πξέπεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηελ 

αλαηξνπή ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία πξνθαηαιήςεσλ γηα 

ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πξνθαηαιήςεηο απηέο δελ είλαη 

απιψο ιαζεκέλεο απφςεηο γηα ηε γιψζζα, αιιά κέξνο κηαο επξχηεξεο νπηηθήο γηα ην 

πψο αληηκεησπίδεηαη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Σα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ αμηνπνηνχλ ην πεξηβάιινλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θξη-

ηηθήο γισζζηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε ζέκαηα πνπ θαηά πεξηφδνπο απαζρνινχλ ηελ ει-

ιεληθή θνηλή γλψκε θαη ηνλ ηχπν.   

                                                             
107 Υξεζηκνπνηψ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηελ Αγγιία. Ο φξνο 
Γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζε Θέκαηα Γιψζζαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο, ελψ ν φξνο Γισζζηθή Δπίγλσζε (language awareness) ζηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ 

(Carter 1995, 81-87). πρλά φκσο νη δχν φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο δηάθξηζε (Fairclough 1992), 

ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ζην παξφλ θείκελν. Ζ πξνζέγγηζε σζηφζν πνπ αθνινπζείηαη ζην παξφλ 

θείκελν είλαη αξθεηά επξχηεξε απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζηελ Αγγιία, φπσο ζα θαλεί 

ζηε ζπλέρεηα. 
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Η κριτικι γλωςςικι επίγνωςθ περιλαμβάνει τόςο διδαςκαλία του λεξιλο-

γίου όςο και μορφολογικι επίγνωςθ, επίγνωςθ ςθμαςιακισ εξζλιξθσ των 

λζξεων ςτθ διαχρονία τουσ (δυνατότθτα παράλλθλθσ αναηιτθςθσ ςε λε-

ξικά διαφορετικϊν ιςτορικϊν περιόδων), διερεφνθςθ τθσ εξζλιξθσ του 

νεοελλθνικοφ λεξιλογίου ςε ςυνάρτθςθ με τισ πολιτιςμικζσ επαφζσ και το 

ιςτορικό πλαίςιο και εξοικείωςθ με το φαινόμενο του δανειςμοφ (δυνα-

τότθτα ςφνκετθσ αναηιτθςθσ με κριτιρια όπωσ θ ετυμολογία, το ειδικό 

λεξιλόγιο χριςθσ κτλ.), κακϊσ και (κριτικι) λεξικογραφικι επίγνωςθ. 

 

 

 (Κξηηηθή) ιεμηθνγξαθηθή επίγλσζε 

ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ην γπκλάζην πξνβιέπεηαη, θαη νξζψο, ε εμνηθεί-

σζε ησλ καζεηψλ κε ηα ιεμηθά. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε 

ηνπο, κηα πξψηε γλσξηκία κε ηα είδε ησλ ιεμηθψλ, πνπ ζπλήζσο θπθινθνξνχλ, θαη κε 

ηνλ ηξφπν ζχληαμήο ηνπο. Ζ δηάζεζε ηεζζάξσλ ιεμηθψλ ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία πα-

ξέρνπλ κάιηζηα ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλαδήηεζεο, θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο 

απηνχο, αιιά παξέρνπλ θαη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο. Δίλαη π.ρ. εχθνιε ε εμνηθεί-

σζε κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη κε ηηο πνηθίιεο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνληαη γηα αλαδήηεζε. 

Παξάιιεια, κε ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο πνπ παξέρεη ην φιν πεξηβάιινλ θαη 

κε ην ζψκα θεηκέλσλ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, θαζίζηαηαη επθνιφηεξα δπλαηή ε δηε-

ξεχλεζε θαη άιισλ δηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε ζηελ απνδειηίσζε 

απζεληηθνχ γισζζηθνχ πιηθνχ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηε ιέμε 

ζηνλ ιεκκαηηθφ ηχπν (Αλαζηαζηάδε 1997, 164 &166), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιε-

πηή ε ζπζηεκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο ελφο ιεμηθνχ. Ζ δηαδηθαζία θαηαλφε-

ζεο ηεο ζχληαμεο ελφο ιήκκαηνο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, θαζηζηά φκσο δηάθαλε 

θαη επθνιφηεξα αμηνινγήζηκε ηελ πνηφηεηα ελφο ιεμηθνχ, ησλ νξίσλ θαη δπλαηνηή-

ησλ ηνπ, ηε ζηελή ζρέζε ησλ ζεκαζηψλ κε ηελ ηξέρνπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Πέξα απφ απηφ, ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά, ψζηε λα 

δηαβάδνληαη κε κεγαιχηεξε ππνςία απφςεηο πνπ θπθινθνξνχλ επξχηαηα θαη εκθαλί-

δνπλ ζπλήζσο ηα ιεμηθά σο θάηη ην νπδέηεξν, ην ζηαηηθφ θαη ην βέβαην. Οη καζεηέο 

σο κειινληηθνί πνιίηεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ κία βαζχηεξε θαη πην θξηηηθή 

γλψζε γηα ηα βαζηθά απηά εξγαιεία. Σν γεγνλφο φηη παξέρνληαη ηφζα ιεμηθά ζε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο –θάηη πνπ θαζηζηά πνιχ πην εχθνιε ηε ζπ-
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γθξηηηθή δηεξεχλεζή ηνπο– δηεπθνιχλεη δάζθαιν θαη καζεηέο λα εκβαζχλνπλ πεξηζ-

ζφηεξν θαη λα απνηηκήζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ιεμηθφ ζε ιεμηθφ, 

ηφζν ζηε καθξνδνκή φζν θαη ζηε κηθξνδνκή ηνπο.  

εκαζηαθή αιιαγή 

πρλά ζην παξειζφλ ε αμηνπνίεζε ησλ ιεμηθψλ ζηα ζρνιεία είρε ζηαηηθφ θαη ξπζκη-

ζηηθφ ραξαθηήξα, αληίιεςε αλάινγε κε απηήλ πνπ επηθξαηνχζε γηα ηνλ ξφιν ηεο 

γξακκαηηθήο (Halliday 2000· Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο 1997). Σν ειε-

θηξνληθφ πεξηβάιινλ ησλ ιεμηθψλ θαη ζσκάησλ θεηκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαζεσξεζνχλ ηέηνηεο αληηιήςεηο θαη λα γίλνπλ αληηιεπηέο κεξηθέο πνιχ βαζηθέο δη-

αζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ γιψζζα, φπσο είλαη ην ζέκα ηεο ζεκαζηαθήο κεηαβνιήο.   

Μπνξνχλ ηα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα φηη νη αιια-

γέο ζηηο γιψζζεο δελ είλαη ηπραίεο, αιιά ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηα πιηθά δεδνκέλα 

ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ, φηη «ε ηζηνξία ηεο γιψζζαο είλαη κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ηζην-

ξίαο» (Halliday 1993, 9) θαη φηη νη ζεκαζίεο ησλ ιέμεσλ δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθφ θαη 

ακεηάβιεην. Ζ δπλαηφηεηα παξάιιειεο έξεπλαο ζηα ηξία δηαθνξεηηθά ιεμηθά, ην 

πιηθφ ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη απφ ην 1100 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2000 (κε έλα κηθξφ δηά-

ζηεκα θελφ ελδηάκεζα) κπνξεί εχθνια λα αμηνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ επ-

θνιφηεξα θαη ζαθέζηεξα θαηαλνεηφ. Με αθεηεξία ηηο ιέμεηο,
108

 ηα παηδηά κπνξνχλ 

λα πάξνπλ κηα εηθφλα θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πιηθή θαη 

πλεπκαηηθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ (εηάηνο 2001, 500-

501), γηα θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο 

πνπ νδεγνχλ ζηηο αιιαγέο απηέο, γηα ζπγθεθξηκέλα «πνιηηη-

ζκηθά ζπκβάληα πνπ αλαθπθιψλνληαη ζην ρψξν ηεο γιψζ-

ζαο» (Υξηζηίδεο 2001, 837), γηα κία απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο γιψζζαο λα δεκηνπξγεί 

λέεο ζεκαζίεο απφ ππάξρνληα ζεκαίλνληα.  

Ο ζπλδπαζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Λεμηθνχ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο 

κε ην Λεμηθφ Γεσξγαθά θαη κε ην ψκα Κεηκέλσλ κπνξεί λα αλαδείμεη ηε δπλακηθή 

ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ζηε ζπγρξνλία ηνπο θαη φρη κφλν ζηε δηαρξνλία. 

 

                                                             
108 Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη κε αθεηεξία ηε ιέμε (π.ρ. βηβιίν), ην ζέκα (π.ρ. βηβι%), νπφηε βξίζθεη 

ζηα δχν ιεμηθά φια ηα ιήκκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ βηβι- ή ηε δηαδνρή ραξαθηήξσλ (π.ρ. %βηβ%), νπφηε 

βξίζθεη φια ηα ιήκκαηα πνπ ελέρνπλ ηνπο ραξαθηήξεο απηνχο κε ηε ζεηξά απηή.  

Διακεματικι ςφνδεςθ με τθν 

Ιςτορία, τθν ΑΕ γλϊςςα και 

γραμματεία κτλ. 
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Ο δαλεηζκόο  

Δίλαη γλσζηφ φηη ην θαηλφκελν ηνπ δαλεηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα επξχηεξα ζπδε-

ηνχκελα ζέκαηα, πνπ δελ απαζρνιεί κφλν ην ρψξν ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε πνιχ ζπρλά εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ε 

ειιεληθή γιψζζα θηλδπλεχεη κε αθαληζκφ ιφγσ ηνπ ππεξδαλεηζκνχ ηεο απφ άιιεο 

γιψζζεο θαη θπξίσο απφ ηελ αγγιηθή. Σν πεξηβάιινλ ησλ ειεθηξνληθψλ ιεμηθψλ πα-

ξέρεη ηε δπλαηφηεηα, αληί γηα θηλδπλνινγία θαη αθνξηζηηθνχ ηχπνπ ζπδεηήζεηο, λα 

εμνηθεησζνχλ βαζχηεξα ηα παηδηά κε ην δηαρξνληθφ θαηλφκελν ηνπ δαλεηζκνχ θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο.  

Ηδηαίηεξα ην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ιεμηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο Σξηαληα-

θπιιίδε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ε πξνέιεπζε 

ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ αλήθεη ζε δηάθνξα πεδία ρξήζεο ηεο γιψζζαο, λα αλαδεηεζνχλ νη 

επαθέο κε άιιεο γιψζζεο θαη θαηά πξνέθηαζε λα ζπδεηεζνχλ νη πνιηηηζκηθέο επαθέο 

πνπ νδήγεζαλ θαη ζηηο γισζζηθέο αιιαγέο.  

 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί δεηείηαη λα καο δνζνχλ νη ιέμεηο ηεο ειιε-

ληθήο πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη πξνέξρνληαη (ή απνηεινχλ ζεκαζη-

νινγηθά δάλεηα) απφ ηελ αγγιηθή (ζην πξψην παξάδεηγκα, εηθφλεο 49-50) θαη νη αληί-

ζηνηρεο ιέμεηο πνπ πξνέξρνληαη (ή απνηεινχλ ζεκαζηνινγηθά δάλεηα) απφ ηελ ηνπξ-

θηθή (ζην δεχηεξν παξάδεηγκα, εηθφλεο 51-52).  

Μηα αλάινγε αλαδήηεζε ζην πεδίν ηεο δηαηξνθήο ζα καο δψζεη ηα αθξηβψο 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηε δπζαλαινγία απηή θαηά πεξίπησζε θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο 

καο κε ηελ ηζηνξία. 
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Εικόνα 49 Ραράδειγμα 1α (φόρμα ςφνκετθσ αναηιτθςθσ) 

 

Εικόνα 50 Ραράδειγμα 1β (μζροσ των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ, ςφνολο 39 εγγραφζσ) 
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Εικόνα 51 Ραράδειγμα 2α (φόρμα ςφνκετθσ αναηιτθςθσ) 

 

Εικόνα 52 Ραράδειγμα 2β (αποτελζςματα αναηιτθςθσ) 

 

Μνξθνινγηθή επίγλσζε 

Οη παξερφκελεο δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο ζην πιηθφ ηνπ ΛΚΝ, θαζψο θαη ε 

επηθνηλσλία ησλ ιεμηθψλ κε ηα ζψκαηα θεηκέλσλ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ ζε 

ζέκαηα νξζνγξαθίαο θαη κνξθνινγίαο ηεο ειιεληθήο. Αλαθνξηθά κε ην κνξθνινγηθφ 

ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο, ην πεξηβάιινλ ησλ ιεμηθψλ θαη ησλ ζσκάησλ θεηκέλσλ 

παξέρεη δχν επηκέξνπο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο:  

α) ηελ απφθηεζε επίγλσζεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θιηηηθήο 

κνξθνινγίαο ηεο λέαο ειιεληθήο θαη 

β) ηελ απφθηεζε επίγλσζεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο λένπ 

ιεμηινγίνπ.  
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ηνλ ηνκέα ηεο θιηηηθήο κνξθνινγίαο είλαη δπλαηφλ:  

 λα εζηηάζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο ιεγφκελνπο «αξραηφθιηηνπο» ηχπνπο 

(π.ρ. επηβηψζεηο ηξηηφθιηησλ επηζέησλ θαη κεηνρψλ, επηβηψζεηο ηχπσλ ηνπ β΄ 

ανξίζηνπ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θ.ά.) θαη γεληθφηεξα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηνκνξθίεο θαη ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα θαηαθηήζεη ζην πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ. 

 λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλαδεηήζεηο ζην ιεκκαηνιφγηφ ηνπ κε θξηηήξην ην 

θιηηηθφ παξάδεηγκα ζην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αλήθνπλ ηα ιήκκαηα πνπ ζα 

επηζηξαθνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο.  

 λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ φπσο αθξηβψο είλαη θαηαγεγξακκέλνη 

θαη ζηελ έληππε έθδνζε ηνπ ιεμηθνχ.  

  

ζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ κνξθνινγηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηεο λέαο 

ειιεληθήο: 

 ην ιεκκαηνιφγην ηνπ ΛΚΝ, εθηφο απφ πιήξε ιεμήκαηα, θαηαρσξίδνληαη 

θαη κνξθήκαηα πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ιεμεκάησλ, δειαδή 

πξνζήκαηα (π.ρ. δπζ-, με-, αλα-), επηζήκαηα (π.ρ. -ηζκφο, -ηήξαο) ή ζπλζεηηθά (π.ρ. 

ηερλν-, νηθν-, -δνηψ, -δφρνο).  

 Απφ ηα άξζξα ησλ ζρεηηθψλ ιεκκάησλ κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

πιεξνθνξεζνχλ ηηο επηκέξνπο ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο απηψλ ησλ κνξθεκάησλ, ηελ 

εμέιημή ηνπο απφ άιια κνξθήκαηα θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ 

(φπσο ν δαλεηζκφο) ζηε ζεκεξηλή ηνπο ζεκαζία.  

 Απφ ην ιεκκαηνιφγην ηνπ ΛΚΝ θαζψο θαη ηνπ Αληίζηξνθνπ ιεμηθνχ ηεο 

Νέαο Διιεληθήο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θαηαιφγνπο ιέμεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά κνξθήκαηα.  

 ην ζψκα θεηκέλσλ νη ιέμεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζε πιαίζην απζεληηθήο 

ρξήζεο.  

 Με ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ν καζεηήο κπνξεί λα θαηαθηήζεη πςειφηεξν βαζκφ επίγλσζεο γηα ηνπο 

κεραληζκνχο ζρεκαηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο ειιεληθήο πνπ είλαη παξαγσγηθνί ζηελ 

παξνχζα θάζε ηεο εμέιημήο ηνπ, γηα ηε ζεκαζία ησλ παξαγσγηθψλ κνξθεκάησλ θαη 

ησλ παξαγφκελσλ ιέμεσλ θαη γηα ηε ζεκαζηαθή δηαθνξνπνίεζε ηφζν ησλ 
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κνξθεκάησλ φζν θαη ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ αλάινγα κε ην ζεκαζηνινγηθφ 

πεδίν ρξήζεο ηνπο.  

Επίλογοσ 

Δίλαη γεγνλφο φηη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη χζηεξα παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο ρψ-

ξεο κηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ζέκαηα γιψζζαο. Σα ειεθηξνληθά γισζζηθά πεξηβάιινληα, φπσο είλαη 

ηα ιεμηθά θαη ηα ζψκαηα θεηκέλσλ, είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο κηα δηαθν-

ξεηηθή δηδαθηηθή θαηεχζπλζε, θάησ ππφ ζπγθεθξηκέλεο, θπζηθά, πξνυπνζέζεηο (Κνπ-

ηζνγηάλλεο 2002). εκαληηθφ δελ είλαη κφλν φηη δηαηίζεηαη πινχζην θαη αμηφπηζην 

γισζζηθφ πιηθφ, αιιά φηη ε γλψζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πξνζσπηθή έξεπλα 

θαη αλαδήηεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ. Σν πψο φκσο κπνξνχλ κεζνδνινγηθά λα αμηνπνη-

εζνχλ ηα ιεμηθά ζηε δηδαζθαιία απνηειεί μερσξηζηή ζπδήηεζε.  

Σα παξαδείγκαηα θαη νη ηνκείο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θείκελν απηφ είραλ 

σο ζηφρν λα δείμνπλ ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη φρη λα θαιχςνπλ κε ηξφπν αλαιπηηθφ 

ηε δηδαθηηθή πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε θάζε πεξίπησζε.  

ηνλ θφκβν ηεο «Πχιεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαί-

δεπζε» δηαηίζεληαη επηπιένλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. ηελ Δλφηεηα V, θεθ. 3.2. ν αλαγλψζηεο ζα βξεη έλα 

δηαζεκαηηθφ ζελάξην δηδαζθαιίαο πνπ αμηνπνηεί ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ηα ζψ-

καηα θεηκέλσλ σο πεξηβάιινληα δηεξεχλεζεο (Απφ ηηο ιέμεηο ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο 

ηδέεο: Ζ «κλήκε»). 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη γηα άιιε κηα θνξά λα ηνληζηεί φηη απηφ πνπ έρεη ηδηαί-

ηεξε ζεκαζία δελ είλαη ηφζν νη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ κέζσλ. ζν θαη 

αλ απηέο νη δπλαηφηεηεο απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν, ην ζηνηρείν πνπ ηειηθά 

δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη 

(γισζζν)δηδαθηηθέο ινγηθέο θαη αληηιήςεηο πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε πξαθηηθή αμην-

πνίεζεο. Γηα λα γίλεη απηφ θαηαλνεηφ, αξθεί λα αληηπαξαβάιεη θαλείο ηηο θαηεπζχλ-

ζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο σο πξνο ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ΛΚΝ κε 

ηηο πξαθηηθέο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο, φπσο δήισζε ζε ζπλέληεπμή ηνπ, αθνινχζεζε 

(Κνπηζνγηάλλεο 2007α):  

«Οπότε όταν ζμπαινα μζςα ςτθ κεματικι ενότθτα του λεξιλογίου, δθλαδι λίγο πριν από τθν παρα-

γωγι λόγου, κάναμε το λεξιλόγιο μιασ κεματικισ ενότθτασ *…+ πιρα τουσ μακθτζσ μου, πιραν τα βι-

βλία τουσ, ςθμείωςαν πάνω ςτα βιβλία τουσ τισ λζξεισ που δεν εγνϊριηαν και τουσ ζδωςα τθν θλε-
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κτρονικι διεφκυνςθ να μποφνε για να ερμθνεφςουν, να  βροφνε τθν ερμθνεία των λζξεων ι ςυνϊνυ-

μεσ, αντϊνυμεσ, να βροφνε δθλαδι μόνοι τουσ χρθςιμοποιϊντασ λεξικά μζςα από τον υπολογιςτι να 

βρουν τθν ςθμαςία των λζξεων. Εκεί, δθλαδι, επικζντρωςα ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία το ενδιαφζρον 

μου.» 

Απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν παξάδεηγκα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο έλα ζχγ-

ρξνλν εξγαιείν, φπσο ηα ειεθηξνληθά ιεμηθά, θαη κε ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο 

πνπ απηφ δηαζέηεη (φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην), ρξεζηκνπνηεί-

ηαη ζην πιαίζην παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Απηφ πνπ, επνκέλσο, έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία δελ είλαη ηφζν ην είδνο ηνπ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκν-

πνηεζεί φζν ην είδνο ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ επηδηψθνπκε λα θαιιηεξγήζνπλ νη καζε-

ηέο.  

5.2 Ανοιχτά διερευνθτικά περιβάλλοντα και διδαςκαλία των αρχαίων 

ελλθνικϊν   

Σωτιρθσ Τςζλικασ  

5.2.1 Ανοιχτά διερευνθτικά περιβάλλοντα για τα αρχαία ελλθνικά  

Σα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε ηνπο ηα αλνηρηά δηεξεπλε-

ηηθά πεξηβάιινληα γηα ηε κειέηε θαη δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη 

γξακκαηείαο είλαη: ζψκαηα αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ, εξγαιεία γηα ηελ αλαδήηεζε 

ιέμεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπκθξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε αξραηνειιεληθά θείκελα, ιε-

μηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο, εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά, εγρεηξίδηα γξακκαηηθήο θαη ζχ-

ληαμεο, ζρφιηα πξαγκαηνινγηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ ηχπνπ, αξραηνινγηθφ εηθνλνγξα-

θηθφ πιηθφ, ράξηεο, βηβιηνγξαθηθνί θαηάινγνη θ.ά. Σα πεξηζζφηεξα, πάλησο, αλνηρηά 

αξραηνγλσζηηθά πεξηβάιινληα δελ επηρεηξνχλ λα θαιχςνπλ φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο (ην πην θηιφδνμν απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ν «Πεξζέαο»), ελψ θάπνηα πεξην-

ξίδνληαη ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ (φπσο ν 

«Μηθξφο Απφπινπο», http://www.mikrosapoplous.gr/). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηα-

ζηνχλ θάπνηνη ελδεηθηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζψ-

καηα θεηκέλσλ, πνπ ππάξρνπλ ζε ηξία πεξηβάιινληα απηήο ηεο θαηεγνξίαο:  

 ζηνλ «Πεξζέα» (http://www.perseus.tufts.edu/),  

 ζηνλ «Thesaurus Linguae Graecae» (http://www.tlg.uci.edu),  

 ζηελ ελφηεηα γηα ηα αξραία ειιεληθά ζηελ «Πχιε γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε» (http://www.greek-language.gr) 

http://www.mikrosapoplous.gr/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.greek-language.gr/

