
 
Tίτλος του μαθήματος Επιλεγμένα θέματα λεξικολογικής ανάλυσης 

 

Κωδικός αριθμός μαθήματος ---- 

Τύπος του μαθήματος Υποχρεωτικό  

Επίπεδο του μαθήματος Μεταπτυχιακό 

Έτος σπουδών Δεύτερο (2ο) 

Εξάμηνο Τρίτο (Γ) 

Πιστωτικές μονάδες ECTS 10 

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 εφαρμόσει τις έννοιες των επιπέδων ανάλυσης που 

αφορούν ειδικά τη λέξη και τη σχέση της με το 
εξωγλωσσικό περιβάλλον και την ποικιλία. 

2. Να γνωρίζει ειδικές περιπτώσεις σχηματισμού και 
σημασίας των λέξεων με βάση την ελληνική & διεθνή 
βιβλιογραφία. 

3. Να συζητά και να ερευνά σχετικά με τη λεξικολογία και 
ειδικότερα τις τυπικές και άλλες ιδιαιτερότητες του λεξικού 
αποθέματος της Νέας Ελληνικής. 

Δεξιότητες Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω 
αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
1. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες  τεχνικές  

συλλογής  δεδοµένων  για τις ανάγκες της λεξικολογικής 
ανάλυσης, όπως η δηµιουργία και εκµετάλλευση 
συνόλων δεδοµένων (π.χ. σώµατα κειµένων σε 
υπολογιστή), οι στρατηγικές εκµαίευσης πληροφοριών, η 
µεταγραφή, τα ερωτηµατολόγια κλπ. 

2. Να συλλέγει ποικίλα είδη πληροφοριών από 
διαφορετικές πηγές (βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, πολυµέσα, 
σώµατα κειµένων, τράπεζες δεδοµένων, συζητήσεις 
κ.τ.λ.). 

3. Να επεξεργάζεται τα γλωσσικά δεδομένα ποσοτικά και 
ποιοτικά. 

4. Να αξιολογεί κριτικά τα πλεονεκτήματα των 
εναλλακτικών θεωριών και ερµηνειών. 

5. Να προσεγγίζει συστηματικά τα γλωσσικά φαινόμενα και 
να αντιλαμβάνεται τη συµβολή των θεωριών στην 
κατανόησή τους. 

6. Να εκπονεί βιβλιογραφική ή/και εμπειρική έρευνα.  
7. Να συγγράφει δοκίμια και ερευνητικές αναφορές µε τη 

χρήση του κατάλληλου επιπέδου ύφους και της 
κατάλληλης βιβλιογραφικής υποστήριξης. 

8. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις αρχές επιστηµονικής 
δεοντολογίας που τηρούνται κατά τη συλλογή και χρήση 
δεδοµένων από πληροφορητές. 

9. Να  εργάζεται  ανεξάρτητα,  να  αναλαµβάνει  
πρωτοβουλίες,  να  είναι οργανωτικός/ή και να 
διαχειρίζεται αποτελεσµατικά το χρόνο του/της. 

10. Να  συνεργάζεται  αποτελεσµατικά  µε  άλλους  για  την  
επίτευξη  κοινών στόχων. 

Προαπαιτήσεις Γνώσεις Γενικής Γλωσσολογίας, Μορφολογίας, 
Σημασιολογίας, Λεξικολογίας προπτυχιακού επιπέδου. 



Περιεχόμενα (ύλη) του 
μαθήματος  

Εξέταση επιλεγμένων θεμάτων λεξικολογικής ανάλυσης 
βάσει αναγνωσμάτων από την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία. Η συζήτηση κινεί/ται σε διάφορα ζητήματα 
λεξικολογικού ενδιαφέροντος όπως π.χ.: η έννοια της 
νεολογίας, ιδιαίτεροι λεξικοί σχηματισμοί, δανεισμός και 
αγγλοποίηση, λεξικοποίηση – γραμματικοποίηση – 
πραγματικοποίηση, λεξιλόγιο και γλωσσικοί μύθοι, 
διαλεκτικό και περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ κλπ.  
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Διδακτικές και μαθησιακές 
μέθοδοι 

Το μάθημα έχει φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό και 
βασίζεται σε κατευθυνόμενη συζήτηση με τη συμμετοχή 
όλων των φοιτητών/φοιτητριών. Για κάθε μάθημα οι 
φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος αναλαμβάνουν να 
μελετήσουν το σχετικό βιβλιογραφικό υλικό και να 
παρουσιάσουν ένα μέρος του στο υπόλοιπο τμήμα με τη 
διακριτική παρέμβαση του διδάσκοντα, ενώ αντίστοιχο υλικό 
παρουσιάζεται και από το διδάσκοντα (ή/και 
προσκεκλημένους ερευνητές). Τα μέσα και το υλικό 
διδασκαλίας και παρουσίασεων είναι διαθέσιμα από την 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης e-class. 

Μέθοδοι 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης 

1. Μία (1) ομαδική προφορική βιβλιογραφική παρουσίαση 
κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και εν γένει συμμετοχή 
στο μάθημα (20% του συνολικού βαθμού) 

2. Μία (1) γραπτή ατομική εργασία 5.000 λέξεων με 
αντικείμενο τη μελέτη λεξικολογικών ζητημάτων που 
σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα (το θέμα 
συμφωνείται με το διδάσκοντα). Οι εργασίες θα 
παρουσιάζονται προφορικά στο τέλος του εξαμήνου 
(80% του συνολικού βαθμού). 

(Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός:  6). 
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 με την υποχρέωση να εκπονήσουν 
ατομική γραπτή εργασία 5.000 λέξεων και να την 
παρουσιάσουν προφορικά. 

 

 
 


