
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHL_Γ807 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έβδομο (7ο) ή Όγδοο (8ο) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

συστήνεται στους/στις φοιτητές/ριες να έχουν παρακολουθήσει τη 
Λεξικολογία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική. 
Στην περίπτωση που φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι δεν γνωρίζουν 
ελληνικά επιλέξουν το μάθημα, δίνεται η δυνατότητα να το 
παρακολουθήσουν ως reading course με αγγλική βιβλιογραφία και 
εκπόνηση γραπτής ατομικής εργασίας στα αγγλικά ή αξιολόγηση 
φακέλου με ασκήσεις ή/και θεωρητικά / πρακτικά προβλήματα.  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (με αγγλόφωνη βιβλιογραφία και γραπτές εργασίες στα αγγλικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1757/  

  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα 
αποκτήσουν οι φοιτητές/ριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί: 
1. Να εξηγήσει το πεδίο μελέτης της λεξικογραφίας στο πλαίσιο της σύγχρονης γλωσσολογίας και τη σχέση του με τη λεξικολογία. 
2. Να είναι σε θέση να συλλέξει τις κατάλληλες γλωσσολογικές πληροφορίες για τη συγκρότηση ενός λήμματος.  
3. Να χειρίζεται με άνεση τις έννοιες και τις μεθόδους της λεξικογραφίας που αφορούν τη δημιουργία, την αξιολόγηση και τη χρήση των 

λεξικών. 
4. Να γνωρίζει την ιστορία της λεξικογραφίας από τις απαρχές της έως σήμερα. 
5. Να γνωρίζει τις διαφορές στη συγκρότηση εντύπων και ηλεκτρονικών λεξικών.  

 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Να συλλέγει, να οργανώνει, να αναλύει και να χειρίζεται αξιόπιστα γλωσσικά δεδοµένα διαφόρων ειδών. 
2. Να πραγματοποιεί ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία γλωσσικών δεδοµένων. 
3. Να αξιολογεί κριτικά τα γλωσσικά δεδομένα. 
4. Να αναλύει και να συνθέτει διαφορετικού είδους πληροφορίες. 
5. Να εφαρμόζει τεχνικές συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης γλωσσικών δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονικά σώματα κειμένων, μικροδομή). 



 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος 
και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

  
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη Λεξικογραφία: Λεξικογραφία και γλωσσολογία. Λεξικογραφία και λεξικολογία. Τομείς και 
εξειδικεύσεις 
Το λεξικό – Χρήστες – Χρήση: ορισμός, είδη χρήσης, ανάγκες χρηστών  
Τυπολογία λεξικών: Είδη λεξικών 
Δομή και περιεχόμενο – οργάνωση λεξικών: Λήμμα, μεγαδομή, μικροδομή και μακροδομή 
Γλωσσικό υλικό και δημιουργία λεξικών: Κωδικοποίηση των γλωσσικών πληροφοριών. Η σχέση γλωσσολογίας και 
λεξικογραφίας 
Χειρισμός της γλωσσικής σημασίας: Ορισμοί, παραδείγματα, εννοιακές σχέσεις 
Ειδικά λεξικά: Τύποι, βασικά χαρακτηριστικά, δομή και περιεχόμενο 
Δίγλωσσα λεξικά: Βασικά χαρακτηριστικά, δομή και περιεχόμενο 
Ηλεκτρονικά λεξικά: Διαφοροποιήσεις από τα έντυπα λεξικά, μακροδομή και μικροδομή 
Παιδαγωγικά λεξικά: Βασικά χαρακτηριστικά, δομή και περιεχόμενο 
Αξιολόγηση λεξικών: σύγχρονα ελληνικά λεξικά  
Ιστορία της λεξικογραφίας: Απαρχές της λεξικογραφίας σε Ευρώπη, Αμερική και Ελλάδα 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις σε αλληλεπίδραση με τους/τις 
φοιτητές/ριες  

26 

Εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής και 
λεξικογραφικές μελέτες περίπτωσης 

13 

Εβδομαδιαία μη καθοδηγούμενη μελέτη  39 

Επανάληψη και Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

45 

Εξετάσεις 2 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 
 

• Το μάθημα αξιολογείται με γραπτή εξέταση που προσμετρά κατά 100% 

στη συνολική βαθμολογία. 

• Η τελική εξέταση βασίζεται σε χρονικά περιορισμένη δοκιμασία με 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνολικής διάρκειας 90 λεπτών. Η 



αξιολόγηση στοχεύει στο να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης και τη 

δυνατότητας εφαρμογής των εννοιών και μεθόδων: (α) της 

μεταλεξικογραφίας (β) της ιστορικής λεξικογραφίας (γ) της κριτικής 

λεξικογραφίας (δ) της περιγραφικής λεξικογραφίας (ε) της 

τυπολογικής λεξικογραφίας (στ) της χρηστοκεντρικής λεξικογραφίας, 

σε παλαιότερα και σύγχρονα ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα 

λεξικογραφικά έργα.  

• Για να κατοχυρώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις (κανονικές 

και επαναληπτικές), οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν 

συμπληρωμένα και εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα e-class όλα τα 

φυλλάδια εργαστηριακών ασκήσεων εφαρμογής και λεξικογραφικών 

μελετών περίπτωσης που δίνονται στο μάθημα.  

• Η γραπτή εξέταση του μαθήματος (με τις απαραίτητες προσαρμογές 

και τροποποιήσεις) μπορεί να γίνεται από απόσταση λόγω ειδικών 

συνθηκών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου. 

• Οι πληροφορίες αξιολόγησης που ισχύουν κάθε ακαδημαϊκό έτος 

αναρτώνται στην αρχή του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος 

στην πλατφόρμα e-class. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

• Atkins, B. T. S. & M. Rundell. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press. 

• Béjoint, H. 1994. Modern lexicography: An introduction. Oxford: Oxford University Press. 

• Hartmann, R. R. K. & G. James. 1998. Dictionary of Lexicography. London: Routledge. 

• Jackson, H. 2002. Lexicography: An introduction. London: Routledge. 

• Κατσογιάννου, Μ. & Α. Βακαλοπούλου. 2021. Λεξικογραφία για όλους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 

• Landau, S.I. 1984. Dictionaries: the Art and Craft of Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press. 

• Μπαμπινιώτης, Γ. 2002. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

• Ξυδόπουλος, Γ. 2008. Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης. 

• Sterkenburg, P. van (ed.). 2003. A practical guide to lexicography. Amsterdam: John Benjamins. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• International Journal of Lexicography (Oxford University Press) 

• Lexicography - Journal of ASIALEX (Springer) 

• Euralex Proceedings 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


