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1. Εισαγωγικό μέρος 
 
 Η δυνατότητα που παρέχει το ηλεκτρονικό ΛΚΝ για την αναζήτηση 
λημμάτων με κριτήριο το θεματικό πεδίο (επιστήμη, τέχνη ή επάγγελμα), στο οποίο 
εμπίπτει η σημασία ή μια από τις σημασίες τους, μας επιτρέπει να δημιουργούμε 
ειδικά λεξιλόγια για τις θεματικές περιοχές που σημαίνονται στο λεξικό (π.χ. 
αθλητικά, θέατρο). Στη συνέχεια, οι κατάλογοι λέξεων που προκύπτουν από την 
αναζήτηση αυτή θα αποτελέσουν το υλικό για εργασίες με διερευνητικό χαρακτήρα, 
ανάλογα με τη στοχοθεσία μας.  
 

 Η επιλογή με κριτήριο το «Σημασιολογικό πεδίο» (από τον κατάλογο 
προεπιλογών) στο περιβάλλον Σύνθετης αναζήτησης του ΛΚΝ θα εμφανίσει 
όλα τα λήμματα που στο λεξικό σημαίνεται ότι ανήκουν στο επιλεγμένο 
θεματικό πεδίο.  

 

 



 
 

 Δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης, με επιλογή του σημασιολογικού 
πεδίου και ενός άλλου ή περισσοτέρων κριτηρίων. 

Παράδειγμα: Αναζήτηση των λημμάτων που σημαίνεται ότι ανήκουν στο πεδίο 
«αθλητικά», είναι δάνεια από την αγγλική (εισαγωγή στο πεδίο «ετυμολογία» της 
αντίστοιχης συντομογραφίας, από το εικονίδιο συντομογραφίες - «συντομογραφίες 
γλωσσών») και είναι ουσιαστικά (επιλογή από το πεδίο «τύπος λήμματος»). 
 

 
 
 
2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 
 
Τα ειδικά λεξιλόγια που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή μπορεί να  
αποτελέσουν την αφόρμηση  
α) για μια κριτική προσέγγιση –στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος– του θέματος 
του δανεισμού, ο οποίος διαπιστώνεται ότι είναι διαχρονικό φαινόμενο και σχετίζεται 
με τις πολιτισμικές επαφές της ελληνικής με άλλες γλώσσες1,   
β) για διαθεματικές διδασκαλίες.  
 
2.1. Διδακτικές προτάσεις 

 Οι μαθητές αναζητούν τις δάνειες λέξεις που προέρχονται από μια γλώσσα, 
π.χ. την ιταλική ή την τουρκική, και τις κατατάσσουν σε διάφορα θεματικά 
πεδία, για να διερευνήσουν ποιοι τομείς της κοινωνικής ζωής και 
δραστηριότητας των Ελλήνων επηρεάστηκαν από τους αντίστοιχους λαούς2.  

                                                 

1  Σχετικά Δ. Κουτσογιάννη, Ο δανεισμός στο Θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική αξιοποίηση των 
λεξικών και σωμάτων κειμένων. 
 
2 Σχετικά με τις γλώσσες από τις οποίες προέρχονται τα περισσότερα δάνεια της ΝΕ, η Α. 
Αναστασιάδη - Συμεωνίδη (1994: 115) θεωρεί ότι από τη γαλλική γλώσσα επηρεάζονται σε γενικό 
επίπεδο οι τομείς που σχετίζονται α) με την κοινωνική ζωή και β) με την επιστήμη. 
Ειδικότερα από τη γαλλική επηρεάζονται τα ακόλουθα λεξιλόγια της ελληνικής : 



 
Από τα αποτελέσματα: 

 
 

 Αντίστροφα, μπορούν να διερευνήσουν τα δάνεια που ανήκουν σε κάποιο 
θεματικό πεδίο (ειδικό λεξιλόγιο).  

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι δανείστριες γλώσσες και να αναζητηθούν οι λόγοι του 
δανεισμού στις πολιτισμικές επιδράσεις που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία. Έτσι η 
γλωσσική διδασκαλία γίνεται αφετηρία για μάθημα νεοελληνικού πολιτισμού.  
 
Παράδειγμα: Αναζήτηση λεξιλογίου που ανήκει στο θεματικό πεδίο «μαγειρική», για 
να διερευνηθεί ποιες είναι οι δανείστριες γλώσσες, πώς επηρεάστηκε η ελληνική 
                                                                                                                                            

• Λεξιλόγιο μόδας (κυρίως γυναικείας) [ένδυση-υπόδηση, γούνα, υφάσματα, ραπτική, 
κεντητική-πλεκτική, κομμωτική- αισθητική, χρώματα, κοσμήματα] 

• Κατασκευής, διακόσμησης, επίπλωσης κατοικίας 
• Μαγειρικής 
• Διασκέδασης [κινηματογράφου, θεάτρου- θεαμάτων-χορού, φωτογραφίας, παιχνιδιών]  
• Τεχνολογίας [μηχανημάτων, αυτοκινήτου, μεταφορικών μέσων]  
• Αθλημάτων 
• Γραμμάτων και τεχνών 

Ενώ από την αγγλική γλώσσα (δεν είναι εύκολη η διάκριση δανείων από την αγγλοαμερικανική και 
την αγγλική της Μ. Βρετανίας) επηρεάζονται τα παρακάτω λεξιλόγια (σ.133) 

• Αθλητισμού 
• Εμπορικό, ναυτιλιακό, τουριστικό, τραπεζικό (δες οικονομία) 
• Κουζίνας 
• Βιομηχανίας και τεχνολογίας 
• Μόδας (κυρίως ανδρικής ή unisex) 
• Διασκέδασης- μουσικής- τέχνης 
• Ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Κοινωνικής αμφισβήτησης- ναρκωτικών 

Πολύ χρήσιμα στοιχεία για μια εργασία σε αυτή την κατεύθυνση –εκτός των άλλων– παρουσιάζονται 
στα κεφάλαια: «Στερεότυπα και δανεισμός» (σ. 123), «Λόγοι δανεισμού» (σ. 99). 
 



κουζίνα, ποιοι είναι οι λόγοι του δανεισμού, ενδεχομένως αν αποτυπώνεται στο 
λεξικό μια στερεότυπη εικόνα για την ξένη (π.χ. τουρκική, γαλλική) μαγειρική.1 
 

 
 
Από τα αποτελέσματα αναζήτησης: 
 

 
 
 

 Η συνδυαστική αναζήτηση, με κριτήρια, για παράδειγμα τη δανείστρια 
γλώσσα και τον τύπο του λήμματος (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα) θα οδηγήσει 
τους μαθητές στη διαπίστωση ότι ο αριθμός των ουσιαστικών –που 
αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή έννοιες– είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των 
άλλων μερών του λόγου2. Έτσι θα οδηγηθούν στον συσχετισμό του 
φαινομένου του δανεισμού με τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις που 
επέφεραν και αλλαγές στη γλώσσα, με την εισαγωγή του σημαίνοντος 
παράλληλα με το σημαινόμενο. 

 

                                                 
1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 124) «Η ΝΕ κοινωνία έχει μια στερεότυπη εικόνα για κάποιους 
λαούς, όπως τουλάχιστον προκύπτει μέσα από μαρτυρίες από τη γλώσσα, το θέατρο, τον 
κινηματογράφο, την επιθεώρηση, το θέατρο σκιών, τα ανέκδοτα».  
2 Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης 1292 εγγραφές είναι ουσιαστικά ενώ 112 ρήματα. 
 



 
 
 
 
Για διδακτικές προτάσεις προτείνουμε θεματικές περιοχές που μπορεί να 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

- Διασκέδαση (Κινηματογράφος- Θέατρο- Τηλεόραση) 
- Μουσική- Τέχνη (Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία) 
- Αθλητισμός- Ποδόσφαιρο 
- Τεχνολογία-Πληροφορική 

 
 
3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής – Διαθεματική προσέγγιση 
 

Θεματικό πεδίο: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται: ορολογία-ειδικά λεξιλόγια  

γλωσσικός δανεισμός: είδη και προσαρμογή δανείων λέξεων  
 

Επίπεδο: Η διδακτική πρόταση μπορεί να απευθυνθεί σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου. 

Στόχοι της πρότασης 
• Λεξιλογική προσέγγιση, διερεύνηση της προέλευσης και των ειδών των 

δανείων λέξεων που ανήκουν σε ένα ειδικό λεξιλόγιο1. 
• Κατανόηση της διαδικασίας του δανεισμού, με την αναζήτηση των λόγων του 

δανεισμού στις πολιτισμικές επαφές της ελληνικής με άλλες γλώσσες.  
Έτσι το μάθημα μετατοπίζεται από το πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας σε 
μάθημα   νεοελληνικού πολιτισμού.  

• Κριτική στάση απέναντι στο φαινόμενο της εισροής ξένων λέξεων στην 
ελληνική και στην κινδυνολογία για αλλοίωση της γλώσσας. 

 
 Βήμα 1ο: Αναζήτηση στα κείμενα 

Οι μαθητές αναζητούν κείμενα έντυπα (από εφημερίδες, περιοδικά) ή ηλεκτρονικά, 
που αναφέρονται στον κινηματογράφο2. Αυτά μπορεί να είναι προγράμματα 
προβολής ταινιών ή κριτικές κινηματογραφικών έργων.  

                                                 
1  Στην παρούσα διδακτική πρόταση δεν θα ασχοληθούμε με τον πρώτο στόχο της, καθώς 
προσεγγίζεται σε άλλη διδακτική πρόταση σχετική με το δανεισμό. 
2 Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν κειμενικό υλικό έντυπο ή στο διαδίκτυο (ή να υποδείξει ο 
δάσκαλος συγκεκριμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, όπου αφθονεί το πληροφοριακό υλικό). 
Ενδεικτικά, το κείμενο στο δικτυακό τόπο www.cinephilia.gr/2001/edit1.htm  αναφέρεται στην 
αυτοκρατορία του αμερικανικού κινηματογράφου.  
Στη διεύθυνση http://www.e-telescope.gr/gr/cat09/art09_030228_01.htm, από το κείμενο «Πόλεμος 
και κινηματογράφος στην Ελλάδα» του Ν. Θεοδοσίου, οι μαθητές θα αντλήσουν πολλά στοιχεία για 
τον ξένο και τον ελληνικό κινηματογράφο.  
 
 

http://www.cinephilia.gr/2001/edit1.htm
http://www.e-telescope.gr/gr/cat09/art09_030228_01.htm


• Οι μαθητές επισημαίνουν τις λέξεις που αναγνωρίζουν ως δάνειες (πιο εύκολα 
μπορούν να αναγνωριστούν τα απροσάρμοστα δάνεια) και τις ομαδοποιούν 
θεματικά. 
Παράδειγμα: συντελεστές κινηματογραφικού έργου (οπερατέρ, μοντέρ ), είδη 
(θρίλερ, φιλμ νουάρ), τεχνικές (μονταζ, γκρο πλαν )...  

• Ζητείται να αναφέρουν όσες δάνειες λέξεις μπορούν να ανασύρουν από τη 
μνήμη τους που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, και προσπαθούν να 
αναγνωρίσουν την προέλευσή τους. Στο στάδιο αυτό αξιοποιείται η ήδη 
υπάρχουσα γνώση των μαθητών σχετικά με το θέμα και κινητοποιείται το 
ενδιαφέρον τους.  

 
 Βήμα 2ο: Αναζήτηση στο ΛΚΝ 

• Οι μαθητές πραγματοποιούν αναζήτηση στο λεξικό Λ.Κ.Ν. με  
τον όρο «κινηματογράφος» στο θεματικό πεδίο.  

Στόχος είναι να διερευνήσουν από ποιες γλώσσες προέρχονται οι δάνειες λέξεις στο 
πεδίο αυτό. 

 
 
Επειδή όμως στο λεξικό δεν σημαίνονται όλες οι λέξεις που εμπίπτουν στο 
συγκεκριμένο πεδίο (ειδικά οι μονόσημες), εισάγοντας την ακολουθία των 
γραμμάτων «κινηματογραφ» στο πεδίο «ερμήνευμα», παίρνουμε ένα μεγαλύτερο 
κατάλογο λέξεων που συγκροτούν ένα ειδικό λεξιλόγιο με εφαρμογή στο πεδίο 
«κινηματογράφος». Από τον κατάλογο αυτό, με κριτήριο την προέλευσή τους, οι 
μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν (από το καλάθι αριστερά του λήμματος) μόνο τις 
δάνειες λέξεις. 

 
 
Οι πληροφορίες στο ετυμολογικό τμήμα του άρθρου δίνουν την προέλευση των 
λέξεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εισαγωγή τους στην ελληνική (το 
είδος των δανείων).  
Παράδειγμα: λόγιας προέλευσης άμεσο δάνειο από την αγγλική 

 
 

• Μπορεί να επιλεγεί η συνδυαστική αναζήτηση με την επιλογή  του θεματικού 
πεδίου και την εισαγωγή στο πεδίο συντομογραφία των συντομογραφιών της 
αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής γλώσσας, για να εμφανιστούν μόνο 
οι δάνειες λέξεις. 



 

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης για την αγγλική:  

 

 Βήμα 3ο: Αναζήτηση των λόγων του δανεισμού 

Οι μαθητές θα αντλήσουν στοιχεία από μια συνοπτική ιστορία του κινηματογράφου 
(εύκολα θα βρουν σε μια εγκυκλοπαίδεια ή στο διαδίκτυο) που αιτιολογούν την 
αγγλοαμερικανική, γαλλική και ιταλική προέλευση των δάνειων λέξεων της 
ελληνικής που σχετίζονται με τον κινηματογράφο. Θα διαπιστωθεί ακόμα ότι τα 
δάνεια από την αγγλική είναι πολύ περισσότερα, κάτι που εύκολα εξηγείται. 1 

Προτεινόμενες δραστηριότητες: 
 

• Να εντάξουν οι μαθητές στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες (π.χ. 
συντελεστές, είδη ταινιών, τεχνικές κ.λ.π.) όλες τις λέξεις του λεξιλογίου.  

• Να συντάξουν σε κείμενο την κριτική μιας ταινίας που είδαν, ή την 
παρουσίαση μιας ταινίας. 

• Να μετατρέψουν ένα αφηγηματικό κείμενο σε σενάριο ταινίας (για να 
γίνει πιο ευχάριστη η δραστηριότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
λογισμικό2 για συγγραφή σεναρίου που διατίθεται ελεύθερα στο 
διαδίκτυο).   

• Να παρουσιάσουν εργασία για την ιστορία του ελληνικού 
κινηματογράφου. 

• Να δημιουργήσουν κατάλογο με αξιόλογους ελληνόγλωσσους δικτυακούς 
τόπους που αναφέρονται στον κινηματογράφο ή ενημερώνουν για τις 
ταινίες που προβάλλονται. 

                                                 
1: Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 115) ‘… σ’ έναν άλλο τομέα, τον κινηματογράφο, η γαλλική 
παραγωγή οπισθοχώρησε μπροστά στην παραγωγή του Χόλυγουντ. Τα έργα που προβάλλονται στις 
αίθουσες των κινηματογράφων ή στην τηλεόραση είναι στην πλειονότητά τους αγγλικά ή 
αμερικάνικα’. 
2 Celtx 



• Να προσπαθήσουν να αποδώσουν κάποιους όρους (απροσάρμοστα 
δάνεια) στην ελληνική. 
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