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1. ∂π™∞°ø°∏

Τ + θPµα τ+υ @ρθρ+υ αυτ+, ε2ναι η παρ+υσ2αση τ+υ πρOτ+υ λεKικ+, της σειρ@ς
Λε ιπαιδε�α. ΠρJκειται για Pνα λεKικJ γενικIς γλOσσας, π+υ απευθ,νεται σε

µαθητPς τ+υ δηµ+τικ+, σR+λε2+υ, ηλικ2ας 10-12 ετOν, µε µητρικI γλOσσα την ελ-
ληνικI. Παρ@λληλα, + σRεδιασµJς τ+υ λεKικ+, πρ+DλPπει και KενJγλωσση κ@λυ-
ψη, δεδ+µPν+υ Jτι η π+λυγλωσσ2α δεν ε2ναι µJν+ν αναγκαιJτητα της επ+RIς µας
αλλ@ και π+λιτικI και π+λιτιστικI επιλ+γI στην ευρωπαϊκI Iπειρ+. T+ Iνστιτ+,-
τ+ EπεKεργασ2ας τ+υ ΛJγ+υ PRει παρ@δ+ση στην παραγωγI τεRν+λ+γικOν πρ+ϊ-
Jντων για παιδι@ και η Λε ιπαιδε�α ε2ναι η πρOτη τ+υ συστηµατικI πρ+σπ@θεια
στ+ν ROρ+ των π+λ,γλωσσων λεKικOν π+λυµPσων. T+ εργαστηριακJ πρωτJτυπ+
τ+ +π+2+ παρ+υσι@Xεται εδO PRει αναπτυRθε2, για να ανταπ+κριθε2 στις αν@γκες
+λJκληρης της σειρ@ς λεKικOν, τα +π+2α απευθ,ν+νται σε RρIστες διαMJρων
ηλικιOν: εκτJς απJ τη Λε ιπαιδε�α για τ	 ∆ηµ	τικ!, στ+ν σRεδιασµJ πρ+DλPπε-
ται Λε ιπαιδε�α για τ	 Γυµν0σι	 και Λε ιπαιδε�α για τ	 Λ�κει	.

Στη Λε ιπαιδε�α για τ	 ∆ηµ	τικ! δ2δεται ιδια2τερη σηµασ2α στην εργ+ν+µ2α
–Oστε να ε2ναι ελκυστικI για παιδι@– και στην απλJτητα τ+υ Jλ+υ περιD@λλ+-
ντ+ς. H µακρ+δ+µI απ+τελε2ται απJ 8.000 λIµµατα, περ2π+υ, ενO τ+ πρJγραµ-
µα περιλαµD@νει και δι@M+ρα εκπαιδευτικ@ παιRν2δια, π+υ ελPγR+υν γλωσσικPς
γνOσεις και ικανJτητες, σRεδιασµPνα π@νω στην ιδPα µιας ναυτικIς περιπPτειας.
H διατ,πωση των +ρισµOν διατηρε2 κ@π+ια αυστηρJτητα, Oστε να ε2ναι ακρι-
DIς, ενO τα παραδε2γµατα επιλPγ+νται, Jπ+υ αυτJ ε2ναι δυνατJν, απJ την παι-
δικI καθηµερινJτητα, συµπεριλαµDαν+µPνων και των σR+λικOν DιDλ2ων. Tα σRJ-
λια PR+υν κυρ2ως Mρασε+λ+γικJ RαρακτIρα, περιλαµD@ν+υν Jµως και απλPς
ετυµ+λ+γικPς παρατηρIσεις. T+ λεKικJ τ+υ Γυµνασ2+υ, µε 10.000 λIµµατα, σRε-
δι@Xεται µε PµMαση στην ταKινJµηση των ενν+ιOν και των λPKεων σε +µ+ειδε2ς
+µ@δες και σε θεµατικ@ αντικε2µενα, και µε εKωτερ2κευση των σηµασι+λ+γικOν
πεδ2ων π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται κατ@ την επεKεργασ2α των ληµµ@των. Γ2νεται
Pτσι πρ+σπ@θεια να ενταθε2 τ+ ενδιαMPρ+ν των RρηστOν για την +ρ+λ+γ2α. Oι
+ρισµ+2 των λPKεων-Jρων PR+υν αυστηρJτερη διατ,πωση απ’ J,τι στ+ λεKικJ
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τ+υ ∆ηµ+τικ+,, Oστε να µπ+ρ+,ν να Rρησιµ+π+ιηθ+,ν και σε επ2πεδ+ µελPτης
τ+υ αντ2στ+ιR+υ γνωστικ+, αντικειµPν+υ. TPλ+ς, τ+ λεKικJ τ+υ Λυκε2+υ, π+υ θα
περιλαµD@νει 15.000 λIµµατα, PRει σRεδJν επιστηµ+νικJ RαρακτIρα. EδO θα
εMαρµ+στ+,ν πρ+RωρηµPνες τεRν+λ+γ2ες µε πρ+σ+µ+2ωση πειραµ@των για τα
µαθIµατα των θετικOν επιστηµOν, και τεRνικPς π+υ θα διευκ+λ,ν+υν την πλ+I-
γηση δε2Rν+ντας τις σηµασι+λ+γικPς απ+στ@σεις µεταK, συγγενOν λPKεων.

∆εδ+µPν+υ Jτι Pνα λεKικJ απ+τελε2 σηµε2+ αναM+ρ@ς για τη σωστI RρIση
της γλOσσας, η εισαγωγI τ+υ στην εκπαιδευτικI διαδικασ2α ε2ναι σηµαντικI. E2-
ναι γνωστJ Jµως Jτι τ+ ελληνικJ µαθητικJ κ+ινJ δεν ε2ναι ιδια2τερα εK+ικειω-
µPν+ µε τη RρIση Pντυπων λεKικOν, ενO, παρ@λληλα, στην επ+RI µας PR+υν ανα-
πτυRθε2 εναλλακτικ+2 τρJπ+ι µ@θησης, π+υ κυριαρR+,νται απJ την εικJνα. �P-
ρ+υµε Jτι τα πρ+ϊJντα π+λυµPσων µπ+ρ+,ν να γ2ν+υν ιδια2τερα ελκυστικ@, να
ενεργ+π+ιIσ+υν µαθησιακ@ τ+ν RρIστη και να διευκ+λ,ν+υν τη µ@θηση καθι-
στOντας την περισσJτερ+ DιωµατικI. AυτJς ε2ναι και + σκ+πJς της Λε ιπαιδε�-
ας, µPσω της +π+2ας γ2νεται πρ+σπ@θεια να απ+τελPσει η RρIση των ηλεκτρ+νι-
κOν λεKικOν JRι µJν+ διευκJλυνση αλλ@ και κ2νητρ+ για τ+υς νεαρ+,ς RρIστες:
Pνα τPτ+ι+ λεKικJ µπ+ρε2 να απ+τελPσει ταυτJRρ+να περιD@λλ+ν εργασ2ας και
παιRνιδι+,, κρατOντας Pτσι τ+ ενδιαMPρ+ν τ+υ παιδι+, για µεγ@λ+ δι@στηµα
και Rρησιµε,+ντας τJσ+ ως µPσ+ αν@δρασης στην κατ@κτηση τ+υ λJγ+υ Jσ+ και
ως συµπληρωµατικJ εργαλε2+ µ@θησης.

ΠPραν Jµως Jλων αυτOν, + σRεδιασµJς τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς PRει υι+θετIσει
και σειρ@ τεRν+λ+γικOν καιν+τ+µιOν, R@ρη στις +π+2ες η RρIση τ+υ γ2νεται ακJµη
πι+ ενδιαMPρ+υσα. O τρJπ+ς µε τ+ν +π+2+ παρPR+νται στ+ν RρIστη +ι πληρ+M+ρ2ες
για τα λIµµατα τ+υ λεKικ+, Dασ2Xεται στην εκµετ@λλευση της τεRν+λ+γ2ας των
π+λυµPσων: η Λε ιπαιδε�α περιλαµD@νει εικJνες, κ2νηση, IR+υς και D2ντε+, π+υ
Rρησιµ+π+ι+,νται τJσ+ στην παρ+υσ2αση των ερµηνευµ@των Jσ+ και στα δι@M+-
ρα παιRν2δια π+υ συν+δε,+υν τ+ γλωσσικJ υλικJ. Για κ@θε σηµασ2α µιας λPKης δ2-
δεται και µετ@Mραση στις εKIς γλOσσες: αγγλικ@, γαλλικ@, γερµανικ@, ισπανικ@,
ρωσικ@ και D+υλγαρικ@. H RρIση µ+ρM+λ+γικ+, λεKικ+, επιτρPπει να δ2δεται JRι
µJν+ν η πλIρης κλ2ση Jλων των ληµµ@των, αλλ@ και +ι στ+ιRειOδεις µ+ρM+λ+γικPς
πληρ+M+ρ2ες για λPKεις +ι +π+2ες δεν περιPR+νται στ+ λεKικJ. Tνα ειδικJ λ+γισµι-
κJ επιτρPπει την αυτJµατη MωνητικI µεταγραMI των λPKεων και Pνα δε,τερ+ Rρη-
σιµ+π+ιε2ται για τ+ν συλλαDισµJ. H RρIση συνθετικIς MωνIς ε2ναι επ2σης σηµα-
ντικI, γιατ2 επιτρPπει την εκMOνηση Jλων των ληµµ@των, τJσ+ αυτOν π+υ συµπε-
ριλαµD@ν+νται στ+ ληµµατ+λJγι+ Jσ+ και των υπ+λ+2πων, π+υ υπ+στηρ2X+νται
µJν+ν απJ τ+ µ+ρM+λ+γικJ λεKικJ. Oι περισσJτερες απJ τις καιν+τ+µ2ες π+υ ανα-
MPρ+νται παραπ@νω PR+υν Iδη ενσωµατωθε2 στ+ εργαστηριακJ πρωτJτυπ+, ενO
+ρισµPνες υπ@ρR+υν ως υπ+συστIµατα και πρJκειται να ενσωµατωθ+,ν.

Στη συνPRεια παρ+υσι@Xεται + τρJπ+ς RρIσης τ+υ πρ+γρ@µµατ+ς απJ τ+ν
µαθητI και αµPσως µετ@ + καθεαυτJ λεKικ+γραMικJς σRεδιασµJς. AK2Xει ιδια2-
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τερα να αναMερθ+,ν +ι δι@M+ρ+ι τρJπ+ι αναXIτησης ενJς λIµµατ+ς στ+ περι-
D@λλ+ν της Λε ιπαιδε�ας. Yπ@ρRει καταρRIν + κλασικJς τρJπ+ς: + RρIστης πλη-
κτρ+λ+γε2 µια λPKη, η +π+2α εµMαν2Xεται δεKι@ τ+υ (στ+ 2δι+ παρ@θυρ+ εµMαν2-
X+νται και +ι κ+ντινPς αλMαDητικ@ λPKεις) και µε Pνα κλικ παρ+υσι@Xεται η +θJ-
νη-καρτPλα, η +π+2α περιPRει τ+ ερµIνευµα και τις υπJλ+ιπες πληρ+M+ρ2ες.
Yπ@ρR+υν Jµως και @λλ+ι τρJπ+ι αναXIτησης: µπ+ρε2 κανε2ς να πληκτρ+-
λ+γIσει µια κατ@ληKη και να δει Jλες τις λPKεις π+υ την περιPR+υν, I Pνα @λλ+
τµIµα λPKης. Eνδεικτικ@, στις εικJνες π+υ ακ+λ+υθ+,ν παρ+υσι@Xεται η ανα-
XIτηση καταλIKεων και τ+ απ+τPλεσµ@ της (αντ2στρ+M+ λεKικJ).

1. AÓ·˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ÏËÍË˜ -ÒÓˆ

2. AÓ·˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ÏËÍË˜ -ÈÎfi˜
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Tνας ενδιαMPρων τρJπ+ς αναXIτησης ε2ναι και αυτJς π+υ πρ+σωριν@ PRει +ν+-
µαστε2 «ΣταυρJλεK+» και επιτρPπει τ+ν εντ+πισµJ +ρισµPνων διγραMιOν: + RρI-
στης πληκτρ+λ+γε2 τη λPKη π+υ τ+ν ενδιαMPρει, D@X+ντας Pνα ερωτηµατικJ στη
θPση τ+υ γρ@µµατ+ς για τ+ +π+2+ αµMιD@λλει. Σε απ@ντηση, τ+ σ,στηµα εµMα-
ν2Xει στην +θJνη τ+ν τ,π+ I τ+υς τ,π+υς µε τ+υς +π+2+υς PRει ληµµατ+π+ιηθε2
η λPKη: για παρ@δειγµα, + RρIστης π+υ διστ@Xει µεταK, των αδελ1!ς και αδερ-
1!ς I στενα/�ρια και στεν	/�ρια θα π@ρει δυ+ απαντIσεις. T+ 2δι+ ισR,ει και
για λPKεις Jπως Bρ!µικ	ς και Bρ�µικ	ς I /λ	µ!ς και /λωµ!ς, +ι +π+2ες εKακ+-
λ+υθ+,ν να +ρθ+γραM+,νται µε δ,+ τρJπ+υς. Oι δ,+ απαντIσεις +δηγ+,ν κ@-
θε M+ρ@ στην 2δια +θJνη-καρτPλα, η +π+2α περιPRει τις δυ+ +ρθ+γραM2ες της λP-
Kης συν+δευJµενες απJ κ+ινJ ερµIνευµα. AυτJς + τρJπ+ς αναXIτησης PRει πε-
ρισσJτερ+ ενδιαMPρ+ν, Jταν πρJκειται για +µJηRες λPKεις µε διαM+ρετικPς γρα-
MPς: για παρ@δειγµα, αν + RρIστης δεν θυµ@ται πOς γρ@Mεται η λPKη /'klisi/ πλη-
κτρ+λ+γε2: κ λ ? σ η και πληρ+M+ρε2ται Jτι υπ@ρRει Pνα λIµµα κλ�ση και δ,+
λIµµατα κλ�ση µε διαM+ρετικPς σηµασ2ες. EδO πρPπει να γ2νει µια διευκρ2νιση:
+ παραπ@νω τρJπ+ς αναXIτησης αM+ρ@ λPKεις µε τ+ν 2δι+ αριθµJ γραµµ@των,
+πJτε, αν η διαM+ρ@ αναMPρεται σε δ2Mθ+γγ+ I συµMωνικJ σ,µπλεγµα, δεν ε2-
ναι δυνατI η ανε,ρεση της λPKης. T+ πρJDληµα αυτJ λ,νεται µε @λλ+ τρJπ+
αναXIτησης, µε τ+ν +π+2+ µπ+ρε2 να εντ+πιστε2 τ+ λIµµα ανεK@ρτητα απJ την
+ρθ+γραM2α. AM+, + RρIστης επιλPKει µε Pναν απJ τ+υς παραπ@νω τρJπ+υς τη
λPKη π+υ θPλει να µελετIσει, περν@ει στην +θJνη-καρτPλα, η +π+2α περιPRει τις
πληρ+M+ρ2ες τ+υ ερµηνε,µατ+ς και PRει την παρακ@τω µ+ρMI:

Στη συνPRεια θα αναMερθ+,µε στην +ργ@νωση των πληρ+M+ριOν π+υ περιPR+-
νται σε µια τPτ+ια +θJνη.
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2. §∂•π∫√°ƒ∞ºπ∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™

2.1  ∂¶π§√°∏ ∫∞π ∫∞∆∏°√ƒπ√¶√π∏™∏ §∏ªª∞∆ø¡

O αρRικJς κατ@λ+γ+ς ληµµ@των π+υ περιλαµD@ν+νται στ+ λεKικJ συγκρ+τI-
θηκε µε D@ση τα γλωσσ@ρια των σR+λικOν εγRειριδ2ων. H µακρ+δ+µI π+υ δη-
µι+υργIθηκε µε τ+ν τρJπ+ αυτJ:

1. ΣυµπληρOθηκε ,στερα απJ αντιπαραD+λI µε +ρισµPνες πηγPς π+υ PR+υ-
µε στη δι@θεσI µας σRετικ@ µε τη συRνJτητα εµM@νισης των λPKεων και τ+
DασικJ λεKιλJγι+. Oι πηγPς αυτPς Iταν +ι παρακ@τω:
• στατιστικPς συRν+τIτων π+υ PR+υν γ2νει στ+ Iνστιτ+,τ+ EπεKεργασ2ας

τ+υ ΛJγ+υ,
• τ+ DασικJ λεKιλJγι+ της πρ+M+ρικIς γλOσσας, απJ την Pρευνα τ+υ A.

XατXησ@DDα (διδακτ+ρικI διατριDI), και
• τ+ πρ+τεινJµεν+ λεKιλJγι+ για τ+ ∆ηµ+τικJ, απJ καταλJγ+υς λPKεων

τ+υ Παιδαγωγικ+, Iνστιτ+,τ+υ.

2. Tρ+π+π+ιIθηκε σ,µMωνα µε +ρισµPνα κριτIρια επιλ+γIς, απJ τα +π+2α
@λλα ε2ναι καθαρ@ λεKικ+γραMικ@ και @λλα PR+υν σRPση µε την ηλε-
κτρ+νικI µ+ρMI τ+υ λεKικ+,. Για παρ@δειγµα, δεν ληµµατ+π+ι+,νται +ι
τ,π+ι π+υ µπ+ρ+,ν να πρ+κ,ψ+υν απJ παραγωγI (Jπως τα υπ+κ+ριστι-
κ@ I τα παραθετικ@ των επιθPτων), εMJσ+ν αυτI η πληρ+M+ρ2α δ2δεται
αυτJµατα µPσω ειδικIς λειτ+υργ2ας τ+υ λεKικ+,. T+ 2δι+ ισR,ει και για τις
µετ+RPς σε -µ�ν	ς, εMJσ+ν πρ+DλPπεται λειτ+υργ2α π+υ δ2νει την πλIρη
κλ2ση των ληµµ@των. Aπ+Mε,γ+νται επ2σης +ι αδJκιµ+ι I διαλεκτικ+2 τ,-
π+ι, Rωρ2ς Jµως να αγν++,νται λPKεις +ι +π+2ες εµMαν2X+νται σε γνωστPς
παρ+ιµ2ες και στερεJτυπες εκMρ@σεις.

AπJ τις παραπ@νω διαδικασ2ες πρ+Pκυψε Pνα DασικJ ληµµατ+λJγι+, τ+υ +π+2-
+υ + τελικJς PλεγR+ς και η συµπλIρωση γ2ν+νται µε τ+υς παρακ@τω τρJπ+υς:

1. Ληµµατ+π+2ηση των +ρισµOν, Oστε να εKασMαλιστε2 Jτι Jλες +ι λPKεις
π+υ Rρησιµ+π+ι+,νται θα απ+τελ+,ν και λIµµατα τ+υ λεKικ+,. Mε τη
διαδικασ2α αυτI πρ+στ2θενται νPα λIµµατα (τα +π+2α συνIθως απ+υ-
σι@X+υν απJ τ+υς καταλJγ+υς συRνJτητας), απαρα2τητα για τ+ν +ρισµJ
των Iδη υπαρRJντων. Για να δOσ+υµε µερικ@ παραδε2γµατα, η λPKη 0ρ-
θρωση πρ+στPθηκε στ+ ληµµατ+λJγι+ ως υπερOνυµ+ των αγκ�νας και
γ!νατ	, η λPKη µ�κητας, για να +ριστε2 τ+ µανιτ0ρι, κ.+.κ.

2. TαKινJµηση τ+υ λεKιλ+γ2+υ σε σηµασι+λ+γικ@ πεδ2α. H ταKινJµηση αυτI
ε2Rε αρRικJ σκ+πJ να µην επεKεργ@X+νται +ι συντ@κτες τ+υ λεKικ+, τα
λIµµατα µε αλMαDητικI σειρ@, Oστε να απ+Mε,γ+νται +ι επαναλIψεις
και η κυκλικJτητα στ+υς +ρισµ+,ς, Rρησιµ+π+ιIθηκε Jµως και ως διαδι-
κασ2α ελPγR+υ, Oστε να συµπληρOν+νται τα (πιθαν@) ενν+ι+λ+γικ@ κεν@.
Για παρ@δειγµα, στ+ν Π2νακα (σελ. 117) δ2δεται + κατ@λ+γ+ς των λPKεων
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π+υ σRετ2X+νται µε τ+ σηµασι+λ+γικJ πεδ2+ «α2σθηση», στ+ν +π+2+ ση-
µειOν+νται µε πλ@για γρ@µµατα +ι λPKεις π+υ πρ+στPθηκαν στ+ αρRικJ
ληµµατ+λJγι+ µε τη D+Iθεια αυτ+, τ+υ τρJπ+υ ελPγR+υ. Στ+ 2δι+ πλα2σι+
εντ@σσεται και η καν+νικ+π+2ηση ως πρ+ς τα µPρη τ+υ λJγ+υ, Oστε να
αντιπρ+σωπε,+νται στ+ λεKικJ Jλες +ι γραµµατικPς κατηγ+ρ2ες π+υ πρ+-
PρR+νται απJ την 2δια ρ2Xα. Tτσι πρ+στPθηκε στ+ ληµµατ+λJγι+ τ+ +υ-
σιαστικJ @�λεια, εMJσ+ν υπIρRε τ+ επ2θετ+ @ηλι0ρης, τ+ ρIµα BραBε�ω,
εMJσ+ν υπIρRε τ+ +υσιαστικJ BραBε�	, κ.+.κ.

EκτJς απJ τα καθαρ@ λεKικ@ λIµµατα, των +π+2ων η ταKινJµηση γ2νεται κατ’
αντιστ+ιR2α µε τ+ παρ@δειγµα τ+υ Π2νακα, +ρ2X+νται και ειδικPς κατηγ+ρ2ες
ληµµ@των, +ι +π+2ες απ+τελ+,ν ιδια2τερες +µ@δες:

• Oι π+λυλεκτικPς µ+ν@δες τ+υ λεKιλ+γ2+υ, Jπως +υρ@νι+ τJK+ I παιδικI
Rαρ@, +ι +π+2ες εντ@σσ+νται στ+ λεKικJ ως αυτJν+µα λIµµατα, αλλ@ πα-
ρ@λληλα συνδP+νται και µε τις λPKεις απJ τις +π+2ες απ+τελ+,νται.

• Tα λIµµατα π+υ ανIκ+υν σε κλειστPς γραµµατικPς κατηγ+ρ2ες I σRηµατ2-
X+υν σειρPς. EδO εντ@σσ+νται +ι πρ+θPσεις, +ι σ,νδεσµ+ι, +ι αντωνυµ2ες,
+ρισµPνα επ2θετα Jπως µ!ν	ς, �δι	ς, δικ!ς, τα αριθµητικ@, τα λIµµατα, +
+ρισµJς των +π+2ων απαιτε2 δεικτικ@ στ+ιRε2α (π.R. εγ�, εδ�), αλλ@ και τα
κ,ρια +νJµατα (µPRρι στιγµIς τ+ λεKικJ περιλαµD@νει +νJµατα RωρOν,
ηπε2ρων, ωκεανOν, ηµερOν, µηνOν και γι+ρτOν) και, γενικ@, κ@θε ε2δ+ς
λIµµατ+ς π+υ θα µπ+ρ+,σε να ενταRθε2 σε περιλεKικ+γραMικJ κε2µεν+.

2.2  ¢√ª∏ ∫∞π √ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À ∂ƒª∏¡∂Àª∞∆√™

Oι πληρ+M+ρ2ες +ι +π+2ες δ2δ+νται για κ@θε λIµµα απ+τελ+,ν ισ@ριθµα πεδ2α
µιας D@σης δεδ+µPνων και +ργανOν+νται µε τ+ν παρακ@τω τρJπ+:

2.2.1 Γρα1�, πρ	1	ρ0 και µ	ρ1	λ	γικ� πληρ	1	ρ�α

Για κ@θε λPKη-λIµµα δ2δ+νται Jλες +ι γραMPς, ιδ2ως Jταν ε2ναι διαδεδ+µPνες
(π.R. αυγ! και αBγ!, αυτ� και α1τ�). Yπως ε2παµε και παραπ@νω, @σRετα απJ
τ+ν τ,π+ π+υ θα πληκτρ+λ+γIσει + RρIστης κατ@ την αναXIτηση, τ+ σ,στηµα
θα τ+ν παραπPµψει σε µια +θJνη-καρτPλα στην +π+2α εµMαν2Xεται η λPKη και µε
τις δυ+ γραMPς. H +ρθ+γραM2α συν+δε,εται απJ τ+ν συλλαDισµJ της λPKης. ∆2-
δεται MωνητικI µεταγραMI, παρ@ τ+ γεγ+νJς Jτι υπ@ρRει εκMOνηση Jλων των
ληµµ@των, Oστε + RρIστης να PRει τη δυνατJτητα να ακ+,σει την πρ+M+ρ@ της
λPKης µε τ+ π@τηµα ενJς κ+υµπι+,. H µεταγραMI PRει στJR+ την εK+ικε2ωση τ+υ
παιδι+, µε τ+ MωνητικJ αλM@Dητ+, τ+ +π+2+ θα µπ+ρε2 να Rρησιµ+π+ιIσει κατ@
την εκµ@θηση KPνων γλωσσOν.

Aκ+λ+υθε2 η πληρ+M+ρ2α για τη γραµµατικI κατηγ+ρ2α στην +π+2α αναMP-
ρεται, και τ+ γPν+ς για τα +υσιαστικ@ I η συXυγ2α για τα ρIµατα. T+ πρJDληµα
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ΠINAKAΣ

σ
υ

να
2σ

θ
η

µ
αOυσιαστικJ

α2σθηση αντιλαµD@ν+µαι
αισθ@ν+µαι-νιOθω

λιπ+θυµO

αισθητJς α2σθηµα

αMI
δPρµα
πετσ2

αγγ2Xω – εγγ2Xω
ακ+υµπ@ω-O

πι@νω  πιPXω  τσ+,Xω
Xεστα2νω  κρυOνω

π+υντι@Xω παγOνω 
τ+υρτ+υρ2Xω

απαλJς 
πιεστικJς

καυτJς  XεστJς 
RλιαρJς  κρ,+ς

ψυRρJς

κρ,+
XPστη

γε,ση
γλOσσα γλε2Mω

νJστιµ+ς  γευστικJς
@γευστ+ς  @ν+στ+ς

KινJς
αλµυρJς=αρµυρJς

πικρJς  γλυκJς
γλυMJς  στυMJς

ν+στιµι@

Jραση
µ@τι-
+MθαλµJς

DλPπω 
κ+ιτ@Xω – κ+ιτ@ω-O

τυMλOνω
αντικρ2Xω
αγναντε,ω

MανερJς  αMανIς 
@Mαντ+ς

+ρατJς  αJρατ+ς
αJµµατ+ς  τυMλJς

στραDJς
αντικρινJς

DλPµµα
µατι@

JσMρηση
µ,τη

ρ+υθ+,νι

+σµ2X+µαι – +σMρα2ν+µαι
µυρ2Xω  µ+σR+µυρ2Xω

µ+σR+D+λ@ω-O
µ+σκ+D+λ@ω-O

Dρωµ@ω
ρ+υθ+υν2Xω -@ω-O

µυρωδι@ 
+σµI

ακ+I
αMτ2=αυτ2

ακ+,ω 
κ+υMα2νω

κ+υMJς

π+νO-π+ν@ω

ευα2σθητ+ς 
ανα2σθητ+ς
ανθεκτικJς

ευαισθησ2α
αναισθησ2α

PIµα Eπ2θετ+ OυσιαστικJ

!

ανθρOπιν+ σOµα 
! Tα B�λη ! και " δηλ�ν	υν µετ0Bαση 

πρ	ς 0λλ	 σηµασι	λ	γικ! πεδ�	
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των επιθPτων π+υ PR+υν και +ν+µατικI RρIση συνIθως λ,νεται µε διαRωρισµJ σε
περισσJτερα λIµµατα: τ+ +υσιαστικJ ναυτικ!ς απ+τελε2 διαM+ρετικJ λIµµα απJ
τ+ επ2θετ+ ναυτικ!ς, �, !, τ+ θαλασσιν! διαM+ρετικJ απJ τ+ θαλασσιν!ς, �, ! κτλ.
∆εν υπ@ρRει παραπ+µπI σε π2νακες κλιτικOν παραδειγµ@των, εMJσ+ν + RρIστης
µπ+ρε2 να δει την πλIρη κλ2ση της λPKης πατOντας τ+ κατ@λληλ+ κ+υµπ2.

2.2.2 8ρισµ!ς και κατ0τα η σηµασι�ν

T+ µεγαλ,τερ+ D@ρ+ς δ2δεται, DPDαια, στη διατ,πωση τ+υ +ρισµ+,. Για να αντα-
π+κρ2νεται + +ρισµJς στις αν@γκες τ+υ RρIστη (κατανJηση I αναγνOριση της
σηµασ2ας µιας λPKης), πρPπει καταρR@ς η λPKη π+υ θPλ+υµε να +ρ2σ+υµε και τ+
πρ+τεινJµεν+ σηµασι+λ+γικJ ισ+δ,ναµJ της να µην PR+υν κ+ινI ετυµ+λ+γ2α,
Oστε να µην PR+υµε ταυτ+λ+γικ+,ς +ρισµ+,ς. Yταν δεν υπ@ρRει @λλη λ,ση, κ@-
τι π+υ συµDα2νει κυρ2ως στ+υς +ρισµ+,ς των επιθPτων και των επιρρηµ@των,
Mρ+ντ2X+υµε να δηµι+υργε2ται η δυνατJτητα αυτJµατης πρJσDασης στ+ σRετι-
κJ λIµµα. H 2δια λ,ση ακ+λ+υθε2ται και για +ρισµPνα +υσιαστικ@ π+υ δηλOν+υν
δρ@ση I ενPργεια και των +π+2ων + +ρισµJς περιλαµD@νει τ+ αντ2στ+ιR+ ρIµα,
Jπως, για παρ@δειγµα, στ+ ψ0ρεµα, π+υ +ρ2Xεται ως «τ+ να ψαρε,εις», µε αυ-
τJµατη πρJσDαση στ+ ψαρε�ω.

O +ρισµJς διατυπOνεται µε πλIρη πρJταση απ+Mε,γ+ντας την απλI παρ@-
θεση συνων,µων. Kαν+νικ@, + +ρισµJς απ+τελε2ται απJ τ+ υπερOνυµ+ τ+υ λIµ-
µατ+ς συν+δευJµεν+ απJ τα διακριτικ@ τ+υ Rαρακτηριστικ@. Tα Rαρακτηριστι-
κ@ τα +π+2α, αν και σηµαντικ@ για την κατανJηση µιας λPKης, δεν ε2ναι υπ+-
Rρεωτικ@, Rαρακτηρ2X+νται ως «συνIθη», π.R. @0/αρη=«... συνIθως σε µ+ρMI
σκJνης», ενO αυτ@ τα +π+2α απ+κλ2ν+υν απJ τη λ+γικI τ+υ +ρισµ+, µπ+ρ+,ν να
εµMαν2X+νται στ+ παρ@δειγµα (π.R. + RαρακτηρισµJς τ+υ σκ,λ+υ ως «πιστ+,» I
της αλεπ+,ς ως «π+νηρIς»). Γ2νεται επ2σης πρ+σπ@θεια, Oστε η λPKη η +π+2α δ2-
δεται ως σηµασι+λ+γικJ ισ+δ,ναµ+ τ+υ λIµµατ+ς να ε2ναι της 2διας γραµµατι-
κIς κατηγ+ρ2ας µε αυτJ (+υσιαστικJ=+υσιαστικJ, ρIµα=ρIµα). Tην κυριJτερη
εKα2ρεση στ+ν παραπ@νω κανJνα απ+τελ+,ν τα επ2θετα, για τα +π+2α + +ρισµJς
απ+τελε2ται συνIθως απJ αναM+ρικI πρJταση εισαγJµενη µε τ+ «π+υ». ^λλ+
RαρακτηριστικJ τ+υ +ρισµ+,, τ+ +π+2+ αναMPρεται εδO, γιατ2 δεν ανευρ2σκεται
σε Jλα τα παιδικ@ λεKικ@, ε2ναι Jτι απ+τελε2ται απJ µια µJν+ πρJταση.

O +ρισµJς µπ+ρε2 να περιλαµD@νει και ενδε2Kεις για τ+ γνωστικJ τ+µPα
στ+ν +π+2+ ανIκει η λPKη I µια απJ τις σηµασ2ες της: γραµµατικI, µαθηµατικ@,
MυσικI κτλ. MPRρι τOρα PR+υµε συνηθ2σει να DλPπ+υµε τ+υς Rαρακτηρισµ+,ς
αυτ+,ς µPσα σε παρενθPσεις, στη Λε ιπαιδε�α Jµως θα αντιπρ+σωπε,+νται και
απJ εικ+ν2δια.

H κατ@ταKη των σηµασιOν δεν γ2νεται µε D@ση την ιστ+ρικI τ+υς εKPλιKη.
ΣυνIθως πρ+τ@σσεται + +ρισµJς της συRνJτερης, της πι+ συγκεκριµPνης I της
κυρι+λεκτικIς σηµασ2ας. Tνα πρJDληµα π+υ παραµPνει ε2ναι η σειρ@ των +ρι-
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σµOν στα ρIµατα: δεδ+µPν+υ Jτι +ι διαM+ρετικPς συντακτικPς RρIσεις ενJς ρI-
µατ+ς δ2ν+υν συνIθως διαM+ρετικ+,ς +ρισµ+,ς, + καταRωρητIς αναγκ@Xεται να
επιλPKει µεταK, δυ+ διαM+ρετικOν τρJπων κατ@ταKης: + πρOτ+ς ε2ναι αυτJς
π+υ αναMPρθηκε παραπ@νω, + δε,τερ+ς λαµD@νει υπJψη τ+ν αριθµJ των +ρι-
σµOν (+πJτε αναMPρεται πρOτα η αµετ@Dατη RρIση τ+υ ρIµατ+ς).

2.2.3 Συν�νυµα, αντ�θετα και σ/!λια

Για κ@θε σηµασ2α τ+υ λIµµατ+ς δ2δ+νται +ι κ+ντινPς λPKεις υπJ τ+ν τ2τλ+ Συ-
ν�νυµα, Jπως και +ι αντ2θετες σηµασ2ες. O RρIστης µπ+ρε2 να παραπεµMθε2
αυτJµατα σε καθεµ2α απJ τις λPKεις αυτPς και να δει τ+ν +ρισµJ της.

H καρτPλα µπ+ρε2 επ2σης να περιPRει σRJλια, τα +π+2α περιλαµD@ν+υν κυρ2ως
υM+λ+γικPς και Mρασε+λ+γικPς ενδε2Kεις I γραµµατικPς παρατηρIσεις, για παρ@-
δειγµα «δεν σRηµατ2Xει πληθυντικJ» I «Rρησιµ+π+ιε2ται κυρ2ως στη λ+γ+τεRν2α».
EδO εντ@σσ+νται και +ρισµPνες απλPς παρατηρIσεις ετυµ+λ+γικ+, RαρακτIρα,
Jπως: «+ δε�κτης λPγεται Pτσι, γιατ2 τ+ν Rρησιµ+π+ι+,µε για να δε�/ν	υµε» I «η λP-
Kη πλ�κτρ	 πρ+PρRεται απJ τ+ ρIµα πλ�ττω, π+υ σηµα2νει /τυπ�».

2.2.4 cρηστικ0 παραδε�γµατα, εκ1ρ0σεις και παρ	ιµ�ες

Tα παραδε2γµατα, για τα +π+2α γ2νεται πρ+σπ@θεια να πρ+PρR+νται ε2τε απJ τα
σR+λικ@ DιDλ2α ε2τε απJ την καθηµερινI XωI των µαθητOν, µπ+ρ+,ν να περιPR+υν
επιπλP+ν πληρ+M+ρ2ες, +ι +π+2ες δεν PR+υν θPση στ+ν +ρισµJ, αλλ@ πρ+σθPτ+υν
Rαρακτηριστικ@ RρIσιµα για την κατανJηση µιας Pνν+ιας, λ.R. τ+ παρ@δειγµα π+υ
αντιστ+ιRε2 στ+ λIµµα ερπετ! αναMPρει «π+λλαπλασι@X+νται µε αυγ@». Iδια2τερη
σηµασ2α δ2δεται στ+ Mρασε+λ+γικJ πλα2σι+ στ+ +π+2+ συνIθως συναντ@ται τ+
λIµµα και τ+ +π+2+ δεν περιPRεται π@ντ+τε στ+ν +ρισµJ, π.R. για µια λPKη, Jπως
ακτιν	B	λ�α, γ2νεται πρ+σπ@θεια να εµMαν2Xεται στ+ παρ@δειγµα τ+ ρIµα εκπ�-
µπω. Tα παραδε2γµατα απ+τελ+,νται π@ντ+τε απJ πλIρεις πρ+τ@σεις.

Σε RωριστJ πεδ2+ της D@σης δεδ+µPνων σηµειOν+νται παρ+ιµ2ες I στερεJτυπες
εκMρ@σεις, των +π+2ων η πρωτ+τυπ2α ε2ναι Jτι συνδP+νται µε Jλες τις λPKεις στις
+π+2ες αναMPρ+νται. Tτσι η PκMραση λ�νει και δ�νει εµMαν2Xεται τJσ+ στ+ ρIµα
λ�νω Jσ+ και στ+ δ�νω, η PκMραση η ισ/�ς εν τη εν�σει δ2δεται στα λIµµατα ισ/�ς
και �νωση κτλ. Oι εκMρ@σεις αυτPς συν+δε,+νται π@ντ+τε απJ την ερµηνε2α τ+υς
και, Jταν αυτJ κρ2νεται απαρα2τητ+, απJ σR+λιασµJ για τη RρIση τ+υς.

BιDλι+γραMικPς αναM+ρPς

BEJOINT, H. & P. THOIRON. 1996. Les dictionnaires bilingues. Paris: Editions Duculot.

Β�ΣΤΑΝΤF�ΓΛ�Υ, Θ. 19902. Aντιλε ικ!ν � 	ν	µαστικ!ν της νε	ελληνικ�ς γλ�σσης. ΑθIνα.

Eκπαιδευτικ! Π	λυλε ικ!: Πρ	διαγρα1�ς απαιτ�σεων-αν0λυση αναγκ�ν. 1995. AθIνα:
ΕκπαιδευτIρια ∆+,κα r Ινστιτ+,τ+ ΕπεKεργασ2ας τ+υ ΛJγ+υ.

119E¡∞ ™À°Ãƒ√¡√ ¶√§À°§ø™™√ §∂•π∫√ ¶√§Àª∂™ø¡ °π∞ ¶∞π¢π∞

119



I FONTANALS, J.R., επιµ. 1996. Diccionari de Frequències, τJµ. I. Barcelona: Institut d’ Estudis
Catalans.

Λε ικ! της N�ας Eλληνικ�ς Γλ�σσας (δε�γµα: ψη1�α @, η, θ, ι). 1987. Θεσσαλ+ν2κη: Ινστιτ+,τ+
Νε+ελληνικOν Σπ+υδOν-bδρυµα ΜανJλη ΤριανταMυλλ2δη.

PICOCHE, J. 1996. Précis de lexicographie française; l’ étude et l’ enseignement du vocabulaire.
Paris: Nathan Université.

SINCLAIR, J., επιµ. 19882. Collins Cobuild, English Language Dictionary. London: Collins.

�πτικ+2 δ2σκ+ι

Dorling Kindersley Multimedia. The Dorling Kindersley Children’s Dictionary.

Iνστιτ+,τ+ EπεKεργασ2ας τ+υ ΛJγ+υ. Λ	γ	µ0θεια. ∆ιδασκαλ�α της σ�γ/ρ	νης ελληνικ�ς
γλ�σσας.

Microsoft Explorapedia. Children’s Interactive Encyclopedia.

120 °∂øƒ°π√™ KAPA°IANNH™ & M∞ƒπ∞¡¡∞ KAT™O°IANNOY

120


