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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ
Τα λεξικά, μονόγλωσσα, δίγλωσσα, πολύγλωσσα, γενικής γλώσσας ή εξειδικευμένα, είναι
κείμενα με συγκεκριμένη δομή που εξυπηρετούν έναν πρακτικό σκοπό: υποστηρίζουν την
επικοινωνία καλύπτοντας τις γλωσσικές ανάγκες του χρήστη. Ο στόχος τους είναι κυρίως
παιδαγωγικός με αποδέκτες άτομα όλων των ηλικιών αφού συντάσσονται και εκδίδονται σε
έντυπη ή ψηφιακή μορφή για να καλύψουν, ανάλογα με το είδος τους, τα κενά που υπάρχουν
ανάμεσα στις γνώσεις του αναγνώστη τους και τις γνώσεις της γλωσσικής κοινότητας
(ομόγλωσσης ή ετερόγλωσσης) είτε στο πεδίο της γενικής γλώσσας είτε σε επιστημονικά και
τεχνικά πεδία.
Κάθε λεξικό είναι εργαλείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: αντικατοπτρίζει μια αντίληψη της
γλώσσας και του κόσμου ανάλογα με τις επιλογές του λεξικογράφου, ο οποίος προσπαθεί να
επικοινωνήσει με τους χρήστες και να τους πληροφορήσει, έχει σαφές πολιτισμικό υπόβαθρο
καθώς αποτυπώνει την ιδεολογία και τη γνώση της εποχής του ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
έργο συγγραφής και αγαθό προς πώληση. Αποτελεί λοιπόν έργο αναφοράς για τη γλώσσα και
για το εκάστοτε γνωστικό πεδίο στην περίπτωση που πρόκειται για εξειδικευμένο λεξικό.
Ως προς τη διδασκαλία των γλωσσών, ιδιαίτερος είναι ο ρόλος του λεξιλογίου του οποίου η
εκμάθηση αποτελεί μια διαδικασία με τρεις συνιστώσες: μορφή, σημασία και χρήση. Οι
διάφοροι τύποι λεξικών υποστηρίζουν την εκμάθηση λεξιλογίου και τη μετάφραση καθώς
παρέχουν ποικίλες πληροφορίες και μπορεί να συνοδεύουν τις μαθησιακές δραστηριότητες
μέσα και έξω από την τάξη. Εδώ και λίγες δεκαετίες, η έρευνα έχει αναδείξει τη χρησιμότητα
των λεξικών ειδικά στην κατανόηση των κειμένων, ωστόσο μόνο η εμπειρική έρευνα των
αναγκών των χρηστών μπορεί να καθορίσει τον τύπο λεξικού που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του εκάστοτε χρήστη (ενδεικτικά: Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μητσιάκη 2009,
Alcaraz Mármol & Sánchez-Lafuente 2013, Bogaards 2010, Svensén 2009, Folse 2004,
Kirkness 2004, Atkins & Varantola 1998, Piotrofski 1994, Nuccorini 1992).
Ειδικά όσον αφορά την εξειδικευμένη λεξικογραφία, ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των
θεωρητικών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς η ανάπτυξη των επιστημών και της
τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έδωσε ιδιαίτερη ώθηση τόσο στην ανάπτυξη των
ειδικών γλωσσών και της μετάφρασης ειδικών κειμένων όσο και στη συστηματική εξόρυξη
όρων από σώματα κειμένων, καταγραφή, τεκμηρίωση, αποθήκευση και διάδοση της
ορολογίας, εξελίξεις που συμβαδίζουν με την ανάπτυξη και των ηλεκτρονικών λεξικών
(ενδεικτικά: Zou 2016, Tarp 2015, du Plessis & Swart 2015, Prinsloo 2015, Gouws 2014,
Køhler Simonsen 2014, Chiocchetti & Ralli 2014, Rasmussen 2014, Tarp 2014, Lefer 2010,
Fuertes Olivera & Arribas-Baño 2008, Nielsen 1994). Τα εξειδικευμένα λεξικά, έντυπα και
ψηφιακά, αποτελούν λοιπόν σαφή προσπάθεια τυποποίησης του αντίστοιχου επιστημονικού ή
τεχνικού πεδίου παρέχοντας πληροφορίες για τη μορφή, την έννοια και τη χρήση των όρων
ενώ έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλία των ειδικών γλωσσών, της μετάφρασης ειδικών
κειμένων και της εξειδικευμένης διερμηνείας απαιτεί μια τέτοια τυποποίηση.
Το ειδικό λεξιλόγιο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κάθε πεδίου, καθώς αυτό είναι αφενός
οργανωμένο εννοιολογικά και αφετέρου σε διαρκή ώσμωση με άλλα συναφή πεδία. Από την
άλλη πλευρά, η διδασκαλία / εκμάθηση του ειδικού λεξιλογίου, συχνά μέσα από τη
μετάφραση, βασίζεται σε κάποιες αρχές, όπως οργανωμένη παρουσίαση του λεξιλογίου,
κριτήρια επιλογής, έμφαση στις πολυλεκτικές μονάδες, επαρκείς ορισμούς, χρήση
παραδειγμάτων, χωρίς όμως αυστηρή επικέντρωση στο συγκεκριμένο λεξιλόγιο ή
αποκλεισμό του λεξιλογίου συναφών πεδίων. Σε αυτό η συμβολή των έντυπων και ψηφιακών
εξειδικευμένων λεξικών – τα τελευταία μάλιστα παρέχουν δυνατότητες άγνωστες μέχρι πριν
από λίγες δεκαετίες – είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μελέτη του πεδίου, ωστόσο η
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δημιουργία τους πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια επιλογής και παρουσίασης του υλικού
ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, είτε για διδασκαλία
είτε για αυτοεκμάθηση.
Τέλος, επιβάλλεται και η αξιολόγηση των εξειδικευμένων λεξικών, έντυπων και ψηφιακών,
μέσα από τη θέσπιση από τους ειδικούς ενός πλαισίου στοχευμένων κριτηρίων αξιολόγησης
ώστε η οργάνωση και παρουσίαση του υλικού αλλά και τα συνοδευτικά κείμενα που τα
πλαισιώνουν να αναβαθμίζονται σε κάθε επόμενη έκδοση και τα εν λόγω έργα να διεκδικούν
επάξια τον τίτλο αφενός των συγγραμμάτων αναφοράς και αφετέρου των αποτελεσματικών
γλωσσικών και μεταφραστικών βοηθημάτων (ενδεικτικά: Caruso et al. 2016, Swanepoel
2008, Galopin & Κατσογιάννου 2004).
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός του παρόντος τόμου είναι να συνεισφέρει στη μελέτη της
συνάντησης της εξειδικευμένης λεξικογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, μονόγλωσσης,
δίγλωσσης και πολύγλωσσης τόσο με την εκμάθηση και την αυτοεκμάθηση όσο και με τη
διδασκαλία των γλωσσών για ειδικούς σκοπούς, σε μια εποχή που η γλωσσική διδασκαλία
και επικοινωνία, καθώς και η μετάφραση και η διερμηνεία, αφορούν ολοένα πιο
εξειδικευμένα πεδία με διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις.
Ως εκ τούτου, προτείνονται ενδεικτικά οι παρακάτω θεματικοί άξονες:
- Τυπολογία εξειδικευμένων λεξικών και αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των γλωσσών για
ειδικούς σκοπούς
- Εξειδικευμένη λεξικογραφία και γλώσσα για ειδικούς σκοπούς στα προγράμματα σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Ο ρόλος του λεξικογράφου εξειδικευμένων λεξικών σε συνάρτηση με το προφίλ του
χρήστη, εκπαιδευόμενου ή εκπαιδευτή
- Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την κατάρτιση εξειδικευμένων λεξικών ως μέσο
διδασκαλίας των γλωσσών για ειδικούς σκοπούς
- Η χρήση εξειδικευμένων λεξικών στην αυτοεκμάθηση γλωσσών για ειδικούς σκοπούς
- Διαχείριση των πολιτισμικών αποκλίσεων σε δίγλωσσα και πολύγλωσσα εξειδικευμένα
λεξικά και η αξιοποίησή της στη διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών για ειδικούς σκοπούς
- Κριτήρια αξιολόγησης των εξειδικευμένων λεξικών σε συνδυασμό με τη χρήση τους στη
διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών για ειδικούς σκοπούς
- Εξειδικευμένη λεξικογραφία και διδακτική μετάφρασης ειδικών κειμένων
- Γλώσσες για ειδικούς σκοπούς στη διδασκαλία της εξειδικευμένης διερμηνείας.
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