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κοποί  ενότθτασ 

• Να γίνουν κατανοθτά τα χαρακτθριςτικά  τθσ 
ςθμαςιολογικισ και λεξικισ ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν από 0 – 6 ετϊν 

• Να περιγραφοφν οι κυριότερεσ κεωρίεσ 
ςθμαςιολογικισ ανάπτυξθσ 
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Περιεχόμενα ενότθτασ 

1. θμαςιολογικι ανάπτυξθ 

1.1.  Από 0 – 3 ετϊν  

1.2.  Από 3 – 6 ετϊν 

2.   Θεωρίεσ θμαςιολογικισ ανάπτυξθσ  
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1.1 θμαςιολογικι ανάπτυξθ (0 - 3)  
• Πρϊτθ κατανόθςθ λζξεων παράλλθλα με παραγωγι 

φωνθμάτων και ικανότθτα αναγνϊριςθσ και 
κατθγοριοποίθςθσ αντικειμζνων   →     8 - 10 μθνϊν. 

• Πρϊτθ παραγωγι λζξεων: θχομιμθτικζσ φωνοποιιςεισ →    
10 - 12 μθνϊν (π.χ. «κο» για τθν κοφκλα). 

• Η ανάπτυξθ τθσ λεξικισ ςθμαςίασ δεν είναι απλι 
διαδικαςία για τα παιδιά. Απαιτεί τθ ςφνδεςθ μιασ 
φωνθτικισ μορφισ με ζνα αντικείμενο, πρόςωπο ι 
ενζργεια. 

• Η ικανότθτα αναγνϊριςθσ οντοτιτων και ταξινόμθςθ τουσ 
ςε κατθγορίεσ για τθ δθμιουργία εννοιϊν είναι 
προχπόκεςθ για τθν απόδοςθ μιασ ςθμαςίασ ςε μια 
γλωςςικι μορφι. 
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• Σο παιδί μπαίνει ςτο μονόλεξο ςτάδιο  12 – 18 μθνϊν. 

• Οι πρϊτεσ λζξεισ λειτουργοφν κατονομαςτικά, δθλαδι, 
ονομάηουν ανκρϊπουσ ι αντικείμενα, αλλά μπορεί να 
ζχουν και επικοινωνιακό ςτόχο (π.χ. «γεια»). 

• Αυτζσ οι πρϊτεσ «λζξεισ» δεν είναι εφκολο να 
ταξινομθκοφν ςε είδθ οφτε ςε γραμματικζσ κατθγορίεσ.  

• Διακζτουν μορφι και ζνα μζροσ τθσ ςθμαςίασ μοιάηει 
με τθν ενιλικθ λζξθ. Λειτουργοφν ςτο λόγο όχι ςαν λζξθ 
αλλά ςαν φράςθ και ζχουν ολοφραςτικι λειτουργία (π.χ. 
θ εκφϊνθςθ τθσ λζξθσ «μπάλα» μπορεί να ςθμαίνει 
«κοίτα τθ μπάλα», «φζρε μου τθ μπάλα» ι «πάμε να 
παίξουμε μπάλα»). 

• «Λεξιλογικι ζκρθξθ» ςτο λόγο του παιδιοφ 18 – 24 
μθνϊν. 
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• Nelson (1973)  ςθμαςιολογικι κατθγοριοποίθςθ 
πρϊιμου λεξιλογίου: α) ονόματα/ αντικείμενα (π.χ. 
«παπποφσ, μπάλα»), β) ενζργειεσ (ριματα και 
επιρριματα), γ) τροποποιθτζσ (επίκετα), δ) κοινωνικζσ/ 
προςωπικζσ λζξεισ («γεια»), ε) λειτουργικζσ λζξεισ (με 
κακαρά γραμματικι λειτουργία π.χ. «το»). 

• Εκφραςτικά παιδιά  περιςςότερεσ κοινωνικζσ/ 
προςωπικζσ λζξεισ.  

• Αναφορικά παιδιά  περιςςότερα ονόματα/ 
αντικείμενα (μεγαλφτερο ποςοςτό χριςθσ). 
υγκεκριμζνα, αναφζρονταν ςε πράγματα που τα ίδια 
μποροφςαν να χειριςτοφν ι να ενεργιςουν πάνω τουσ 
(π.χ. μπάλα) ι πράγματα που ιταν ενδιαφζροντα ςτα 
παιδιά (π.χ. ζνα αυτοκινθτάκι που ζχει ιχο). αφι 
προτίμθςθ ςε δυναμικά και όχι ςτατικά αντικείμενα. 
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Τποζκταςθ 

• Σο παιδί κάνει χριςθ τθσ λζξθσ για να αναφερκεί ςε 
περιοριςμζνθ κατθγορία φαινομζνων ςε ςχζςθ με τθν 
ενιλικθ γλϊςςα (π.χ. «νεό» (νερό) → χρθςιμοποιείται 
μόνο για το νερό ςτο μπιμπερό).  υχνό φαινόμενο 
τθσ πρϊιμθσ λεξικισ ανάπτυξθσ. 
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Τπερζκταςθ/ υπεργενίκευςθ 
• Σο παιδί χρθςιμοποιεί μια λζξθ για να αναφερκεί ςε 

φαινόμενα που δεν ανικουν ςτθ ίδια κατθγορία ςε 
ςχζςθ με τθν ενιλικθ γλϊςςα, επεκτείνοντασ το πεδίο 
χριςθσ τθσ ςθμαςίασ (π.χ. «νεό» → ονοματίηει πια και 
το χυμό ι και άλλα υγρά). 

• Η βάςθ τθσ υπερζκταςθσ είναι τα όμοια αντιλθπτικά 
χαρακτθριςτικά (π.χ. μζγεκοσ, ςχιμα). Επίςθσ, φαίνεται 
να είναι θ αντιλθπτικι και θ λειτουργικι ομοιότθτα (π.χ. 
το ψαλίδι ονομάηεται μαχαίρι γιατί και αυτό κόβει). 

• Clark, 1993: 2 είδθ υπερεκτάςεισ: α) ίδια οντολογικι 
κατθγορία (π.χ. το παιδί ονομάηει «άλογο» και το 
πρόβατο) και β) διαφορετικι κατθγορία (π.χ. ονομάηει 
«μπάλα» και το καρποφηι). 
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υνοψίηοντασ (0-3) 

• Η αναπτυξιακι διαδικαςία δεν είναι 
ολοκλθρωτικά προβλζψιμθ, ςτακερι ι 
αυτοματοποιθμζνθ: οι παράγοντεσ που 
κακορίηουν το χρόνο και τθ ςειρά κατάκτθςθσ 
είναι γλωςςικοί και εξωγλωςςικοί/ 
πραγματολογικοί (χριςθσ).  
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1.2. θμαςιολογικι ανάπτυξθ (3 - 6) 
• Με τθν είςοδο ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ το λεξιλόγιο του 

νθπίου διευρφνεται ςθμαντικά (επαφι με περιςςότερα 
περιβάλλοντα επικοινωνίασ). Η εξζλιξθ αφορά και τθν 
ποςοτικι ανάπτυξθ του λεξιλογίου (αρικμθτικά) και τθν 
ποιοτικι εξζλιξθ. 

• Ραγδαία αφξθςθ του λεξιλογίου  τα νιπια επιηθτοφν να 
ονομάςουν κάκε τι ςτον κόςμο γφρω τουσ. Αντίκετα, ςτθν 
προθγοφμενθ περίοδο ςτόχοσ ιταν κυρίωσ θ επικοινωνία. 

• Σπάνια θ εμφάνιςθ υποεκτάςεων. 

• Συχνότερεσ οι υπερεκτάςεισ (π.χ. ονομάηει «καρζκλα» το 
κάκιςμα του αυτοκινιτου). Πολλζσ φορζσ αποτελοφν είδοσ 
δθμιουργικισ ζκφραςθσ του παιδιοφ, κακϊσ δείχνουν τισ 
υποκζςεισ που ςχθματίηει για τθ ςθμαςία και το εφροσ τθσ 
χριςθσ μιασ λζξθσ (π.χ. «ςαρανταποδαροφςα»  μικρό φίδι). 
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• Λζξεισ που καταςκευάηουν τα παιδιά. Κάποιεσ φορζσ θ ςθμαςία 
και θ μορφι τουσ δεν είναι υπαρκτζσ ςτο ενιλικο λεξιλόγιο (π.χ. 
«τα μπαλαρινά»  ροφχα τθσ μπαλαρίνασ). Επίςθσ, 
καταςκευάηουν λζξεισ  γιατί αγνοοφν ι δυςκολεφονται να 
κυμθκοφν τισ αντίςτοιχεσ ενιλικεσ (π.χ. «ςπαηοκφμα»  
κυματοκραφςτθσ, «αρρωςτοδοχείο»  νοςοκομείο). 

• Ζχουν πολλαπλζσ λειτουργίεσ και καλφπτουν ζνα κενό ςτο 
ενιλικο λεξιλόγιο, γιατί προςδιορίηουν το κάκε τι με 
ακριβζςτερο/ λεπτομερζςτερο τρόπο. 

• Ευςτοχία ςτθν καταςκευι των λζξεων τόςο από ςθμαςιολογικι 
όςο και από μορφολογικι άποψθ (π.χ. το «αρρωςτοδοχείο» 
είναι ςαν το ξενοδοχείο για αρρϊςτουσ). 

• Ανάλυςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων τθσ λεξικισ ςθμαςίασ και 
προςπάκεια προςδιοριςμοφ τθσ ακριβοφσ αναφοράσ  των 
λζξεων. 

 

Παιδικοί νεολογιςμοί 
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• Προςδιορίηουν ςχζςεισ μεταξφ οντοτιτων ι 
γεγονότων/καταςτάςεων και οργανϊνονται ςε διάφορα 
ςθμαςιολογικά πεδία (ςχζςεισ χρόνου, χϊρου), που 
προκφπτουν από τθν αυξανόμενθ ικανότθτα του παιδιοφ να 
αναλφει τα ςτοιχεία τθσ ςθμαςίασ των λζξεων και να τα 
ςυγκρίνει μεταξφ τουσ.  

• χζςεισ χρόνου («πριν – μετά», «μζχρι», «αφοφ»). 
Αναφζρονται ςτθ διαδοχικι ςειρά των γεγονότων ενϊ ςτθ 
διάρκεια μετά τα 5 ζτθ. 

• Φυςικζσ ςχζςεισ χϊρου («μζςα – ζξω», «πάνω – κάτω») 

• Διαςτάςεισ με δφο «πόλουσ», κετικόσ / αρνθτικόσ («μεγάλοσ – 
μικρόσ»  2- 3 ζτθ, «μακρφσ – κοντόσ»  3- 4 ζτθ και 
«φαρδφσ - ςτενόσ»  άνω των 5 ετϊν) και ςχζςεισ ποςότθτασ 
(«λίγο – πολφ»). 

 

Προςδιοριςμοί 
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• Η αναφορά αλλάηει εξαρτϊμενθ από τθν εκάςτοτε 
οπτικι του ομιλθτι και βζβαια, το όλο περιβάλλον 
ςυνομιλίασ. Σο «εδϊ – εκεί» είναι από τα πρϊτα που 
εμφανίηονται ςτο λόγο των νθπίων (ςυνοδεία 
χειρονομιϊν) και ειδικά ςτο παιχνίδι. Ακολουκεί το 
«αυτό - εκείνο» και τα ηεφγθ αντωνυμιϊν «εγϊ - 
εςφ», «δικό μου – δικό ςου». 

 

Λζξεισ με αςτακι αναφορά – 
δεικτικά 
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• Σα «ποφ/ τι/ ποιοσ» κατανοοφνται πρϊτα (λόγω τθσ 
αμεςότθτασ αντίλθψθσ που αφορά αντικείμενα, 
τόπο, πρόςωπα, αλλά και τθσ ςυχνότθτασ χριςθσ 
τουσ). Κατά τθν προςχολικι περίοδο, τα νιπια 
χρθςιμοποιοφν και κατανοοφν και τα πιο πολφπλοκα 
«γιατί /πϊσ/ πότε» (πιο αφθρθμζνθ γνϊςθ αιτίασ, 
τρόπου, χρόνου, για τα οποία δεν υπάρχει 
αμεςότθτα αντίλθψθσ). 

 

Ερωτθματικζσ αντωνυμίεσ και 
επιρριματα 
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• Σα νιπια παράγουν μεταφορζσ και παρομοιϊςεισ από πολφ 
νωρίσ: ιδθ από 3,5 ετϊν (π.χ. «τα κεραςάκια χορεφουν»  
όπωσ τα κουνάει ο αζρασ ςτο δζντρο). 

• Σα χαρακτθριςτικά τθσ ομοιότθτασ με βάςθ τθν οποία τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται και παράγουν μθ κυριολεκτικά ςχιματα, είναι 
κυρίωσ αιςκθτθριακά: 1ο) το μζγεκοσ («ζφαγα και τϊρα είμαι 
ελζφαντασ»), 2ο) το ςχιμα («κοίτα! το φεγγάρι είναι ζνα 
μπιςκότο»), 3ο) το χρϊμα («ο ιλιοσ είναι ςαν το πορτοκάλι») και 
4ο) τα δυναμικά χαρακτθριςτικά, κυρίωσ κίνθςθ («τα κεραςάκια 
χορεφουν»). Από τα μθ αιςκθτθριακά (αξιολογικά/ 
ψυχολογικά) ςτοιχεία ξεχωρίηει το «καλόσ - κακόσ» (π.χ. «δε ςε 
αγαπάω όταν κυμϊνεισ, γίνεςαι λφκοσ!»). 

• Οι παροιμίεσ και τα γνωμικά δυςκολεφουν τα παιδιά ωσ προσ 
τθν ερμθνεία τουσ ζωσ και τθ ςχολικι θλικία. 

• Αποτυχία να ερμθνεφςουν ςωςτά ειρωνικά εκφωνιματα  
αδυναμία αναγνϊριςθσ τθσ πρόκεςθσ του ομιλθτι. 
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2. Θεωρίεσ ςθμαςιολογικισ 
ανάπτυξθσ  
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• Η Clark υποςτιριξε ότι το παιδί αναπτφςςει τισ γνϊςεισ του για τισ 
ςθμαςίεσ των λζξεων πλουτίηοντασ με τον χρόνο τισ γνϊςεισ του για τα 
ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά.  

• Ακόμα, υποςτιριξε ότι οριςμζνα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά 
αποτελοφν μζροσ των ζμφυτων γνϊςεων που κάκε παιδί φζρνει ςτθ 
διαδικαςία μάκθςθσ τθσ γλϊςςασ ι ότι είναι τουλάχιςτον προδεδομζνθ θ 
ιδζα ότι οι λζξεισ αποτελοφνται από επιμζρουσ μονάδεσ ςθμαςίασ.  

• Πρόβλεψε ότι οι πρϊτεσ λζξεισ από ζνα ςθμαςιολογικό πεδίο που το παιδί 
κα κατακτιςει κα είναι οι πιο γενικζσ, εφόςον αυτζσ ορίηονται με 
λιγότερο ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά (π.χ. θ λζξθ «ηϊο» προθγείται τθσ 
λζξθσ «ςκφλοσ»).  

• Άρα, ςθμαςιολογικά λάκθ  υπερεκτάςεισ των ςθμαςιϊν. 

• θμαντικόσ αντίκτυποσ  1θ κεωρία τθσ λεξικισ ανάπτυξθσ. 

• ιμερα,  όμωσ, θ κεωρία δεν είναι αποδεκτι οφτε από τθν ίδια τθν Clark. 
θμαςιολογικά λάκθ  υποεκτάςεισ και όχι πάντα υπερεκτάςεισ. 

Η κεωρία των ςθμαςιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν 
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• Nelson: θ οργάνωςθ των ςθμαςιϊν ςτθν παιδικι γλϊςςα ςτθρίηεται 
ςε λειτουργικά χαρακτθριςτικά (π.χ. αντικείμενα για παιχνίδι ι για 
φαγθτό).  

• Τπερεκτάςεισ  λειτουργικοφ τφπου  «κράνοσ»: όλα τα διαφορετικά 
αντικείμενα που μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο κεφάλι, ακόμα και αν 
το ςχιμα τουσ δε μοιάηει. 

• Περιοριςμζνθ ερμθνευτικι εμβζλεια  εξθγεί μόνο ζνα μζροσ του 
λεξιλογίου, δθλαδι τισ λζξεισ που αναφζρονται ςε αντικείμενα. 

• Τποκζτει ότι τα νοιματα οικοδομοφνται ςταδιακά μζςα από τθν 
εμπειρία του παιδιοφ με τον κόςμο. Η αρχικι νοθτικι 
κατθγοριοποίθςθ του περιβάλλοντοσ κόςμου είναι ςχετικά 
πρωτόγονθ.  

• Η ανάλυςθ των λειτουργικϊν ιδιοτιτων των φαινομζνων κα οδθγιςει 
με το χρόνο ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ ςτοιχειϊδουσ νοιματοσ, που κα 
ζχει ζνα λειτουργικό πυρινα με βάςθ τον οποίο κα αναπτυχκεί 
περαιτζρω.  

Η κεωρία του λειτουργικοφ πυρινα των νοθμάτων 
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• Η ςθμαςία μιασ λζξθσ δεν ορίηεται με βάςθ επιμζρουσ ςυςτατικά 
που χαρακτθρίηουν όλα τα αναφερόμενα φαινόμενα αλλά 
ςυςτατικά που χαρακτθρίηουν ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό 
οριςμζνα μόνο από τα φαινόμενα.  

• Ο Wittgenstein  κζλθςε να δείξει ότι θ ςθμαςία μιασ λζξθσ δεν 
μπορεί να οριςτεί με βάςθ απόλυτα επιμζρουσ ςυςτατικά αλλά 
ςυςτατικά που τα διάφορα αναφερόμενα φαινόμενα μοιράηονται 
λιγότερο ι περιςςότερο και το, κυριότερο, που δεν χαρακτθρίηουν 
όλα τα φαινόμενα (π.χ. Game  παιχνίδι και αγϊνασ). 

Η κεωρία του προτφπου (1) 
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• Bowerman: χριςθ τθσ κεωρίασ ςτθν παιδικι γλϊςςα.  

• Αναφζρει για παράδειγμα τθ χριςθ τθσ λζξθσ «φεγγάρι» από τθν 
κόρθ τθσ (16 μθνϊν) όχι μόνο για αναφορά ςτο φεγγάρι αλλά και 
ςε μία φζτα λεμόνι (ομοιότθτα ςτο χρϊμα), ςε ζνα λαμπερό 
πράςινο φφλλο (ομοιότθτα ςτθ λάμψθ), ςε ζνα κομμάτι χαρτί ςε 
ςχιμα μιςοφζγγαρου (ομοιότθτα ςτο ςχιμα) κτλ.  

• Οι λεξικζσ ςθμαςίεσ βαςίηονται ςε επιμζρουσ χαρακτθριςτικά, όςο 
και αν ςτο μοντζλο του προτφπου τα χαρακτθριςτικά δεν είναι 
απόλυτα κοινά. 

• Σο μοντζλο αυτό μπορεί να εξθγεί οριςμζνα φαινόμενα των 
λεξικϊν ςθμαςιϊν αλλά δεν αποτελεί μια ικανοποιθτικι κεωρία 
τθσ λεξικισ ανάπτυξθσ, για το λόγο ότι μόνο οριςμζνα είδθ λζξεων 
προςφζρονται για ανάλυςθ με βάςθ ζνα πρότυπο αναφοράσ. 

Η κεωρία του προτφπου (2) 
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• Schlesinger (1982): το παιδί αρχικά ςυνδζει μια λζξθ με ζνα μόνο 
φαινόμενο αναφοράσ. Η ςφνδεςθ αυτι διατθρείται ςτθν μνιμθ 
χωρίσ να αναλφεται περαιτζρω και χωρίσ να ζχει από μόνθ τθσ 
νόθμα. Με το χρόνο, το παιδί καταλαβαίνει ότι μια λζξθ μπορεί να 
ςυνδυαςτεί και με άλλα φαινόμενα αναφοράσ. Σότε, αρχίηει να 
καταγράφει κοινά χαρακτθριςτικά αυτϊν των φαινομζνων. 

• Σο αρχικό νόθμα ονομάηεται πρωτολεκτικό ςτοιχείο. 

• Ίδιεσ λζξεισ κακορίηουν τα νοιματα που αναπτφςςει το παιδί. 

• υνεπϊσ, αρνείται τθν ιδζα ότι τα νοιματα προθγοφνται των 
λεξικϊν ςθμαςιϊν και ότι υπάρχουν κακολικά νοιματα που όλεσ οι 
γλϊςςεσ εκφράηουν.  

Η κεωρία τθσ ςφνδεςθσ λζξθσ – αναφοράσ 
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• Κάκε λζξθ αντιςτοιχεί εξαρχισ ςε ζνα νόθμα και τα παιδιά 
διακζτουν πολφ αφθρθμζνεσ γνϊςεισ. 

• Σο παιδί δεν οικοδομεί ςταδιακά μια λεξικι ςθμαςία, αλλά ξεκινά 
εξαρχισ με τισ αφθρθμζνεσ κατθγοριοποιιςεισ που είναι τα 
νοιματα ςτα οποία προςκζτει ζνα όνομα μζςα από τισ λζξεισ. 

• Fodor: θ ανάπτυξθ των νοθμάτων ενεργοποιείται από ζμφυτα 
νοιματα, όχι από τθν εμπειρία. Δε δζχεται ότι θ ςθμαςία μιασ 
λζξθσ μπορεί να κατατμθκεί ςε επιμζρουσ ςυςτατικά. Η ολιςτικι 
αυτι αντίλθψθ των λεξικϊν ςθμαςιϊν ςυνεπάγεται ότι τα παιδιά 
κα ζχουν εξαρχισ αυτοφςιο το νόθμα τθσ λζξθσ. 

• Σο παιδί λοιπόν καταφζρνει τισ ηθτοφμενεσ νοθτικζσ και γλωςςικζσ 
κατθγοριοποιιςεισ επειδι βαςίηεται ςε κατθγοριοποιιςεισ των 
φαινόμενων που είναι προδεδομζνεσ. 

Η κεωρία των φυςικϊν νοθμάτων  
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• Η ςυνεχόμενθ κριτικι και οι ςυηθτιςεισ οδιγθςαν ςε 
ανακεωριςεισ ι εμπλουτιςμό των αρχικϊν προτάςεων περί 
λεξικισ ανάπτυξθσ.  

• Clark: πολφ γενικό μοντζλο μάκθςθσ  κεωρία τθσ λεξικισ 
αντίκεςθσ. Η νζα τθσ κεωρία υποςτθρίηει απλϊσ ότι κάκε λζξθ 
αντιπροςωπεφει ζνα νόθμα και ότι κάκε ανκρϊπινο ον είναι από τθ 
φφςθ του προγραμματιςμζνο να κεωρεί ότι κάκε λζξθ 
αντιπροςωπεφει ζνα διαφορετικό νόθμα.  Σο παιδί αρχίηει τθν 
ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ ζχοντασ ιδθ οικοδομιςει οριςμζνα ζςτω 
νοιματα, για τα οποία αναηθτεί τισ λζξεισ-ετικζτεσ (πλιρθσ 
αντιςτροφι τθσ αρχικισ τθσ κζςθσ).  

• Nelson & Lucariello: οι πρϊτεσ λζξεισ δεν μποροφν να 
κεωρθκοφν λεξικοί όροι αλλά προλεξικοί επειδι δεν 
αντιπροςωπεφουν ολοκλθρωμζνα νοιματα.  

Πρόςφατεσ εξελίξεισ 
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• Οι κεωρίεσ τθσ λεξικισ ανάπτυξθσ ζχουν πολφ 
λιγότερα κοινά ςτοιχεία μεταξφ τουσ από ό,τι οι 
κεωρίεσ τθσ γραμματικισ και κυρίωσ τθσ 
φωνολογίασ. 

• Ο χϊροσ τθσ ςθμαςιολογικισ ανάπτυξθσ είναι ο 
λιγότερο μελετθμζνοσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ. 

• Ο χϊροσ τθσ λεξικισ ανάπτυξθσ κα αποτελζςει 
μάλλον επίκεντρο των επιςτθμονικϊν 
προβλθματιςμϊν για πολφ ακόμθ και μάλιςτα χωρίσ 
άμεςθ ελπίδα για ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ. 

Επίλογοσ  
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Σζλοσ Ενότθτασ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 



θμειϊματα 
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θμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Μαριάννα Κονδφλθ 2015.                
«Θεωρίεσ Γλωςςικισ Ανάπτυξθσ. θμαςιολογικι ανάπτυξθ». Ζκδοςθ: 1.0. 
Πάτρα 2015.   Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547  

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1547
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θμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «θμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Σρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μθ Εμπορικι ορίηεται θ χριςθ: 
•που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για το 
διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
•που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ ςτο 
ζργο 
•που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ (π.χ. 
διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 
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Διατιρθςθ θμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το θμείωμα Αναφοράσ 

 το θμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ θμειωμάτων 

 το θμείωμα Χριςθσ Ζργων Σρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


