
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΕ 331 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ B 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Διδάςκοντεσ: μαράγδα Παπαδοποφλου   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

Μζκοδοσ τθσ 
αφιγθςθσ 

 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων και 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-course  κ. ά. 

  



(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να 
εκφζρουν προφορικά διαφορετικά κειμενικά είδθ λόγου που παριγαγαν ι οργάνωςαν για 
τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ με ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία. Οι αφθγθςεισ μπορεί 
να απευκφνονται ςε ειδικά ακροατιρια ςτθν πόλθ. Οι μουςικζσ και εικαςτικζσ αφθγιςεισ ι 
άλλεσ ςε πολυτροπικά κείμενα  αφοροφν επίςθσ ερευνθτικζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
των φοιτθτϊν ςτον προφορικό λόγο, τθ γλϊςςα του ςϊματοσ, ςτισ τεχνικζσ αφιγθςθσ και 
ςτα ςχιματα λόγου.  
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι βιβλιογραφικά με τισ λεγόμενεσ ςχολζσ αφιγθςθσ και τα ιδεολογικά ρεφματα που αφοροφν 
τθν αφθγθματικι γλϊςςα. Αναηθτοφν βιβλιογραφία, ςυνκζτουν άρκρα και κρίνουν τεχνικά μζρθ αφθγιςεων ςτο μάκθμα ι 
ςε ειδικά προςαρμοςμζνουσ χϊρουσ. Συναντοφν αφθγθτζσ και διερευνοφν δυνατότθτεσ και προοπτικζσ τθσ ςθμαςιολογίασ 
τθσ γλϊςςασ  και γλωςςικισ εκφοράσ του λόγου.  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

-Ο ξόινο ηνπ επηηπρεκέλνπ νκηιεηή ή ζπγγξαθέα ζηελ παηδηθή ινγνηερλία αθνξά ην 

πιαίζην ζην νπνίν νξγαλώλνληαη ζπδεηήζεηο, κνλόινγνη ή ζεαηξηθνί δηάινγνη 

πξνζαξκνζκέλνη δεκηνπξγηθά γηα παηδηά ή από παηδηά. Ζ ζπνπδή ζηελ 

αθεγεκαηνινγία δηεξεπλάηαη ζε ζρέζε κε ηνλ παξακπζά, ηνλ ιαηθό αθεγεηή, ηελ 

νκηιεηή θάζε είδνπο πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά κε ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο ηνπ ιόγνπ 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, βιωματικά 

παιχνίδια και δθμιουργικά  παραδείγματα ςε 

πειραματικό ςχεδιαςμό,  προςζγγιςθ ζρευνασ   

αφθγιςεων για παιδιά και αφθγθματικϊν τρόπων 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Οι φοιτθτζσ παραπζμπονται ςε ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ 
με το χρθςιμοποιϊντασ και Τ.Π.Ε. εφόςον υπάρχει ςτο 
χϊρο διδαςκαλίασ  θ υλικοτεχνικι υποδομι και θ 
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παρακολοφκθςθ- 80 



βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Συμμετοχι ςτο μάκθμα 
Εργαςτθριακι άςκθςθ 
Πεδίου. Ανάλυςθ λόγου ι 
μελζτθ περίπτωςθσ  

60 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

Πρακτικι άςκθςθ  - 

Εκπόνθςθ προαιρετικϊν 
εργαςιϊν με εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

80 

Υποχρεωτικι εργαςία και 
πρακτικι άςκθςθ 

 

Δθμιουργικι παραγωγι  και 
ςφνκεςθ αφθγθματικοφ 
υλικοφ παιδικισ λογοτεχνίασ 

20 

Φροντιςτιριο Γλϊςςασ Για φοιτθτζσ από το εξωτερικό ι 
με αδυναμία κατάκτθςθσ 
επάρκειασ ςτθν Ελλθνικι κατά 
περίπτωςθ, προαιρετικά ,  0. 

  

Σφνολο Μακιματοσ  250 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Παρουςιάςεισ εργαςιϊν, βιωματικζσ δράςεισ αφιγθςθσ για 
παιδιά ςτθ διάρκεια εξαμινου και  ςτο τζλοσ του εξαμινου,  
εφόςον το επιτρζπουν οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ, 
παραγωγι δθμιουργικϊν αφθγθματικϊν  παραδειγμάτων 
ςτθν ομάδα Συχνά δίνονται απαλλακτικζσ ι προςκετικζσ 
εργαςίεσ για τουσ ενδιαφερομζνουσ κατά περίπτωςθ. 
Προτείνεται ετεροαξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ ςε 
μικρζσ  εργαςίεσ ςτο μάκθμα κακϊσ αυτό ζχει βιωματικό 
εργαςτθριακό   φφοσ και  γίνεται επίδειξθ τεχνικϊν ςτθ 
διάρκεια των παραδόςεων με ςυμμετοχι των 
παρευριςκόμενων.  Η ςυμμετοχι ςτο μάκθμα, θ ςωςτι 
χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και δθμιουργικι ζκφραςθ  
επθρεάηουν τθν αξιολόγθςθ του μακιματοσ κακοριςτικά. Η 
παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι για τθν βακμολόγθςθ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Παπαδνπνύινπ , καξάγδα .  Η ζπκβνιή ηνπ Dante Alighieri ζηε δηδαθηηθή ηωλ δωληαλώλ 

γιωζζώλ. Μειέηε ζην έξγν ηνπ "Η επγιωηηία ηεο κεηξηθήο γιώζζαο , Εθδόζεηο Σππωζήηω-Γ . 
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