
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΑΤ 307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

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: Γιώργοσ Καψάλησ - μαράγδα Παπαδοποφλου   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων και 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων διδακτικισ επάρκειασ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-course από τθν ιςτοςελίδα του Παιδαγωγικοφ  Σμιματοσ 

Δ.Ε. Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

  



(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: 
ονομάηουν ςχολζσ και ρεφματα επίδραςθσ τθσ ιςτορίασ τθσ Π.Λ. ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό , να τισ περιγράφουν, να τισ χρθςιμοποιοφν, να μποροφν να τισ ςυνδυάηουν , να 
αναγνωρίηουν πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των μεκόδων κατά περίπτωςθ, να 
οργανϊνουν ςχζδια μακιματοσ για το γλωςςικό μάκθμα, να καταςκευάηουν και να 
ςυλλζγουν τα απαραίτθτα υλικά που κα χρθςιμοποιιςουν ςτο μάκθμα, να επικοινωνοφν 
μεταξφ τουσ και με τα παιδιά ςτθν τάξθ, να επαναπροςδιορίηουν τεχνικζσ που 
χρθςιμοποίθςαν ςε ςυνεργαςία με τουσ δαςκάλουσ των ςχολείων και όςων εμπλζκονται 
ςτο λογοτεχνικό κείμενο. Επίςθσ, να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν ςυγγραφείσ παιδικϊν 
λογοτεχνικϊν βιβλίων και παιδικά περιοδικά . 
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… 
……. 

 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ βιβλιογραφίασ, εμπειρικισ 
ζρευνασ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν , Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  κατά τθ διδακτικι πράξθ και 
ςφμφωνα με το γλωςςικό υπόβακρο μακθτϊν Αυτόνομθ εργαςία ςε ςχζςθ με το μάκθμα  Ομαδικι εργαςία  
κατόπιν ςυνεννόθςθσ ι προςκετικισ εργαςίασ, Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  ςε ςυνεργαςία με ξζνα 
πανεπιςτιμια Erasmus , πολιτιςτικοφσ φορείσ και κοινωνικοφσ φορείσ. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον . 
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν εργαςιϊν και μεκοδολογικϊν εφαρμογϊν-εργαλείων για τθν ςχολικι τάξθ. 
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ διαπολιτιςμικι επικοινωνιακι διάςταςθ τθσ  
λογοτεχνίασ για παιδιά διαχρονικά και ςχζςεισ λογοτεχνικισ γλϊςςασ και τθσ εκπαίδευςθσ.  Οι φοιτθτζσ  
πρζπει να οικειοποιθκοφν κείμενα και  ειδικζσ κοινωνικζσ και ιςτορικζσ διαςτάςεισ τθσ Π.Λ. ανά είδοσ  γραφισ . 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- Σάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε θύζε θαη ην θεηκεληθό είδνο ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο . Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο  δηα ηεο παηδηθήο 

ινγνηερλίαο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

- Δηζαγσγή ζηελ έληαμε ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηελ παγθόζκηα 

παηδηθή ινγνηερλία. Δξεπλεηηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θεηκέλσλ. 

-Ζ ειιεληθή παηδηθή ινγνηερλία αλά ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. Κνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δηακνξθώζεηο πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο ησλ παηδηθώλ ινγνηερληθώλ 

βηβιίσλ  

-Από ηελ ηζηνξία ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ζηε δεκηνπξγία 

ινγνηερλίαο γηα παηδηά. 

-Αιιειεπίδξαζε θαη ζρέζε ελήιηθνπ θαη παηδηθνύ ζηελ αλάγλσζε ησλ παηδηθώλ 

βηβιίσλ 

-Κξηηηθή ζθέςε θαη παηδηθή ινγνηερλία. Ζιηθία θαη είδνο παηδηθώλ ινγνηερλεκάησλ 



ζε θαηεγνξίεο επηινγήο  

- Πώο επηιέγνπκε βηβιία γηα παηδηά, πνηνο επηιέγεη θαη πώο ε ζύγρξνλε βηνκεραλία 

εληάζζεη ην παηδηθό βηβιίν ζε κία ζεηξά θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ηελ αμία ησλ 

νπνίσλ πξνζδηνξίδεη ε δηαθήκηζε, ηα πνιπκέζα, νη πνιπγξακκαηηζκνί, ε ηερλνινγία. 

-Οη εκπιεθόκελνη ζηε δεκηνπξγία ελόο παηδηθνύ βηβιίνπ άιινηε θαη ηώξα.  Ο ξόινο 

ησλ εηδηθώλ ζηελ θξηηηθή ηνπ παηδηθνύ βηβιίνπ θαη αλαγλώζκαηνο γηα παηδηά.   

-Ζ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά θαη ε ινγνηερλία από παηδηά.  

-Πεξηνδηθά θαη δηαδξαζηηθά βηβιία γηα παηδηά,  εηθνλνβηβιία, pop-up books θαη 

ηδενινγηθέο θαηαζθεπέο.  

-ύγθξηζε μέλσλ θαη ειιεληθώλ ινγνηερληθώλ παηδηθώλ βηβιίσλ αλά επνρή θαη 

γεσγξαθηθή ζέζε: ρσξνρξνληθή νξηνζέηεζε θξηηεξίσλ γηα ην δηαρξνληθά θαιό 

παηδηθό ινγνηερληθό βηβιίν. 

-Γλσξηκία κε ζπγγξαθείο θαη ραξαθηεξηζηηθά έξγα  . Διεύζεξε επηινγή 

ελαζρόιεζεο από ηνπο θνηηεηέο θαη αλάιεςε έξεπλαο γηα ηελ παξνπζίαζε κίαο 

πιεπξάο ζπγγξαθηθνύ έξγνπ κε πξσηόηππε πξνζέγγηζε. 

- Παηδηθή ινγνηερλία θαη ηδενινγία.  

-Σν πξντόλ θαη ε ηέρλε   πξντνύζα αηζζεηηθήο  σο δεηήκαηα  ινγνθξηζίαο ζηελ 

εθδνηηθή θαη αγνξαζηηθή αμία γηα ηελ  παηδηθή ινγνηερλία. Σν δήηεκα ηνπ 

δηδαθηηζκνύ. Σν δήηεκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

ηαπηόηεηαο. Φνξείο θαη ελεκέξσζε γηα νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη παγθνζκίσο 

κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία. Ζ ζέζε ηεο ειιεληθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζε απηνύο. 

.-Ο ξόινο ηεο ινγνηερλίαο ζηε δηαδηθαζία γισζζηθήο θαη θνηλσληθό 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. Ζ αιιειεπίδξαζε παηδηώλ-ελειίθσλ κε 

ηελ παηδηθή ινγνηερλία ζην ζπίηη. 

-Αλαγλσζηηθέο πξαθηηθέο θαη παηδηθή ινγνηερλία ζηελ ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο. Σα 

αλζνιόγην ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, ε εηθνλνγξάθεζε θαη ηα παηρλίδηα ιόγνπ. 

 Δλδειερήο πξνζέγγηζε ζε είδε παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία. 

Σν  παηδηθό δηήγεκα, ην παηδηθό πνίεκα θαη ην παηδηθό κπζηζηόξεκα. Ζ εμέιημε ηεο 

εθεβηθήο θαη λεαληθήο ινγνηερλίαο κέζα ζηα είδε ηεο : Ηζηνξηθό, θαληαζίαο, 

Κνηλσληθό,παξακύζη,  κύζνη, ζξύινη θ.ιπ. ύλδεζε ηεο ινγνηερλίαο γηα παηδηά κε 

άιιεο ηέρλεο όπσο ε απόδνζε ινγνηερλεκάησλ ζην παηδηθό ζέαηξν θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε εξώσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο ζε κπινπδάθηα, 

αμεζνπάξ ηεο παηδηθήο βηνκεραλίαο, όπσο ηζάληεο, θαζεηίλεο βηληενπαηρλίδηα θ.ιπ. 

Ζ άιιε αλάγλσζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ζθέςεηο  γηα ην κέιινλ ηεο. 

Παξνπζίαζε εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ θαη ζπδήηεζε 

- Δπίζθεςε εηδηθνύ παηδηθήο ινγνηερλίαο θαη ζπδήηεζε.  

πλέρεηα παξνπζηάζεσλ εξγαζηώλ. Αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπδήηεζε θαη 

κεηαγλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

καζεκάησλ. Ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή αλάιεςε εξεπλεηηθήο δξάζεο ζε 

ζέκαηα παηδηθήο ινγνηερλίαο . 

 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία, βιωματικά 

παιχνίδια και ιςτορικά λογοτεχνικά παραδείγματα 

ςε πειραματικό ςχεδιαςμό και προςζγγιςθ 

ζρευνασ  ςτο μάκθμα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οι φοιτθτζσ παραπζμπονται ςε ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

με το μάκθμα  και τα Αναλυτικά προγράμματα τθσ 
διδαςκαλίασ τθσ Π.Λ. ςτθν Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 
προσ ενθμζρωςθ και περάτωςθ εργαςιϊν και 
ςχεδιαςμοφ των εργαςιϊν   χρθςιμοποιϊντασ και 
Σ.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 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παρακολοφκθςθ- 
υμμετοχι ςτο μάκθμα 

80 

Εργαςτθριακι άςκθςθ 
Πεδίου. Ανάλυςθ λόγου ι 
μελζτθ περίπτωςθσ  

60 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

10 

Πρακτικι άςκθςθ  - 

Εκπόνθςθ προαιρετικϊν 
εργαςιϊν με εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

80 

Τποχρεωτικι εργαςία και 
πρακτικι άςκθςθ 

Προαπαιτοφμενα και 
υποχρεωτικά (Υ) 

Δθμιουργικι παραγωγι 
διδακτικοφ υλικοφ για το 
γλωςςικό μάκθμα 

20 

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

  

φνολο 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 ςτθ διάρκεια εξαμινου και  
ςτο τζλοσ του εξαμινου,  εφόςον το επιτρζπουν οι 
υλικοτεχνικζσ υποδομζσ υχνά 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 το γνωςτικό επίπεδο επθρεάηουν τθν 
αξιολόγθςθ του μακιματοσ κακοριςτικά. Η 
παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι για τθν 
βακμολόγθςθ. 
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