
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΑΓΩΓΘΧ 

ΣΜΗΜΑ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΣ ΨΠΘΠΑ ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  6
ο
 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΡΕ 435 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ ΞΑΛ ΨΘ ΠΛΞΦΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
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Διαλζξεισ 3 4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΣΩ ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΣΧΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΣΧΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

e-Oδθγόσ Χπουδϊν 

Λςτοςελίδα Ψμιματοσ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

 Ρα μποροφν να κάνουν κριτικι ανάλυςθ ζργων Υαιδικισ/Ρεανικισ  Οογοτεχνίασ, ωσ προσ 
τα είδθ, τα κζματα, τα μοτίβα και τα αφθγθματικά χαρακτθριςτικά. 

 Ρα μποροφν να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν δθμιουργικά ζνα παιδικό λογοτεχνικό 
project. 

 Ρα μποροφν να επιλζγουν ςφγχρονα Υαιδικά λογοτεχνικά μικροαφθγιματα για να τα 
χρθςιμοποιοφν ςτο νθπιαγωγείο. 

 Ρα γνωρίηουν πωσ να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ για τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο του παιδικοφ 
βιβλίου. 

 Ρα παρουςιάςουν παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο ςε κοινά και ζντυπα 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Eφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πράξθ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 



 

 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Eργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Πεταφερτζσ δεξιότθτεσ Υαρουςίαςθ παιδικοφ λογοτεχνικοφ βιβλίου ςε κοινά και ζντυπα 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτισ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ και ςτισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ 
και διεκνοφσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ από τον 19

ο
 ςτον 21

ο
 αι. Διερευνά το κζμα τθσ αυτονομίασ και 

του οριςμοφ τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ςε ςχζςθ με τθ λογοτεχνία των ενθλίκων, ποια είναι τα είδθ 
και τα κζματά τθσ, οριςμζνα εκδοτικά ηθτιματα, το κζμα τθσ εικονογράφθςθσ, τα ειδικά περιοδικά, 
τι απαςχολεί τθν κριτικι τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ λογοτεχνίασ για το 
παιδί ςτθν προςχολικι θλικία. Κα αναφερκεί ςε ζργα ςτακμοφσ και ςυγγραφείσ ςτθν πορεία τθσ 
ελλθνικισ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ. Ψο μάκθμα κα εςτιάςει ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ τθσ αφθγθματικισ 
ανάλυςθσ του παιδικοφ πεηογραφιματοσ. Αναφορά κα γίνει ςτο ρόλο τθσ Γυναικείασ ελλθνικισ 
ςυντροφιάσ και ςε άλλουσ φορείσ ςτισ μετά το 1945 και 1980 περιόδουσ ανάπτυξθσ τθσ Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα. Ψο μάκθμα κα αςχολθκεί με τθ διαμόρφωςθ του είδουσ τθσ μικρισ 
ιςτορίασ, του μικροαφθγιματοσπου απευκφνεται ςτθν πρωτοςχολικι θλικία και κα ςυηθτιςει το 
ρόλο τθσ μετάφραςθσ και τθσ εικονογράφθςθσ ςτθν κυκλοφορία του παιδικοφ βιβλίου, κακϊσ και 
τθ κζςθ τθσ Υαιδικισ Οογοτεχνίασ ςτο νθπιαγωγείο ςιμερα. Κα αναφερκεί επίςθσ ςτα είδθ του 
φανταςτικοφ για παιδιά και κα ςυηθτιςει το ζργο του LewisCarolΑliceinWonderland.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Υρόςωπο με Υρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υροτηζκτορασ 

e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 
Δραςτηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Χυγγραφι εργαςιϊν 21 

Δθμιουργικό παιδικό 
λογοτεχνικό project 

5 

Πελζτθ ανάλυςθ και 
εφαρμογι βιβλιογραφίασ 

20 

Χυνάντθςθ με διδάςκουςα 5 

Υροετοιμαςία για τισ 
εξετάςεισ 

30 

Χφνολο μακιματοσ 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ  Ελλθνικά 

 

Επιλογισ Ερωτιςεισ Χφντομθσ Ανάπτυξθσ δοκιμίων  70% 

και ανάλυςθσ  παιδικοφ λογοτεχνικοφ ζργου   
(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Γραπτι ερευνθτικι εργαςία και δθμόςια παρουςίαςθ 

 (προαιρετικι)                                                                     20% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

Δθμιουργικό παιδικό  λογοτεχνικό  project 



 

 

(προαιρετικό) 10% 

(Χυμπεραςματικι για βακμολόγθςθ) 

 

Ξριτιρια βακμολόγθςθσ γραπτισ εξζταςθσ και εργαςιϊν 

 

1.Υεριεχόμενο (κατανόθςθ του κζματοσ, τεκμθρίωςθ, 
κριτικόσ ςχολιαςμόσ) 

2.Δομι (ενότθτεσ ςτθ διαπραγμάτευςθ του κζματοσ, 
διαςφνδεςθ των παραγράφων) 

3.Γλωςςικι ζκφραςθ (ςαφινεια, ορκογραφία, ςφνταξθ, 
ορολογία, επιμζλεια κειμζνου) 
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