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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ

Σ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ

Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής και Ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά (οι φοιτητές Erasmus μπορούν να εξεταστούν στα 

αγγλικά, αν το επιθυμούν) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 

Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες ένα 

πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και να τους 

βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες σχετικές δεξιότητες.  

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 

- να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο αξιών μέσα στο οποίο εντάσσεται η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας· 

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp


- να απαριθμούν και να εξηγούν τους στόχους που εξυπηρετεί η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας· 

- να αναφέρουν διαφορετικές οπτικές του λογοτεχνικού φαινομένου και το πώς αυτές 

συναρτώνται με διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδακτική του αντικείμενου· 

- να εξηγούν την έννοια του λογοτεχνικού κανόνα και πώς αυτή συνάπτεται με τις 

αναγνωστικές κοινότητες· 

- να γνωρίσουν σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας   

- να επιλέγουν λογοτεχνικά κείμενα για διδασκαλία ανάλογα με τους επιμέρους 

σκοπούς, την ηλικία, και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των μαθητών· 

- να οργανώνουν ένα μάθημα λογοτεχνίας και να το διαχειρίζονται μέσα στην τάξη· 

- να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας· 

- να προβληματιστούν για την αξιολόγηση των μαθητών   

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως 

αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες 

από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 

δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 

και των απαραίτητων τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 

υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

Αυτόνομη εργασία  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 

φύλου  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Εισαγωγή. Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση, ιστορική αναδρομή.  

- Στόχοι διδασκαλίας της λογοτεχνίας.  

- Οπτικές του λογοτεχνικού φαινομένου και διδακτικές προσεγγίσεις. 

- Προγράμματα σπουδών  

- Λογοτεχνικός κανόνας και αναγνωστικές κοινότητες. 

- Επιλογή των κατάλληλων κειμένων για το κατάλληλο κοινό. 

- Σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος.  

- Ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (εντοπισμός, επιλογή, χρήση). 

- Διαχείριση της διδασκαλίας μέσα στην τάξη. 

-Αξιολόγηση των μαθητών. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη και κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις με τους φοιτητές 



ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

- Πλατφόρμα classweb 

- E-mail  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, 

Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 

Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 

Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 

Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 

Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

Εκπόνηση μελέτης (project), 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 

μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε 

επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί 

στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 

προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

 

83 

  

  

Τελική γραπτή εξέταση 3 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου 

εργασίας ανά πιστωτική 

μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 

αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 

Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 

Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 

Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 

Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 

Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 

κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 

που είναι προσβάσιμα από τους 

φοιτητές. 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση στα ελληνικά (ή στα αγγλικά, 

για φοιτητές Erasmus), η οποία θα περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις 

δοκιμιακής ανάπτυξης σχετικές με το περιεχόμενο του 

μαθήματος, καθώς και περιληπτική παρουσίαση ενός 

ενδεικτικού σχεδίου μαθήματος. 

 

Για την αξιολόγηση των απαντήσεων λαμβάνονται 

υπόψη:  

- η πληρότητα και η ευστοχία· 

- ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και η 

ωριμότητα της κριτικής σκέψης που δείχνουν· 

- το επίπεδο του λόγου που χρησιμοποιείται 

(δομή της απάντησης, ορθή χρήση της 

γλώσσας).  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Β. Αποστολίδου και Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Αθήνα, Τυπωθήτω Γ. 

Δαρδανός, 1999 



Τζίνα Καλογήρου, Το Αλωνάκι της Ανάγνωσης. Αναλύσεις λογοτεχνικών κειμένων και 

διδακτικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, Επτάλοφος, Αθήνα 2016 

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου (επιμ.), Λογοτεχνική ανάγνωση και διδακτικές εφαρμογές (Δημοτικό, 

Γυμνάσιο, Λύκειο), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001 

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Τζίνα Καλογήρου & Άβα Χαλκιαδάκη, Φιλαναγνωσία και σχολείο, 

Πατάκης, Αθήνα 2008 

Σπύρος Κιοσσές, Ελένη Χατζημαυρουδή, Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

Ερμηνευτική, κριτική και δημιουργική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, Κριτική, 

Αθήνα 2020 

Σοφία Νικολαΐδου, Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες. Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη, 

Κέδρος, Αθήνα 2009 

Βίκυ Πάτσιου & Τζίνα Καλογήρου (επιμ.), Η δύναμη της λογοτεχνίας: διδακτικές 

προσεγγίσεις - αξιοποίηση διδακτικού υλικού (δημοτικό - γυμνάσιο - λύκειο), Gutenberg, 

Αθήνα 2013 

Ευαγγελία Φρυδάκη, Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Κριτική, Αθήνα 

2003 

Tzvetan Todorov, Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, μτφρ. Χρύσα Βαγενά, Πόλις, Αθήνα 2013 

 

 


