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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 TGSOL-532 Διδασκαλία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 

10 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Γλωσσών και Λογοτεχνίας Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Επιλεγόμενο Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκοντες Έτος Σπουδών 

2ος Κύκλος Πολίνα Μακάη 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης - Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Το μάθημα απευθύνεται σε διδάσκοντες τη νεοελληνική λογοτεχνία σε μαθητικό/σπουδαστικό κοινό 
με μητρική γλώσσα διάφορη της ελληνικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος η προσέγγιση της 
λογοτεχνίας εντάσσεται στην ευρύτερη συνθήκη διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως Γ2. 
Ειδικότερα, εξετάζονται οι στόχοι, οι μέθοδοι και οι πρακτικές προσέγγισης του λογοτεχνικού 
κειμένου και η θεωρητική τους προϋπόθεση, ενώ δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν εκτενώς 
ζητήματα, όπως η σχέση του μαθήματος της λογοτεχνίας με το μάθημα της γλώσσας και η σύνδεση 
του μαθήματος με ευρύτερες περιοχές γνώσης, όπως ο πολιτισμός και οι τέχνες.  

Μέσα από το εν λόγω μάθημα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη λογοτεχνία, αφενός, ως έναν 
πολύπλευρο και πολυδιάστατο φορέα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης και, αφετέρου, 
ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του 
συγγραφέα, αλλά και του κειμένου, καθώς και της εποχής κατά την οποία συνετάχθη. Ο ρόλος του 
μαθήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς καθορίζει αξιακές προτεραιότητες, αναγνωρίζει τις 
διαπολιτισμικές αξίες, δίνοντας το πρόσφορο βήμα για την αξιοποίηση της διδασκαλίας της στην 
πολυπολιτισμική τάξη. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποδοχής, κατανόησης και 
συμπερίληψης, ενισχύει στον αλλόγλωσσο μαθητή το αίσθημα της θέλησης για εκμάθηση της 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης καταπολεμώντας οποιαδήποτε ψήγματα απροθυμίας.  

Επιπροσθέτως, η λογοτεχνία, εν γένει, αποτελεί ένα πολυσύστημα αξιών, γλωσσικών, ιδεολογικών 
και πολιτισμικών το οποίο υποβοηθά, τις περιθωριοποιημένες ομάδες να ενταχθούν και τους 
εκπαιδευτικούς να βρουν τα ερείσματα να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα της λογοτεχνίας στη 
σχολική διδασκαλία  
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Μέσα από τη λογοτεχνία, εν είδει γλωσσικού φορέα, οι μαθητευόμενοι εντοπίζουν και μαθαίνουν 
περί της χρήσης λέξεων και εκφράσεων στο εκάστοτε λογοτεχνικό συγκείμενο, ενώ μέσα από την 
κειμενική παραστατικότητα και εικονοποιία μπορούν να συνδέσουν δύο ή περισσότερα ερεθίσματα 
(εικόνας – λέξης ή έκφρασης), με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η εκμάθηση και να 
συγκεκριμενοποιηθεί η σημασία λέξεων και εκφράσεων.  

Ως εκ τούτου, τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, αλλά και 
στην εξοικείωση με τη γλώσσα, προκειμένου ο αλλόγλωσσος μαθητής να αποκτήσει γλωσσικές 
εμπειρίες. Η λογοτεχνία επιδρά θετικά επ’ αυτού και, συγκεκριμένα, στην κατάκτηση της γλωσσικής 
και επικοινωνιακής ικανότητας και στην κατανόηση της δομής της γλώσσας. Συν τοις άλλοις, η 
διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων μπορεί να βοηθήσει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
στο να αντιληφθούν τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως απόλυτο μέρος της διδασκαλίας 
και με αυτό τον τρόπο να μεταμορφωθούν οι αίθουσες διδασκαλίας σε έναν χώρο αληθινής 
άσκησης στην επικοινωνιακή γλώσσα.  

Βάσει των παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εκμάθηση της διαδικασίας η 
οποία μετατρέπει ένα γνωστικό αντικείμενο σε διδακτικό. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία γόνιμη 
διάδραση και ‘αντιπαράθεση’ των φοιτητών με τα λογοτεχνικά έργα, εστιάζοντας στην κουλτούρα, 
προκειμένου να προβληθεί η θετικότητα της αποδοχής, η πολυπολιτισμικότητα και η 
συμπερίληψη.  

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:  

• Οργανώνουν ένα μάθημα λογοτεχνίας ορίζοντας συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και 
τρόπους επίτευξής τους.  

• Επιλέγουν πρακτικές προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου και να προσδιορίζουν τους 
λόγους των επιλογών τους.  

• Αξιοποιούν νέα ψηφιακά μέσα για την επίτευξη των διδακτικών τους στόχων με 
προστιθέμενη μαθησιακή αξία.  

• Συνδυάζουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με γλωσσικούς διδακτικούς στόχους. 

• Αναγνωρίζουν, σχολιάζουν και αξιολογούν επιλογές ως προς τις μεθόδους, τις πρακτικές, 
τους στόχους της διδασκαλίας σε εφαρμοσμένα ή προτεινόμενα προς διδασκαλία 
παραδείγματα μαθημάτων.  

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

Θεματικά πεδία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος:  

• Διδασκαλία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική θεωρία  

• Μέθοδοι διδακτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου  
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• Επιλογή λογοτεχνικού κειμένου και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  

• Οργάνωση σχεδίου μαθήματος  

• Αξιολόγηση 

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συζήτηση στο φόρουμ, εβδομαδιαίες δραστηριότητες. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Εργασία εξαμήνου, εβδομαδιαίες δραστηριότητες, συμμετοχή στο φόρουμ, τελική εξέταση. 

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Η θεωρία της λογοτεχνίας 

στην πράξη της 

διδασκαλίας 

Φρυδάκη, Ε. Κριτική 2003 - 

 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Διαβάζοντας 

Λογοτεχνία στο 

Σχολείο 

Αποστολίδου, Β., 

Χοντολίδου, Ε., 

Καπλάνη, Β. (επιμ.) 

Τυπωθήτω – 

Γ. Δαρδανός 

 

2000 

 
 

- 

Διδακτικη Της 

Λογοτεχνιας. 

Βιωματικη Και 

Κριτικη Διδασκαλια 

Μεσω Τεχνικων 

Δημιουργικης 

Γραφης Και 

Αναγνωστικης 

Γεωργιάδου, Αγ., 

Μπίκος, Γ. (2017) 

Γρηγόρης 2017 - 
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Ανταποκρισης - 

Συγχρονες 

Προσεγγισεις Για 

Γυμνασιο Και Λυκειο 

Δημιουργικη 

Διδασκαλια Της 

Λογοτεχνιας 

Εισηγησεις Και 

Πρακτικες 

Εφαρμογες Στη 

Δημοτικη 

Εκπαιδευση. 

Ροδοσθένους-

Μπαλάφα, Μ. 

(επιμ.) 

Γρηγόρης 2017 - 

 

  


