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PELIT200 - Λογοτεχνική Ανάλυση 
 

Τίτλος μαθήματος 
Λογοτεχνική Ανάλυση 

Κωδικός 
μαθήματος 

PELIT200 

Κατηγορία 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 
Πτυχίο 

Έτος/ Εξάμηνο 2o έτος - Χειμερινό εξάμηνο 

Όνομα διδάσκοντα/ 
ουσας 

Κατερίνα Καρατάσου 

ECTS 5 Διαλέξεις / 
Βδομάδα 

3 περίοδοι 
επί 13 
εβδομάδες 

Εργαστήριο / 
Βδομάδα 

 

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα περιεκτικό 
υπόβαθρο λογοτεχνικής ανάλυσης σε εκπαιδευτικό συγκείμενο. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να: 
− Αποκωδικοποιούν την ειδολογική ταυτότητα κειμένων παιδικής και 

νεανικής λογοτεχνίας. 
− Αναλύουν τις αφηγηματικές τεχνικές σε κείμενα παιδικής και νεανικής 

λογοτεχνίας. 
− Χρησιμοποιούν στοιχεία της γραμματικής του ποιητικού λόγου για την 

ανάλυση ποιητικών κειμένων για παιδιά και νέους. 
− Συγκροτούν πακέτα λογοτεχνικών κειμένων, βάσει περικειμένου, 

θέματος, είδους κ.λπ. 
− Ανταποκρίνονται κριτικά σε κείμενα παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με 

συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο. 

Προ-απαιτούμενα Κανένα Συν-απαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

 
− Είδη της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας (πρώτη σχολική ηλικία, 

μεγάλα παιδιά και έφηβοι). 
− Θεωρία παρακειμένου. 
− Στοιχεία αφηγηματολογίας. 
− Στοιχεία της γραμματικής του ποιητικού λόγου. 
− Δόμηση πακέτων κειμένων. 
− Αρχές κριτικής της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. 

Μέθοδοι 
Διδασκαλίας 

Διάλογος, διάλεξη και βιωματικά εργαστήρια 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τη μορφή 
βιωματικού εργαστηρίου και το δεύτερο ενσωματώνει τα ευρήματα του 
εργαστηρίου στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος. Οι φοιτητές / φοιτήτριες 
έχουν πρόσβαση στα κείμενα και τις παρουσιάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 
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Αξιολόγηση 
 

Ανά εξάμηνο προγραμματίζονται στο διάγραμμα μαθήματος ορισμένες από 
τις παρακάτω μορφές συνεχούς αξιολόγησης (σύνολο 50%): 
− Παρουσίαση άρθρου 
− Χαρτοφυλάκιο (portfolio) των βιωματικών εργαστηρίων 
− Αναστοχαστικό ημερολόγιο 
− Εργασία ανάλυσης λόγου 
− Έκθεση συμμετοχής σε σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος 

συνέδριο, εργαστήριο, διάλεξη κ.λπ. 
− Ενδιάμεση γραπτή εξέταση 
− Δείγματα λογοτεχνικής κριτικής 

 

Υποχρεωτικά (50%): 

Τελική γραπτή εξέταση 

Γλώσσα Ελληνική 


