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μαθήματος:

Να διακρίνουν τα διαφοροποιητικά στοιχεία ανάμεσα στον γραπτό και τον
προφορικό λόγο.
Nα γνωρίζουν τους τρόπους σύστασης των κειμένων
Nα αναλύουν ποικίλα κείμενα και κυρίως μαθητικά γραπτά βάσει κριτηρίων
κειμενικότητας
Να αναγνωρίζουν σε ποιο βαθμό τα εκπαιδευτικά προγράμματα γλωσσικής
εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη τους την κειμενογλωσσολογική προσέγγιση
Να γνωρίσουν τα διάφορα κειμενικά είδη, (κυρίως στην περιγραφή, την αφήγηση
και την επιχειρηματολογία), ξεκινώντας από μια πρώτη κατηγοριοποίηση με
βάση τα διαφοροποιητικά τους χαρακτηριστικά.
Nα μελετήσουν τα είδη κειμένων, ενταγμένα στα διάφορα σχολικά πλαίσια.

 Εισαγωγή στην κειμενογλωσσολογία: κείμενο και κοινωνία, είδη κειμένων, κειμενικοί
δείκτες, συνοχή, συνεκτικότητα, υφολογία

 Προφορικός και γραπτός λόγος: τα διαφοροποιητικά στοιχεία ανάμεσα στον γραπτό
και τον προφορικό λόγο.

 Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων: βασικές αρχές της κειμενοκεντρικής
διδασκαλίας σε αντιδιαστολή προς την παραδοσιακή

 Ακολουθίες: περιγραφική, αφηγηματική, επιχιερηματολογική, οργάνωση και γλωσσικά
στοιχεία τους, διαφορές μεταξύ τους

 Λόγοι: εκφραστικός, πληροφοριακός, της πειθούς, λογοτεχνικός. Διαφορές μεταξύ τους
και διαφορές μεταξύ ειδών λόγου, κειμενικών ειδών και ειδών ύφους

 Ερμηνεία του κειμένου: επικοινωνιακοί, κοινωνιογλωσσολογικοί, υφολογικοί
παράγοντες. Τα κείμενα ως μέσα κατανόησης και κατασκευής νοημάτων
 Γραμματισμός: γραμματισμός και γλωσσική διδασκαλία, διαφορές μεταξύ
αναγνωριστικού, στοχαστικού και γραμματισμού δράσης. Διδασκαλία της γλώσσας και
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Διδακτικές Μέθοδοι
(Μεθοδολογία):

Οι συναντήσεις του μαθήματος συνδυάζουν την παρουσίαση των θεωρητικών
ζητημάτων και την προσπάθειά εμπέδωσής τους μέσω ασκήσεων. Οι διαλέξεις και
η εμπλοκή των φοιτητών σε έρευνες και παρουσιάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη
παιδαγωγικών και ερευνητικών δεξιοτήτων και συνεργασίας όλων των φοιτητών.
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η
προετοιμασία των φοιτητών για τη διδακτική πράξη.

Ποσοστώσεις
αξιολόγησης:

 Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Εργασίες και ενδιάμεση εξέταση):
 Τελική εξέταση:
50%
Ελληνικά

Γλώσσα διδασκαλία:

50%

