
 

 
 

DLEDU708 - Παιδική, Νεανική και Διηλικιακή Λογοτεχνία σε Τάξεις Δημιουργικής 

Γραφής  

Τίτλος Μαθήματος Παιδική, Νεανική και Διηλικιακή Λογοτεχνία σε τάξεις Δημιουργικής Γραφής 

Κωδικός 

Μαθήματος 

DLEDU708 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μάστερ 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1ο ή 2ο χρόνο / 1ο ή 2ο ή 3ο εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Κατερίνα Καρατάσου 

ECTS 10 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

/ 

Στόχοι Μαθήματος Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παράσχει σε διδάσκοντες/-ουσες 

γραμματισμού και μέντορες δημιουργικής γραφής ένα στέρεο θεωρητικό και 

αναλυτικό υπόβαθρο στην παιδική, τη νεανική και τη Διηλικιακή (crossover) 

λογοτεχνία. Οι φοιτητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει 

πολύτιμο πόρο για την προώθηση της δημιουργικής ανάγνωσης και της 

γραφής. 

Το μάθημα «Παιδική, Νεανική και Διηλικιακή Λογοτεχνία στη Δημιουργική 

Γραφή» θα δώσει επίσης έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η 

δημιουργική γραφή ως διδακτική φιλοσοφία και ως μέθοδος διδασκαλίας 

στο πλαίσιο του λογοτεχνικού γραμματισμού. 

Τέλος, οι φοιτητές/-τριες θα ανακαλύψουν με ποιον τρόπο η παιδική, 

νεανική και Διηλικιακή λογοτεχνία σε τάξεις δημιουργικής γραφής και 

γραμματισμού μπορεί να ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση και την 

καθημερινή δημιουργικότητα, καθώς και να ενισχύει κοινωνικές και άλλες 

δεξιότητες και αξίες (κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, ενεργητική συμμετοχή 

στα κοινά, κατανόηση και αποδοχή της πολυφωνίας, επικοινωνία με 

διαφορετικούς τρόπους και μέσα κλπ.). 

Μαθησιακά Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα μπορούν να 



 

 
 

Αποτελέσματα 1. Προσεγγίζουν κριτικά τη θέση της παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής 

λογοτεχνίας σε αναλυτικά προγράμματα διαφορετικών βαθμίδων. 

2. Αναλύουν τον ρόλο αφενός της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής ως 

διδακτικής μεθόδου και μεθόδου αξιολόγησης στο πλαίσιο του 

λογοτεχνικού γραμματισμού και αφετέρου της λογοτεχνίας ως πυρήνα 

της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. 

3. Εξηγούν τη στρατηγική σημασία των λογοτεχνικών ειδών για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας και της δημιουργικής ανάγνωσης και 

γραφής. 

4. Αναλύουν την ειδολογική ταυτότητα κείμενων της παιδικής, νεανικής και 

Διηλικιακής λογοτεχνίας, κρίνουν τη λειτουργικότητά τους από αισθητική 

άποψη βάσει του είδους τους και επιλέγουν με εύστοχο τρόπο 

αντιπροσωπευτικά κείμενα παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής 

λογοτεχνίας, διαφορετικών ειδών. 

5. Εφαρμόζουν δημιουργική γραφή ως εκπαιδευτικοί-“συγγραφείς” σε 

διάφορα είδη της παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας. 

6. Επιμελούνται / δίνουν ανατροφοδότηση για κείμενα διαφόρων ειδών της 

παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας ως εκπαιδευτικοί-

“μέντορες δημιουργικής γραφής”. 

7. Αξιοποιούν τα γνωρίσματα, τις τεχνικές και τα αφηγηματικά 

χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών της παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής 

λογοτεχνίας για να κινητοποιήσουν και να διευκολύνουν τη δημιουργική 

γραφή και ανάγνωση. 

8. Ενσωματώνουν τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή για την προαγωγή 

του λογοτεχνικού γραμματισμού και της δια βίου ανάγνωσης. 

9. Συνδυάζουν τη λογοτεχνία με τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή για 

τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων και εκπαιδευτικών υλικών 

που προάγουν κοινωνικές και άλλες αξίες και δεξιότητες (κριτική σκέψη, 

ομαδική εργασία, ενεργητική συμμετοχή στα κοινά, κατανόηση και 

αποδοχή της πολυφωνίας, επικοινωνία και επικοινωνία με 

διαφορετικούς τρόπους και μέσα κ.λπ. ), με αφετηρία τα κατάλληλα 

λογοτεχνικά είδη. 



 

 
 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

• Η θέση της παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας σε αναλυτικά 

προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί και η παιδική λογοτεχνία. 

• Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή ως διδακτική μέθοδος στο πλαίσιο 

του λογοτεχνικού γραμματισμού και η λογοτεχνία ως πυρήνας της 

δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. 

• Τα γνωρίσματα, οι τεχνικές και τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά 

διαφόρων ειδών της παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας για 

δημιουργική ανάγνωση και γραφή: φανταστικό, περιπέτεια, ρεαλισμός, 

χιούμορ, ιστορίες ενηλικίωσης, παιδική ποίηση, λογοτεχνικό ταξίδι, 

χριστουγεννιάτικες ιστορίες, ροβινσωνάδες, ιστορίες με ζώα, αλληγορία / 

μεταφορά / συμβολισμός και είδη, λογοτεχνικό όνειρο, παραμύθι, μικρή 

ιστορία, αστυνομικό μυστήριο, μυθολογική και ιστορική μυθοπλασία. 

• Η ανατροφοδότηση για τη δημιουργική γραφή σε διάφορα είδη της 

παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας. Η σχέση 

ανατροφοδότησης, επιμέλειας, βαθμολογίας. 

• Κριτήρια για την επιλογή κειμένων παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής 

λογοτεχνίας ως εκπαιδευτικού υλικού για τάξεις δημιουργικής γραφής. 

• Πρακτικές και τεχνικές δημιουργικής γραφής με την αξιοποίηση κειμένων 

παιδικής, νεανικής και Διηλικιακής λογοτεχνίας. 

• Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή ως εκπαιδευτική φιλοσοφία για την 

υποστήριξη της διά βίου ανάγνωσης και ως διδακτική μέθοδος στο 

πλαίσιο του λογοτεχνικού γραμματισμού. 

• Οι δυνατότητες των τάξεων δημιουργικής γραφής που διαποτίζονται με 

ποιοτικό αναγνωστικό υλικό και κείμενα από τα κατάλληλα λογοτεχνικά 

είδη ως περιβαλλόντων μάθησης που προάγουν κοινωνικές και άλλες 

δεξιότητες και αξίες (κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, ενεργητική 

συμμετοχή στα κοινά, κατανόηση και αποδοχή της πολυφωνίας, 

επικοινωνία και επικοινωνία με διαφορετικούς τρόπους και μέσα κ.λπ.). 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως. Το μάθημα θα παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο με 

σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας. Το σύνολο των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων υποστηρίζεται από ηλεκτρονική πλατφόρμα 



 

 
 

επικοινωνίας και μάθησης. 

 

Οι κύριες μαθησιακές δραστηριότητες είναι οι εξής: 

• Μελέτη υποχρεωτικής βιβλιογραφίας του μαθήματος 

• Παρουσιάσεις περιεχομένου ή κύριων σημείων ή συγκεκριμένων 

μελετών σε διάφορες μορφές (: power point, παρουσιάσεις με λόγο, 

υπομνηματισμένες παρουσιάσεις) 

• Διατύπωση και επίλυση αποριών σε ειδικό forum 

• Διάλογοι για θέματα έρευνας και ερμηνείας σε δύο ειδικά forum του 

μαθήματος 

• Ερωτήσεις, κουίζ, ασκήσεις, κείμενα θέσης κ.ά. αυτοαξιολόγησης. 

• Εκπόνηση εργασιών του μαθήματος 

• Συμμετοχή σε τέσσερις τηλεδιασκέψεις 
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