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ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Προπτυχιακό

2Τ7
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
Β
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ
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Ελλθνικι
Ναι

https://eclass.duth.gr/courses/ALEX03208/

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τα Παραρτιματα Α & Β ςτο ςυνθμμζνο αρχείο
τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν», ςελίδεσ 20 - 24:
Παράρτθμα Α *(α) Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε κφκλο ςπουδϊν, ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ & (β) Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ]
Παράρτθμα Β (Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων)

Οι ςτόχοι αυτοφ του μακιματοσ είναι:

-

είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτών ςε βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ γλωςςολογίασ . Σα
ηθτιματα που εξετάηονται αφοροφν τθ φφςθ τθσ γλώςςασ, τισ λειτουργίεσ τθσ, κακώσ και
και τα επίπεδα περιγραφισ και ανάλυςισ τθσ. Όλα τα ηθτιματα που εξετάηονται
υποςτθρίηονται από παραδείγματα από τθν ελλθνικι γλώςςα.

Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να

-

να ζχουν εξοικειωκεί με ζννοιεσ και εργαλεία που κα ςυμβάλουν ςτθν κατανόθςθ των
δομών και των λειτουργιών τθσ γλώςςασ και κατ’ επζκταςθ ςτθν αντιμετώπιςθ κεμάτων

και προβλθματιςμών που αφοροφν τθ διδακτικι τθσ.
Γενικέσ Ικανότητεσ
Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. Συμβουλευτείτε τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αναμζνεται να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ, όπωσ
αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ. Σε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το
μάκθμα.
- Κατανόθςθ, ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ επιςτθμονικϊν
δεδομζνων που ςυνδζονται με όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ
εκπαίδευςθσ των παιδιϊν θλικίασ 6 – 12 ετϊν
- Κατανόθςθ, ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και διαχείριςθ με
κριτικό τρόπο των πολλαπλϊν παραγόντων που
διαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα
- Επιλογι και εφαρμογι μεκοδολογιϊν και
εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν, με ςτόχο τθ γνωςτικι,
κοινωνικι, πολιτιςτικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ
των μακθτϊν
- Σχεδίαςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ καινοτόμων

- Ανάπτυξθ ουςιαςτικισ παιδαγωγικισ δραςτθριότθτασ ςε εκνικό
και διεκνζσ επίπεδο που είναι ςυμβατι με τα ςφγχρονα
δεδομζνα των κετικϊν, κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν και, ειδικότερα, τθσ εκπαίδευςθσ και, επιπλζον,
αξιοποιεί με κατάλλθλο τρόπο τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ
τεχνολογίασ
- Επανα-πλαιςίωςθ, αξιοποίθςθ και υποςτιριξθ με ενεργό τρόπο
τθσ ζρευνασ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
αφοροφν τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ αλλά και πζρα από
αυτιν, όπου θ διαμόρφωςθ ευκαιριϊν μάκθςθσ για όλουσ τουσ
μακθτευομζνουσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε τυπικά και άτυπα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

- Αναγνϊριςθ των κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ
ταυτότθτασ του εκπαιδευτικοφ και ανάπτυξι τθσ μζςα από
διαδικαςίεσ κριτικισ διερεφνθςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ
διδακτικισ πρακτικισ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Βαςικζσ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά τθσ ανκρώπινθσ γλώςςασ. Λειτουργίεσ τθσ γλώςςασ. Η
επιςτθμονικι μελζτθ τθσ γλώςςασ. υγχρονία και διαχρονία. Προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ. Η
προζλευςθ τθσ γλώςςασ. Παιδιά και κατάκτθςθ τθσ γλώςςασ. Φωνθτικι. Φωνολογία. Μορφολογία.
Λεξικολογία. θμαςιολογία. Γλωςςικι ποικιλία.

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΗ & ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ



τθν τάξθ




Ηλεκτρονικι πλατφόρμα e-class
e-mail

Δια ηϊςθσ, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικζσ
προςεγγίςεισ/ δραςτθριότθτεσ που κυρίαρχα
ακολουκοφνται (εκκετικζσ / μονολογικζσ,
διαλογικζσ, διερευνθτικζσ, κ.ά.) :
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ,
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), Συγγραφι
εργαςίασ
/
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα, κακϊσ
και οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ, ϊςτε
ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS (βλζπε και Παράρτθμα Γ ςτο ςυνθμμζνο
αρχείο τθσ ΑΔΙΠ «Πρόταςθ Ακαδθμαϊκισ
Πιςτοποίθςθσ Προγράμματοσ Σπουδϊν») .

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
εμινάρια

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου (ςφνολο ωρών)
35
25

Εργαςτθριακι άςκθςθ
Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
Φροντιςτιριο

35

Πρακτικι
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εκπόνθςθ μελζτθσ
υγγραφι εργαςίασ / εργαςιών
Αυτοτελισ Μελζτθ

30

…………
……………

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
ανά πιςτωτική μονάδα)

125

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ/ του τρόπου
αξιολόγθςθσ
Γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ πολλαπλισ
επιλογισ, ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ,
επίλυςθ αςκιςεων/προβλθμάτων), Γραπτι
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, κτλ. Σε κάκε περίπτωςθ αναφζρεται
αν πρόκειται για ατομικι ι ομαδικι εργαςία
και θ ‘βαρφτθτα’ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ
αξιολόγθςθσ ςτον τελικό βακμό (π.χ., ομαδικι
εργαςία – 25%).

Διαμορφωτικι, Συμπεραςματικι

. Γραπτή τελική εξέταςη
Περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
- Επίλυςθ αςκιςεων
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των
ςφγχρονων επιςτθμονικών δεδομζνων για τθν
τεκμθρίωςθ των κζςεων που υποςτθρίηονται, ςυνκετικι
και αναλυτικι προςζγγιςθ ςτα υπό διαπραγμάτευςθ
κζματα, ςαφινεια και ςυνοχι ςτθν επιχειρθματολογία
που αναπτφςςεται.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

6. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενα διδακτικά ςυγγράμματα

Γοφτςοσ, Δ. 2012. Γλϊςςα. Ακινα : Κριτικι.
Holton D., Mackridge P. ,Φιλιππάκθ - Warburton Ει. 1999. Γραμματικι τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Ακινα: Πατάκθσ.
Πρόςκετθ προτεινόμενθ βιβλιογραφία
Lyons J. (1995). Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία. Ακινα. Πατάκθσ.
John Lyons (2002). Ειςαγωγι ςτθ Θεωρθτικι Γλωςςολογία. Ακινα. Μεταίχμιο.
Fromkin V. Rodman R. & N. Hyams (2008). Ειςαγωγι ςτθ μελζτθ τθσ γλϊςςασ. Ακινα. Πατάκθσ.
Παυλίδου Θ.-. (2009). Επίπεδα Γλωςςικισ Ανάλυςθσ. Θεςςαλονίκθ. Κδρυμα Μ. Σριανταφυλλίδθ.

Συναφι επιςτθμονικά Περιοδικά (ελλθνόγλωςςα και ξενόγλωςςα)
Linguistics
Natural Language and Linguistic Theory
Lingua
Γλϊςςα

