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Σχολή Επιστηµών της Αγωγής 
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

∆ιάγραµµα του µαθήµατος ΕΛΛ100 
Πρόγραµµα σπουδών: Πτυχίο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Μάθηµα: ΕΛΛ100 – Παραγωγή γραπτού λόγου 

Επίπεδο µαθήµατος: 2ο Ενδιάµεσο 

Αριθµός ακαδηµαϊκών πιστωτικών 
µονάδων: 

5 (Μέσος χρόνος εργασίας φοιτητή: 125) 

∆ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 

Γραφείο: 206 

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: pre.st@frederick.ac.cy 

Ώρες συνεργασίας: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη 12.50-13.40, Τρίτη 11.50-
12.40 

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://staff.fit.ac.cy/pre.st/GRK100 

 

Αναµενόµενες ικανότητες και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Στόχοι προγράµµατος 

1 Απόκτηση γνώσεων κειµενογλωσσολογίας (κειµενικοί δείκτες, 
συνοχή, συνεκτικότητα κ.ά.) και υφολογίας (επίπεδα ύφους) και 
συσχέτισή τους µε τη διδασκαλία της γλώσσας. 

Τ∆2, Γ∆12, Ε∆1 

2 Εξοικείωση µε διάφορα είδη κειµένων, ακολουθιών (αφήγηση, 
περιγραφή, επιχειρηµατολογία) και λόγων (εκφραστικός, 
πληροφοριακός, της πειθούς, λογοτεχνικός κ.ά.) 

Γ∆12, Τ∆2 

3 Ικανότητα κριτικής αντιµετώπισης των ποικίλων στοιχείων 
[επικοινωνιακών, κοινωνιο(γλωσσο)λογικών, υφολογικών κλπ.] που 
παίζουν ρόλο στην επαρκή ερµηνεία ενός κειµένου. 

Ε∆17, Γ∆12, Τ∆2 

 

Κατανοµή αναµενόµενου χρόνου εργασίας των φοιτητών σε ώρες: 
Χρόνος παρακολούθησης 
διαλέξεων και εξέτασης  

Προσωπικός χρόνος φοιτητή 

∆ιάλεξη 36 Κατ’ ιδίαν µελέτη 37 

Ενδιάµεση Εξέταση 3 Προετοιµασία για ενδιάµεση 
αξιολόγηση 

18 

Τελική Εξέταση 3 Προετοιµασία για τελική 
αξιολόγηση 

28 

Σύνολο: 42 Σύνολο: 83 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Οι φοιτητές να: 
ανακαλούν βασικές διαδικασίες και τεχνικές παραγωγής λόγου (παράφραση, ανάπτυξη κλπ.), να 
αντιληφθούν την παραγωγή γραπτού λόγου ως µια διαδικασία περιγράψιµη, ελέγξιµη και 
υποκείµενη σε κανόνες δεοντολογίας (αναφορά στις πηγές, βιβλιογραφικές παραποµπές κλπ.) 
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να εφαρµόζουν διαδικασίες και τεχνικές παραγωγής λόγου, µε αφετηρία ποικίλα είδη λόγου, π.χ. 
ανάπτυξη αποσπασµάτων αντληµένων από το πεδίο του επιστηµονικού λόγου, της 
δηµοσιογραφικής αρθρογραφίας κ.ά. 
να εµβαθύνουν στις ιδιαιτερότητες και τις συµβάσεις ποικίλων ειδών λόγου, στο πλαίσιο µιας 
ορισµένης επικοινωνιακής περίστασης και βάσει διαφόρων παραµέτρων, π.χ. αποστολέας, 
στόχευση 
να επιλέγουν τις καταλληλότερες διαδικασίες και τεχνικές για το εκάστοτε κείµενο που 
καλούνται να συνθέσουν, π.χ. παράφραση και πύκνωση στο πλαίσιο µιας βιβλιογραφικής 
επισκόπησης 
να αξιοποιούν δηµιουργικά διαδικασίες και τεχνικές της παραγωγής λόγου για τη σύνθεση 
κειµένων που εγγράφονται σε διαφορετικά κειµενικά είδη (π.χ. κριτική, επιστολή κλπ.) 
 

Αξιολόγηση στην τάξη  

Ενδιάµεση αξιολόγηση 6/3/2012 (GRK100_1) 
7/3/2012 (GRK100_2) 

Τελική Εξέταση  

 

Ποσοστώσεις Αξιολόγησης 

Ενδιάµεση εξέταση 30% 

Τελική εξέταση 70% 

Σύνολο 100% 

 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 

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

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

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

• Ερµηνεία του κειµένου: επικοινωνιακοί, κοινωνιογλωσσολογικοί, υφολογικοί 
παράγοντες. 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι (µεθοδολογία): 

Οι συναντήσεις του µαθήµατος συνδυάζουν την παρουσίαση των θεωρητικών ζητηµάτων και 
την προσπάθειά εµπέδωσής τους µέσω ασκήσεων, οι οποίες στις 2 τελευταίες συναντήσεις 
παίρνουν τη µορφή επαναληπτικών ασκήσεων, που συνδυάζονται µε την επίλυση αποριών, έτσι 
όπως αυτές προκύπτουν από την προσωπική µελέτη των φοιτητών. 

 

Βιβλιογραφία: 

Adam J.-M. 1999. Τα κείµενα. Πατάκης: Αθήνα. 
Αρχάκης Α. 2005. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειµένων. Πατάκης: Αθήνα. 

Εγχειρίδια: 

Σηµειώσεις µαθήµατος 

Αναφορές: 

Τσολάκης Χ. 2002. Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου, Βάνιας: Θεσσαλονίκη. 
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