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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

EDUB-275 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUB-175 Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό  Αγγλική Γλώσσα Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Κα. Χρύσα Παπαϊωάννου 1ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια Ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια: 

 Nα επικοινωνεί σωστά στην Αγγλική γλώσσα και στους τέσσερις τομείς δεξιοτήτων: 
ανάγνωση, ομιλία, γραφή και ακρόαση. 

 Να αποκτήσει τεχνικές μελέτης και ανάγνωσης που θα βοηθήσουν στην κατανόηση 
πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 Να εξασκηθεί σε διάφορα είδη παραγράφων και γραμματικών δομών. 
 Να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που αφορά την εκπαίδευση. 
 Να αναπτύξει την ικανότητα συνεργασίας 
 Να μπορεί να χρησιμοποιεί δραστηριότητες μέσω του CLIL ως μέσω προσέγγισης της 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 
 

1. Nα επικοινωνεί σωστά στην Αγγλική γλώσσα και στους τέσσερις τομείς δεξιοτήτων: 
ανάγνωση, ομιλία, γραφή και ακρόαση. 

2. Να αποκτήσει τεχνικές μελέτης και ανάγνωσης που θα βοηθήσουν στην κατανόηση 
πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

3. Να εξασκηθεί σε διάφορα είδη παραγράφων και γραμματικών δομών. 
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4. Να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που αφορά την εκπαίδευση. 
5. Να αναπτύξει την ικανότητα συνεργασίας. 
6. Να μπορεί να χρησιμοποιεί δραστηριότητες μέσω του CLIL ως μέσω προσέγγισης της 

διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 

 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

 Γραμματική, τροπικά ρήματα, υποθετικοί λόγοι, συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός, παθητική 
φωνή, απαρέμφατα και γερούνδιο.  

 Λεξιλόγιο που αφορά την εκπαίδευση. 
 Παράγραφοι σύγκρισης και επιχειρηματολογίας. 
 Θέματα εκπαίδευσης: Αυτισμός, διαχείριση τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, μάθηση με 

βάση το παιχνίδι. 

 
 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Εργασίες εξάσκησης, Κείμενα, Συζητήσεις. 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Κουίζ, Ενδιάμεση Εξέταση, Project/Εργασία, Τελική Εξέταση. 

 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Kindergarten Teacher.  Evans,V. Dolley, 
J & Minor, R. 

Express 
Publishing 

2016 978-1-4715-3329-
7 

 
 
 
 


