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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

EDUD-226 Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης 5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUB-200 
EDUD-121 

Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Νεοελληνική Γλώσσα Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Αργυρώ Φελλά 3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης Ν/Α Κανένα 

 
 

Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια να είναι σε θέση: 
 Να εξοικειωθεί με την ειδική μεθοδολογία της διδασκαλίας του γραμματισμού στην Α΄ τάξη 

του δημοτικού σχολείου. 
 Να εφαρμόζει τις σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων στην 

Α’ τάξη. 
 Να γνωρίσει τα νέα εγχειρίδια της γλώσσας για την Α’ Δημοτικού, τα τρία συμβατικά 

χρονικά στάδια και τη Διεπιστημονική μέθοδο προσέγγισης που προτείνεται, έτσι ώστε να 
καταστούν ικανός/η να βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν τις στάσεις, δεξιότητες και 
γνώσεις που επιδιώκει το δημοτικό σχολείο στο γλωσσικό μάθημα της Α΄ τάξης. 

 Να εμπλακεί σε μια παραγωγική και διαλογική διαδικασία συνεχούς προβληματισμού και 
κριτικής διερεύνησης όσον αφορά στο στόχο του γλωσσικού μαθήματος για Α’ τάξη και 
Δημοτικό, γενικότερα,  και την έννοια του Γραμματισμού όπως αυτή εννοιολογείται μέσα 
από τις σύγχρονες επιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 
 
1. Βοηθούν τα παιδιά να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. 
2. Αξιολογούν και να αναπτύσσουν την ετοιμότητα των παιδιών. 
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3. Διαμορφώνουν κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα και να οργανώνουν κατάλληλα τα μέσα και το 
χώρο, ώστε να διευκολύνεται η απόκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής.  

4. Βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα σύμβολα του γραπτού λόγου 
και να αποδίδουν νοήματα σ’ αυτά. 

5. Επιλέγουν, ετοιμάζουν και οργανώνουν το αναγνωστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν, με 
τρόπο που να εναρμονίζεται με τους στόχους, το περιεχόμενο και τη μέθοδο διδασκαλίας. 

6. Διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν τη γλωσσική διδασκαλία, σύμφωνα με τα πορίσματα 
των επιστημών της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και ανάλογα με την περίσταση 
(ατομικές διαφορές, περιβάλλον κτλ.). 

7. Αξιολογούν τη γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών της Α΄ τάξης και να 
οργανώνουν κατάλληλη επανορθωτική εργασία. 

8. Αναγνωρίζουν βασικές παιδαγωγικές αρχές στη διδασκαλία της Γλώσσας και του 
Γραμματισμού (για Α’ τάξη) και να τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές – μέσα από 
επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση - και να ενσωματώνουν με ισορροπημένο τρόπο στοιχεία 
των προσεγγίσεων αυτών για την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων Γραμματισμού 
αναγκαίων για τον σύγχρονο πολίτη του 21ου αιώνα. 

 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

  Στόχοι, Περιεχόμενο και Πλαίσιο Γλωσσικού Μαθήματος.  
 Ομαλή ένταξη των παιδιών στο σχολείο (παράγοντες που την επηρεάζουν).  

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών της Α΄ τάξης. 
 Βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική βάση των δεξιοτήτων της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. 

Απόψεις για την αναγνωστική ετοιμότητα. Αναδυόμενος Γραμματισμός. 
 Διεπιστημονική προσέγγιση (balanced approach). Προσεγγίσεις πρώτης ανάγνωσης 

(φωνητική, αναλυτικοσυνθετική, ολική προσέγγιση και συνδυασμός τους). 
 Πορεία μάθησης της πρώτης ανάγνωσης (μηχανισμός, κατανόηση, ύφος). Μέθοδοι ανάπτυξης 

της φωνολογικής ενημερότητας. 
 Στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης. 
 Επικοινωνιακή/Κειμενοκεντρική προσέγγιση στην Α’ τάξη.  
 Παιδαγωγική Κριτικού Γραμματισμού στην Α’ τάξη. 
 Συνδυαστικό μοντέλο. 
 Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος στην Α΄ δημοτικού και οργάνωση επανορθωτικής 

εργασίας.  Τρόποι βοήθειας παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
 Θεατρική Αγωγή και Λογοτεχνία στην Α’ τάξη ως εργαλεία ανάπτυξης Γραμματισμού. 
 

 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη, βιωματικά εργαστήρια, ατομική και ομαδική εργασία, εξατομικευμένη-δομημένη μελέτη, 
παρουσιάσεις φοιτητών. 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομικές εργασίες, γραπτή εξέταση. 

 
 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Evaluating, planning, 
teaching: Reading and 
writing effective 
intervention strategies 
for students with 
learning and other 
difficulties 

Tzivinikou, S. Readnet (in 
Greek) 

2019  

Reading and writing in 
Grade 1: Theory and 
practise 

Hadjilouka-Mavri, 
E., Hadjiyianni-
Yiangou, E., & 
Papadopoulos, T. 
C.  

Cyprus 
Pedagogical 
Institute (in 
Greek) 

2003  

Supporting in-service 
kindergarten teachers 
for an effective online 
early literacy instruction 

Fella, A., & 
Kourea, L. 

Association 
for the 
Advancement 
of Computing 
in Education 
(AACE) 

2020  

 
 
 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Explicit 
Instruction: 
Effective and 
efficient 
teaching 

Archer, A., & 
Hughes, C. 

Guilford 
Publications 

2011  
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Literacy in early 
childhood 
education: A 
psycholinguistic 
approach 

Aidinis, A.  Gutenberg 
(in Greek) 

2012  

Precocious readers: A 
cognitive or a 
linguistic advantage?  

 

Papadopoulos, 
T. C., 
Spanoudis, G., 
Ktisti, C., & 
Fella, A.  

European 
Journal of 
Psychology 
of 
Education, 
36, 63-90 

2021  

Investigating the 
factor structure and 
measurement 
invariance of 
phonological abilities 
in a sufficiently 
transparent language  

Papadopoulos, 
T. C., Kendeou, 
P., & 
Spanoudis, G.  

Journal of 
Educational 
Psychology, 
104, 321-
336 

2012  

Reading  

 

Porpodas, C.  Self-
publishing 
(in Greek) 

2002  

How the brain learns 
to read 

Sousa, D. A. Corwid 2014  

Cognitive 
mechanisms 
underlying reading 
development in Greek 

Fella, A., & 
Papadopoulos, T. 
C. 

Vita Publishing (in 
Greek) 

 

2021  

 

  


