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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 

ECTS 

 EDUK-223 Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUK-101 Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό  Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική Ελληνική 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Μιχαηλίδου Αντωνία 2ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια Ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

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

• Να εμβαθύνουν στα πορίσματα ερευνών αναφορικά με τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. 

• Να κατανοήσουν τις πρόνοιες του Αναλυτικού Προγράμματος για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
ανάγνωσης και γραφής σε επίπεδο προσχολικής αγωγής. 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία της οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να 
στηρίζουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε βάση τις σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

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

1. Να εμβαθύνουν στα πορίσματα ερευνών αναφορικά με τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. 

2. Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα της γραφής και της ανάγνωσης και τη σημασία 
τους στην επικοινωνία των ανθρώπων και στην ανάπτυξη του πολιτισμού. 

3. Να κατανοήσουν τις πρόνοιες του Αναλυτικού Προγράμματος για την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής σε επίπεδο προσχολικής αγωγής.  

4. Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να στηρίζουν την 
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γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

• Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του γραμματισμού.  

• Οι φοιτητές/ήτριες έρχονται σε επαφή με βασικές θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης και 
εγγραμματισμού καθώς και σε πρακτικές ενίσχυσής του. 

• Αναλύεται ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και των νηπιαγωγών για τη 
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. 

• Συμπληρώνει επίσης τις γνώσεις των φοιτητών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. Οι 
φοιτητές/ήτριες, προσεγγίζοντας την ύλη του αναλυτικού προγράμματος, σχεδιάζουν και 
εφαρμόζουν δραστηριότητες με έμφαση τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.  

 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις φοιτητών/ητριών, πρακτικές ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές 

εργασίες. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα, ατομική εργασία, ομαδική εργασία – μικροδιδασκαλία, 
γραπτή εξέταση 

 

 

Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Ανάγνωση και 

γραφή στην 

προσχολική ηλικία 

Τάφα, Ε. Πεδίο 2011  

Το 

εικονογραφημένο 

βιβλίο στην 

Γιαννικοπούλου, 

Α., 

Πατάκης 2016  
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προσχολική 

εκπαίδευση 

Αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Προσχολικής 

Εκπαίδευσης 

Κύπρου 

 
Υπουργείο 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

Υπηρεσία 

Ανάπτυξης 

Προγραμμάτων 

2021  

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Η γραπτή 
γλώσσα στο 
νηπιαγωγείο 

Γιαννικοπούλου, Α. Καστανιώτη 2002  

Δραστηριότητες 

γλωσσικής αγωγής 

στο νηπιαγωγείο: 

καλλιέργεια 

επικοινωνιακών και 

προγραφικών 

δεξιοτήτων 

Χατζησαββίδης, 

Σ. 

Gutenberg 2002  

Emergent literacy 

and language 

development: 

Promoting learning 

in early childhood. 

 

Rhyner, P. M. 

NY: The 

Guilford 

Press 

2009  

Παιδί και εικόνα. 

Σχεδίαση και 

κατανόηση 

Jolley. P.R Πεδίο 2018  

Η Εμψύχωση στη 

Διδασκαλία-

Μάθηση. Το σχολείο 

Κοκκινίδου, Μ. Fagotto 

Books 

2014  
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της χαράς και της 

καρδιάς 

Γραµµατική της 

φαντασίας 

Ροντάρι, Τ. Τεκµήριο    2003  

 

 
 

 

 


