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Στόχοι του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών στις βασικές αρχές
εκμάθησης και κατάκτησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αξιοποιώντας τις
σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία
που
αφορά
παιδιά. Το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους/τις
φοιτητές/ήτριες με τα κύρια χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και να
τους βοηθήσει να κατανοήσουν σε βάθος την διαδικασία εκμάθησης της
ελληνικής ως ξένης/γλώσσας για την επιτυχή διδασκαλία της τελευταίας σε
παιδιά. Το πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος είναι απαγωγικό και εκκινεί
από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές για τη συγκεκριμένη ηλικία
στοχεύοντας στην εξειδίκευση της διδακτικής ικανότητας και γνώσης σε
σχέση με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον, το μάθημα θα έχει
πρακτικό προσανατολισμό με την εξέταση και οργάνωση ειδικών
διδακτικών δραστηριοτήτων, προτάσεων και σεναρίων για τους μικρούς
μαθητές, καθώς και με την ενδελεχή συζήτηση των μεθόδων και
παραγόντων που επιδρούν στη διδακτική πράξη.
Μαθησιακά αποτελέσματα/οφέλη
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να
είναι ικανοί να:
1. Γνωρίζουν τις κυριότερες επιστημολογικές προσεγγίσεις και
αντιπροσωπευτικές θεωρίες της μάθησης (ορθολογιστικές,
εποικοδομιστικές, εμπειρικές, γνωστικές και να επιδεικνύουν λειτουργική

κατανόησητων επιπτώσεών τους στηδιδασκαλία της ελληνικήςσε παιδιά,
2. Αναγνωρίζουν τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και προσεγγίσεις των
μεγάλων παιδαγωγών
3. Αναγνωρίζουντησημασία τωνδιαφορετικών πλαισίωνμάθησης (ιστορίες,
τραγούδια, παιχνίδια, τεχνολογία) και τις διάφορεςτεχνικές και
μεθόδουςδιδασκαλίας της ελληνικήςσε παιδιά,
4. Αναγνωρίζουντους παράγοντες πουδιευκολύνουντην προφορική
ανάπτυξητων παιδιών, καθώς και τηνανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης
και γραφής
5. Αναγνωρίζουνζητήματα που αφορούνστην αξιολόγησητωνμικρών
μαθητών
6. Αξιολογούνκαι να επιλέγουνμε βάσησυγκεκριμένα κριτήρια τουλικό
πουσχεδιάζεται για τους μαθητέςμικρήςηλικίας, καθώς και να είναι σεθέση
να σχεδιάζουν και να οργανώνουν κατάλληλεςγια τησυγκεκριμένηηλικία
δραστηριότητες.
Περιεχόμενα μαθήματος:
1. Επιστημολογικές προσεγγίσεις και θεωρίες της μάθησης για
τηδιδασκαλία της ελληνικήςσε παιδιά,
2. Βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και προσεγγίσεις των μεγάλων
παιδαγωγών (Froebel, Montessori, Pestalozzi ,Rousseau, Piaget, Vygotsky)
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές διδασκαλίας στην προσχολική
και σχολική ηλικία
4. Παράγοντες μαθησιακήςδιαδικασίας: Ψυχολογία και παιδαγωγική
(Erikson)
5. Η σημασία πρωιμης παιδικής ηλικίας: Ερευνητικά πορίσματα ((PEAP,
ELLie, piccolingo, ELLIAS, κ.ά.).
6. Διαδικασία ανάπτυξηςγλωσσικώνδεξιοτήτωνστα παιδιά
7. Εναλλακτική αξιολόγησητωνμικρών μαθητών
8. Επιλογή και δημιουργία υλικούγια τηδιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Mέθοδοι διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή τριών Ομαδικών Συμβουλευτικών
Τηλεσυναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Από απόσταση
επιμόρφωση και παρακολούθησητης πορείας των φοιτητών με συχνή
επικοινωνία μέσω του φόρουμ και των ηλεκτρονικώνμέσων επικοινωνίας.
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Εκπόνηση δύο γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συνυπολογίζεται στη
διαμόρφωση του τελικού βαθμούτης Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές
εξετάσεις ο βαθμόςτων οποίων συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του
τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.
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