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Δεν ισχύει 

Στόχος Μαθήματος Το μάθημα έχει ως στόχο να διερευνηθεί ο γραμματισμός ως κοινωνική 
κατασκευή (και όχι αποκλειστικά ως γνωστική κατάκτηση) και να αναδειχτεί 
η σχέση της έρευνας για το γραμματισμό με βάση τις πρόσφατες θεωρητικές 
προσεγγίσεις ή οπτικές. Το μάθημα εστιάζει στην πρώτη σχολική ηλικία γιατί 
η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι οι στάσεις, τα κίνητρα και οι γνώσεις που 
αποκτούν τα παιδιά για το γραμματισμό και το γραπτό λόγο μέσα από τις 
εμπειρίες τους στο οικογενειακό περιβάλλον και την προσχολική εκπαίδευση 
είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα σχολική τους πορεία κι 
επιτυχία στη ζωή. Ένας δεύτερος στόχος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα 
που αφορούν την τέχνη και τις τεχνικές της αφήγησης καθώς και τρόποι 
αξιοποίησης της αφήγησης σε θέματα που αφορούν την αειφορία και τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τέλος, στο μάθημα εξετάζονται ζητήματα που 
σχετίζονται με το ανθ παιχνίδι ως μέσου συμφιλίωσης του παιδιού με το μη 
οικείο. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να: 
• Επεξηγούν τις σύγχρονες προσεγγίσεις για το γραμματισμό  
• Επεξηγούν τις θεωρητικές και επιστημολογικές αρχές πάνω στις οποίες 
στηρίζονται οι διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις για τον πρώτο/ φυσικό/ 
αναδυόμενο γραμματισμό 
• Αναγνωρίζουν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τα βασικά ζητήματα 
τόσο της έρευνας όσο και των εκπαιδευτικών πρακτικών για τον γραμματισμό 
και το ρόλο του νηπιαγωγείου στην ενίσχυσή του 
• Είναι κριτικοί αναγνώστες του μεγάλου εύρους ερευνών για τον 
γραμματισμό στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία 
• Αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δράσεις για την εξοικείωση των παιδιών με 
ποικίλες τεχνικές αφήγησης με σκοπό την καλλιέργεια των αφηγηματικών 
τους ικανοτήτων 
• Αξιοποιούν το θεατρικό παιχνίδι ως δημιουργικό συμβάν που αξιοποιεί την 
έμφυτη μιμητική τάση του ανθρώπου. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Γραμματισμός-οί: εννοιολογική αποσαφήνιση 

 Λειτουργικός, κριτικός γραμματισμός 

 Πρώτος/ φυσικός/ αναδυόμενος γραμματισμός 

 Πρακτικές γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση 



 Πρακτικές ενίσχυσης της κατανόησης γραπτών κειμένων και 
πρακτικές πρώτης γνωριμίας με τις συμβάσεις του γραπτού κώδικα 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής ως ενδιάμεσου του 
γραμματισμού 

 Αφήγηση: βασικά χαρακτηριστικά 

 Τεχνικές αφήγησης 

 Παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, αυτοέκφραση 

 Οργάνωση δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού στην προσχολική 
εκπαίδευση 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία Εξ’αποστάσεως 
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Αξιολόγηση  

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Αξιολόγησης 50% 

Τελική Εξέταση 50% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 


