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1. Να περιγράφουν τη γλωσσική ανάπτυξη δίνοντας έμφαση στο συντακτικό,
στη σημασιολογία και την επικοινωνία.
2. Να αναλύουν θεωρητικά ζητήματα μάθησης της γλώσσας όπως τη φύση
του γλωσσικού συστήματος και των μηχανισμών μάθησης.
3. Να περιγράφουν την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος.
4. Να περιγράφουν την κατάκτηση της γραμματικής.
5. Να περιγράφουν την κατάκτηση των σημασιολογικών γνώσεων.
6. Να περιγράφουν την ανάπτυξη γραμματολογικών, κειμενικών και
κοινωνιογλωσσολογικών ικανοτήτων.
7. Να περιγράφουν τις γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις των χρήσεων του
λόγου και τις διαπολιτισμικές διαφορές στη γλωσσική κοινωνικοποίηση.
8. Να ονομάζουν και να κατανοούν τις διάφορες διαταραχές λόγου.
9. Να εφαρμόζουν/χρησιμοποιούν πληροφορίες από το μάθημα για
αντιμετώπιση διαταραχών ομιλίας – λόγου.
Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις για την προσφορά του
θεωρητικού υπόβαθρου για τη γλώσσα του παιδιού προσχολικής ηλικίας, από
συζητήσεις για την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος, της γραμματικής και
των κοινωνιογλωσσολογικών ικανοτήτων και από διαλέξεις και παρουσιάσεις για τις
διαταραχές του λόγου των μικρών παιδιών. Οι διαλέξεις και η εμπλοκή των
φοιτητών σε μικροέρευνες και παρουσιάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη
παιδαγωγικών και ερευνητικών δεξιοτήτων και συνεργασίας όλων των φοιτητών.
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η
προετοιμασία των φοιτητών για τη διδακτική πράξη.
Όχι
Συν-απαιτούμενα: Όχι
 Ιστορική ανασκόπηση του κλάδου: H επίδραση της θεωρίας του
Chomsky, κρίσιμη περίοδος κατάκτησης γλώσσας, νέοι τρόποι περιγραφής
της γλώσσας και της γλωσσικής ανάπτυξης, η ιστορική εξέλιξη του χώρου,
έμφαση στο συντακτικό, έμφαση στη σημασιολογία, έμφαση στην
επικοινωνία, η κατάσταση των πραγμάτων σήμερα.
 Θεωρητικά ζητήματα της μάθησης της γλώσσας: Η μπαχαβιοριστική και
η νοησιοκρατική θεώρηση της μάθησης, η εμπειριοκρατική και η
ορθολογιστική θεώρηση της μάθησης, η φύση του γλωσσικού συστήματος,
η φύση των συνθηκών μάθησης, η φύση των μηχανισμών μάθησης.
 Η κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος: Ορισμός του φωνολογικού
συστήματος, η ικανότητα φωνολογικής ανάλυσης της γλώσσας, η
προγλωσσική περίοδος, φωνολογική ανάπτυξη στο παιδί, θεωρίες της
φωνολογικής ανάπτυξης.
 Η κατάκτηση της γραμματικής: Το σύστημα της γραμματικής, η ικανότητα
γραμματικής ανάλυσης της γλώσσας, φαινόμενα της γραμματικής
ανάπτυξης, θεωρητικές ερμηνείες της κατάκτησης της γραμματικής.
 Η κατάκτηση των σημασιολογικών γνώσεων: Ο σημασιολογικός τομέας
της γλώσσας, η ψυχολογική διάσταση της κατάκτησης του λεξικού, θεωρίες

της σημασιολογικής ανάπτυξης.
Η
ανάπτυξη
γραμματολογικών,
κειμενικών
και
κοινωνιογλωσσολογικών ικανοτήτων: Η ανάπτυξη επικοινωνιακών
προθέσεων, η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων, πραγματολογικές
γνώσεις, κειμενικές γνώσεις, κοινωνιογλωσσολογικές γνώσεις.
 Επικοινωνιακές ικανότητες και εκπαίδευση: Γνωστικές διαστάσεις των
χρήσεων του λόγου, κοινωνικός και προσωπικός λόγος, αποπλαισιωμένος
και πλαισιωμένος λόγος,
κατευθυντικός και ερμηνευτικός λόγος,
αναφορικός και εκφραστικός λόγος, γνωστικές διαστάσεις του λόγου και
εκπαίδευση, κοινωνικές διαστάσεις των χρήσεων του λόγου,
διαπολιτισμικές διαφορές στη γλωσσική κοινωνικοποίηση, επικοινωνιακές
δεξιότητες και εκπαίδευση.
 Διαταραχές λόγου και ομιλίας: Ιστορική Αναδρομή, ταξινόμηση
διαταραχών λόγου, αίτια, επιπτώσεις, παρέμβαση.
 Διαταραχές – Άρθρωσης, ακουστικής διάκρισης, κατανόησης, έκφρασης,
δομής, χρήσης.
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διδακτική πράξη.
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