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Στόχοι Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές το αναγκαίο 

θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για γύρω από την παιδική 

λογοτεχνία και τη διδασκαλία της στην προσχολική εκπαίδευση. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Οι φοιτητές να είναι σε θέση να: 

− Διακρίνουν την έννοια του λογοτεχνικού γραμματισμού από άλλες 

μορφές γραμματισμού. 

− Ανατρέχουν στα έγγραφα και το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζουν τον 

σκοπό της παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. 

− Εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις γραμματισμού, με 

έμφαση στον λογοτεχνικό γραμματισμό. 

− Δομούν μαθήματα λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα των νηπίων ως 

“αναγνωστών”. 

− Επιλέγουν ενδιαφέρον, ψυχαγωγικό και έξυπνο αναγνωστικό υλικό για 

την νηπιακή ηλικία. 

− Διαμορφώνουν σύγχρονες, ζωντανές βιβλιοθήκες για νήπια. 

Προαπαιτούμενα -- Συναπαιτούμενα -- 



 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

− Λογοτεχνικός γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Άλλες μορφές 

γραμματισμού. 

− Διδακτικές προσεγγίσεις της παιδικής λογοτεχνίας στη νηπιακή ηλικία. 

− Δόμηση μαθήματος λογοτεχνικού γραμματισμού για νήπια. 

− Αναλυτικό πρόγραμμα. 

− Χαρακτηριστικά του νηπίου ως “αναγνώστη”. Ο αναγνώστης-παίκτης. 

− Κριτήρια επιλογής ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικού και έξυπνου 

αναγνωστικού υλικού για νήπια.  

− Η σύγχρονη παιδική βιβλιοθήκη. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Διάλογος, διάλεξη και βιωματικά εργαστήρια. 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τη μορφή 

βιωματικού εργαστηρίου και το δεύτερο βασίζεται στον διάλογο σε 

συνδυασμό με τη διάλεξη για την διατύπωση συμπερασμάτων. 
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Αξιολόγηση 
Ανά εξάμηνο προγραμματίζονται στο διάγραμμα μαθήματος ορισμένες από 

τις παρακάτω μορφές συνεχούς αξιολόγησης (σύνολο 50%): 

− Ανάπτυξη ή και εφαρμογή σχεδίου μαθήματος ή και 

− Έκθεση συμμετοχής σε σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος 

συνέδριο, δράση του Τμήματος, εργαστήριο, διάλεξη κ.λπ. ή και 

− Ενδιάμεση γραπτή εξέταση ή και 

− Εργασία κριτικής ανάλυσης εγγράφων του αναλυτικού προγράμματος, 

σχεδίων μαθήματος κ.λπ. ή και 

− Χαρτοφυλάκιο (portfolio) των βιωματικών εργαστηρίων ή και 

− Αναστοχαστικό ημερολόγιο ή και 

− Βιβλιογραφική έρευνα γύρω από το θέμα «λογοτεχνία και νηπιαγωγείο» 

Υποχρεωτικά (50%): 

− Τελική γραπτή εξέταση 
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