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Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδια:

Συμπληρωματική

Γνώση των βασικών αρχών, της ένοοιας και των χαρακτησιστικών
του παιδικού σχεδίου.
Ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης της χρήσης της
εικονογράφησης στο νηπιαγωγείο ως μέσο επικοινωνιακής και
γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών.
Ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής πρακτικών εργασιών για
διαφορετικά μοντέλα εικογράφησης.
Ικανότητα μελέτης και αξιολόγησης των διαφορετικών τύπων
εικογραφήσης για την προσχολική ηλικία.
Ικανότητα κατανόησης και εκτέλεσης πρακτικών εργασιών με
διαφορετικά υλικά και τεχνικές που θα αφορούν στην εικογράφηση.

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις θεωρητικού
περιεχομένου, ατομικές και ομαδικές πρακτικές εργασίες, βιωματικά
εργαστήρια, διαφάνειες εικονογραφημένων βιβλίων/παραδειγμάτων,
παρουσιάσεις εργασιών.
Συν-απαιτούμενα:
- Παιδική τέχνη και εικόνα.
- Ο ρόλος και αξία της εικόνας στο εικονογραφημένο βιβλίο στην
προσχολική ηλικία.
- Τρόπος προσέγγισης και αξιοποίησης της παιδικής
εικονογράφησης.
- Ο ρόλος των υλικών, των μέσων και των μεθόδων στην
εικογράφηση παιδικού βιβλίου .
- Εφαρμογές διαφορετικών τεχνικών για την εικονογράφηση.
-

Δημιουργικές πρακτικές εργασίες.
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Ατομικές και ομαδικές πρακτικές εργασίες, βιωματικά εργαστήρια

Πρακτικές Εργασίες στην τάξη/παρουσιάσεις 35%
Οι πρακτικές εργασίες αφορούν την ύλη του εξαμήνου. Οι
παρουσιάσεις θα αφορούν την γραπτή εργασία την αξία της εικόνας
στην παιδική εικονογράφηση.
Γραπτή εργασία
15%
Τελικό Πρότζεκτ 50%
Ο κάθε φοιτητής/τρια θα επιλέξουν το θέμα του πρότζεκτ που τους
ενδιαφέρει και θα αφορά στην παιδική εικονογράφηση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην συνέπεια, κατανόηση και
εφαρμογή της ύλης του εξαμήνου.
Ελληνική
Καμία

