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Διδασκαλίας:
Προαπαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό
PEGRK300
Υποχρεωτικό
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
3
Χειμερινό
6
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
1. Εμπέδωση του σκοπού και του περιεχομένου της
γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο. Εξοικείωση
με τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του ΑΠΣ και των
σχετικών σχολικών εγχειριδίων.
2. Κατανόηση
της
έννοιας
της
επικοινωνιακής
και
κειμενοκεντρικής προσέγγισης. Διάκρισή τους από την
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.
3. Γνώση της σχέσης μεταξύ επικοινωνίας και γλώσσας και
ικανότητα εφαρμογής της επικοινωνιακής προσέγγισης.
Αξιοποίηση των (2) και (3) ώστε: α) να γίνεται αντιληπτή η
σχέση μεταξύ περιεχομένου και μορφής, β) να καλλιεργείται
η προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών.

-

Συν-απαιτούμενα:

-

 Σκοπός και περιεχόμενο της γλωσσικής διδασκαλίας στο
Δημοτικό
 σκοπός, περιεχόμενο, ΑΠΣ, σχολικά εγχειρίδια και άλλα μέσα.
 φιλοσοφία και το περιεχόμενο του ΑΠΣ και των σχολικών βιβλίων
 Κειμενοκεντρική και επικοινωνιακή μέθοδος μέθοδος
 κειμενοκεντρική και την επικοινωνιακή μέθοδο ως διαδικασίες
καθώς και τα αποτελέσματά τους
 διαφορά των παραπάνω μεθόδων από την παραδοσιακή
μέθοδο διδασκαλίας.
 το νοηματικό περιεχόμενο ενός κειμένου μέσω του
προσδιορισμού τού τι εννοεί ο συγγραφέας και πώς εκφράζει τις
ιδέες και τα συναισθήματά του
 τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε συγγραφέας σε
σχέση με την καταλληλότητά τους από εννοιολογική,
πραγματολογική και αισθητική
Διαχείριση μαθησιακού υλικού: κριτήρια αποτίμησης του

αναγνωστικού υλικού ως κατάλληλου και αξιόλογου.
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