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Μελέτη και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας
PEGED122
Επιλεγόμενο
Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
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5
Κατερίνα Καρατάσου
Οι φοιτητές να είναι σε θέση:
− Να τοποθετούν την έννοια της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού
και των νέων γραμματισμών.
− Περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την παιδική φιλαναγνωσία και τις
αναγνωστικές στάσεις.
− Να διατυπώνουν σημαντικά ερωτήματα για τις αναγνωστικές συνήθειες, προτιμήσεις
και πρακτικές των παιδιών.
− Να αναπτύσσουν προγράμματα φιλαναγνωσίας.
− Να προσαρμόζουν υλικό και πρακτικές φιλαναγνωσίας σε διαφορετικά εκπαιδευτικά
πλαίσια.
− Να αξιολογούν την επιτυχία προγραμμάτων και δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας.
Διάλογος, διάλεξη και βιωματικά εργαστήρια
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Συν-απαιτούμενα:

ΚΑΝΕΝΑ

Η ανάγκη για δια βίου αναγνώστες. Φιλαναγνωσία, γραμματισμός, νέοι γραμματισμοί.
Παράγοντες φιλαναγνωσίας.
Αναγνωστικές συνήθειες, προτιμήσεις και πρακτικές των παιδιών. Έννοιες και έρευνα.
Υλικό και πρακτικές φιλαναγνωσίας.
Αρχές δόμησης προγραμμάτων φιλαναγνωσίας.
Αξιολόγηση προγραμμάτων φιλαναγνωσίας.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

− http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=149
Τα μαθήματα οργανώνονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τη μορφή βιωματικού
εργαστηρίου και το δεύτερο ενσωματώνει τα ευρήματα του εργαστηρίου στο θεωρητικό
πλαίσιο του μαθήματος. Οι φοιτητές / φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στα κείμενα και τις
παρουσιάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
Ανά εξάμηνο προγραμματίζονται στο διάγραμμα μαθήματος ορισμένες από τις παρακάτω
μορφές συνεχούς αξιολόγησης (σύνολο 50%):
− Ανάπτυξη ή και εφαρμογή μικρής διάρκειας φιλαναγνωστικού προγράμματος
− Έκθεση συμμετοχής σε σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος συνέδριο,
εργαστήριο, διάλεξη, δράση του Τμήματος κ.λπ.
− Επίσκεψη ή και ανάπτυξη σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος σε οργανισμούς
που προάγουν την ανάγνωση
− Ενδιάμεση γραπτή εξέταση
− Έρευνα και εργασία για τους οργανισμούς και θεσμούς φιλαγνωσίας στην Κύπρο, την
Ελλάδα και άλλες χώρες
− Χαρτοφυλάκιο (portfolio) των βιωματικών εργαστηρίων
− Αναστοχαστικό ημερολόγιο
− Βιβλιογραφική έρευνα γύρω από το θέμα της φιλαγνωσίας
Υποχρεωτικά (50%):
− Τελική γραπτή εξέταση
Ελληνική
Όχι

