ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακό
ΓΛΩΦ 137

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

5

Διαλέξεις

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΚΑΝΕΝΑ

Ελληνική

ΝΑΙ (στην Ελληνική)

https://classweb.cc.uoc.gr/classes.asp

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να:
1. Περιγράψουν και να αναλύσουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην κατάκτησης της
γλώσσας
2. Κάνουν κριτική αξιολόγηση των επιστημονικών προσεγγίσεων
3. Αναλύσουν την κατάκτηση της φωνητικής, της φωνολογίας, του λεξικού και της σύνταξης /
μορφολογίας
4. Περιγράψουν τα καθολικά στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης
5. Αναγνωρίσουν τις πειραματικές μεθόδους και την παρατήρηση του αυθόρμητου παιδικού λόγου.
6. Θέσουν προσχέδιο μελέτης ενός γλωσσικού φαινομένου, βασιζόμενοι στις υπάρχουσες μελέτες.

Γενικές Ικανότητες




Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής και απαγωγικής σκέψης
Άσκηση κριτικής επιστημονικών μελετών καθώς και της αυτοβελτίωσης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα



Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί τη βασική εισαγωγή στη μελέτη της κατάκτησης και ανάπτυξης της γλώσσας.
Αναλύονται οι βασικές αρχές των επιστημονικών προσεγγίσεων και περιγράφεται η κατάκτηση των
διαφορετικών τομέων του γλωσσικού συστήματος. Κύριος σκοπός είναι η κατανόηση και η ερμηνεία της
αντιληπτικής και παραγωγικής ικανότητας του βρέφους και του παιδιού. Για το λόγο αυτό, τα διαφορετικά
στάδια γλωσσικής ανάπτυξης αναλύονται διεξοδικά, σε άμεση συσχέτιση με τους διαφορετικούς τομείς της
μελέτης της γλώσσας, δηλαδή τον φωνητικό, φωνολογικό, σημασιολογικό και μορφο-συντακτικό τομέα.
Αναγκαία είναι η παρουσίαση των πειραματικών μεθόδων που εφαρμόζονται για τη διερεύνηση της
αντιληπτικής και παραγωγικής ικανότητας του βρέφους και του παιδιού και για την παρατήρηση του
αυθόρμητου παιδικού λόγου.
Βασικές έννοιες που παρουσιάζονται στο μάθημα αυτό είναι:
Θεωρητική προσέγγιση στην κατάκτηση της γλώσσας, βασικές θέσεις της εμπειριοκρατίας και του
συμπεριφορισμού. Ερμηνεία της κατάκτησης της γλώσσας, Γλωσσική Ικανότητα, Μηχανισμός Κατάκτησης
της Γλώσσας και Νοησιοκρατία. Φωνητική αντίληψη και παραγωγή, Φωνολογική αντίληψη και παραγωγή,
Κατάκτηση του λεξικού τομέα, Κατάκτηση του μορφοσυντακτικού τομέα.
4.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη

-

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας class-web
Επικοινωνία μέσω e-mail
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

(3×13=) 39

Τελικές Εξετάσεις

3

Αυτοτελής Μελέτη

83

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

125

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100% του τελικού βαθμού) που
περιλαμβάνει:
-

εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων

-

κριτική ανασύνθεση πληροφοριών
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-

εφαρμογή διδαγμένων λύσεων σε νέα δεδομένα

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Ελληνικά):





Για κάθε αντικείμενο εξέτασης θα υπάρχει αναλυτικό φυλλάδιο.
Pinker, S. (1995). Το Γλωσσικό Ένστικτο. Eκδόσεις Κάτοπτρο
Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της Γλώσσας. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005.
Fromkin V., Rodman R., Hyams, N. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις
Πατάκη.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (στα Αγγλικά):


Guasti, M.T (2002). Language Acquisition: The Growth of Grammar. MIT Press.
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