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Στόχοι του µαθήµατος
Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναµένεται
• Να εξερευνήσουν την πολυπλοκότητα του να είναι κανείς εγγράµµατος στις σύγχρονες,
τεχνολογικά εξελιγµένες κοινωνίες.
• Να εξετάσουν τους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους ο γραµµατισµός και η τεχνολογία
µπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση.
• Να µελετήσουν και να αναλύσουν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στην τεχνολογία
και τους γραµµατισµούς (µε έµφαση στους Νέους Γραµµατισµούς - New Literacies)
• Να γνωρίσουν και να αναλύσουν παραδείγµατα καλών πρακτικών από διάφορες χώρες
και εκπαιδευτικά συστήµατα.
• Να αναστοχαστούν για σχετικές ερευνητικές µεθοδολογίες.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα καταστούν ικανές/οί
• Να συγκρίνουν και να αξιολογούν προσεγγίσεις στους Νέους Γραµµατισµούς (New
Literacies) που προέρχονται από διάφορες θεωρητικές και ερευνητικές περιοχές.
• Να προβληµατίζονται για κεντρικά ζητήµατα, όπως:
- Ποιες δεξιότητες θεωρούµε απαραίτητες για την κατάκτηση του γραµµατισµού;
- Ποιους περιβαλλοντικούς παράγοντες κρίνουµε ως απαραίτητους για την ανάπτυξη του
γραµµατισµού;
- Πώς αξιολογούµε τις δεξιότητες γραµµατισµού;
• Να παρουσιάζουν µέσα από κριτικό φακό ποικίλες θεωρητικές και εµπειρικές
προσεγγίσεις για την τεχνολογία και το γραµµατισµό στην εκπαίδευση.
• Να αναλύουν και να αξιολογούν σχετικές µελέτες περίπτωσης.
• Να αξιοποιούν το θεωρητικό τους υπόβαθρο κατά το σχεδιασµό γλωσσικών
δραστηριοτήτων µε χρήση τεχνολογίας.
• Να αξιολογούν ένα εργαλείο µα βάση τις δυνατότητές του (affordances) δηλαδή, το τι
µας επιτρέπει να κάνουµε.

•

Να αναλύουν διάφορες µεθόδους που εφαρµόζονται στην έρευνα για το γραµµατισµό
και την τεχνολογία.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
1. Εισαγωγή στον Γραµµατισµό, τον Κριτικό Γραµµατισµό, τους Πολυγραµµατισµούς και
τους Νέους Γραµµατισµούς (ορισµοί και ιστορικό πλαίσιο του πεδίου)
2. Μπιχεβιοριστικές προσεγγίσεις στους Γραµµατισµούς και την Τεχνολογία
3. Σηµειωτικές θεωρίες και Πολυγραµµατισµοί
4. Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες, Τεχνολογία και Γραµµατισµός
5. Κριτικές και Φεµινιστικές προσεγγίσεις στους Νέους Γραµµατισµούς
6. Μελέτες περίπτωσης που σχετίζονται µε την Τεχνολογία και το Γραµµατισµό
7. Κάνοντας έρευνα για την Τεχνολογία και τους Γραµµατισµούς

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, Ατοµική καθοδήγηση, Ανάλυση µελετών περίπτωσης,
Προγράµµατα τηλεδιάσκεψης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, Ατοµική εργασία, Οµαδική εργασία,
Ενδιάµεση - Τελική εξέταση.
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