
Σχεδιάγραµµα Διδασκαλίας Σεµιναρίου: Ψηφιακή Εκπαίδευση: Ειδικά Θέµατα

Εβδοµάδα: Θεµατική/Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Νέα Μέσα και Νέες Τεχνολογίες 
Εβδοµάδα 1 Εισαγωγή: Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουµε κάποια βασικά χαρακτηριστικά  

µε βάση τα οποία προσδιορίζονται και χαρτογραφούνται τα νέα µέσα. Θα 
εξετάσουµε επίσης το πρίσµα υπό το οποίο χαρακτηρίζονται ως «νέα», τους 
τρόπους µε τους οποίους οριοθετούµε την ιστορία τους, και πώς τα 
νοηµατοδοτούµε. Θα εισάγουµε την έννοια του «τεχνολογικού φαντασιακού», και 
θα συζητήσουµε τις οµοιότητες στον τρόπο υποδοχής παλαιότερων νέων  µέσων 
κατά τον εικοστό αιώνα και των «νέων» νέων µέσων σήµερα. Τέλος, θα 
εντοπίσουµε τις αφετηρίες της σύγχρονης κουβέντας γύρω από τα νέα µέσα, και 
συγκεκριµένα το ρόλο τους στον προσδιορισµό του πολιτισµού και της κοινωνίας. 
Κάποια ερωτήµατα που θα θέσουµε είναι: Τι είναι «νέο» στα νέα µέσα; Τι 
αποτελεί συνέχεια και τι ριζική αλλαγή; Τι είναι πραγµατικά και τι απλώς 
φαινοµενικά καινούργιο;

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “New Media and New Technologies” in New Media: A Critical 
Introduction. London: Routledge, pp. 9-104.

2. Τα νέα µέσα στην καθηµερινότητα 

Περιεχόµενο µαθήµατος

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η εξέταση των ποικίλων κοινωνικών και πολιτισμικών όψεων 
των νέων (ψηφιακών) τεχνολογιών μέσα σε συγκεκριμένα βιωμένα πλαίσια. Συγκεκριμένα 
αποσκοπεί στην κατανόηση των θεμελιωδών μεταβολών που υπέστησαν οι περισσότεροι τομείς 
εξαιτίας της διαμόρφωση των νέων μέσων. Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε ένα εύρος ζητημάτων τα 
οποία περιλαμβάνουν: τις νέες τεχνολογίες των μέσων,  τις κοινωνικές και πολιτικές χρήσεις των 
νέων μέσων και μορφών επικοινωνίας, τις θεωρίες διάδρασης και την έννοια της προσομοίωσης, 
την κυβερνοκινητική και κυβερνοκουλτούρα, την τεχνητή ζωή και νοημοσύνη. Οι θεματικές αυτές 
θα εξεταστούν με αφετηρία το πώς τα νέα μέσα έχουν διαμορφώσει την επικοινωνία, τα ΜΜΕ, 
την κατανάλωση, και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα στο σύγχρονο κόσμο.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

• Να μπορούν να αντιληφθούν το ρόλο των νέων μέσων ως προς τις μεταβολές στην κοινωνία και 
την καθημερινότητα.

• Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές θεωρητικές/φιλοσοφικές προσεγγίσεις των νέων μέσων και 
της τεχνολογίας.

• Να κατανοούν τις αντιφάσεις, τα ηθικά διλήμματα, τους κινδύνους και τις ευθύνες που έχει 
επιφέρει η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Αναλυτικό πρόγραµµα µαθήµατος



Εβδοµάδα 2 Το κυρίαρχο αφήγηµα για τον επαναστατικό χαρακτήρα των νέων τεχνολογιών 
µας οδηγεί στην πεποίθηση ότι µεταµορφώθηκε ριζικά η καθηµερινότητα, καθώς 
και οι κοινωνικές δοµές και σχέσεις στις οποίες θεµελίωνεται: η αντίληψη του 
ατοµικού εαυτού και της ταυτότητας, τα µοντέλα κατανάλωσης, οι διαγενεακές 
και έµφυλες σχέσεις, η σχέση τοπικού και παγκόσµιου κ.ο.κ. Είναι όµως 
πράγµατι έτσι; Στο πλαίσιο αυτό θα επανέλθουµε στα ερωτήµατα που θέσαµε την 
προηγούµενη εβδοµάδα.

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “New Media in Everyday Life” in New Media: A Critical Introduction. 
London: Routledge, pp. 237-265.

3. Καταναλώνοντας τα νέα µέσα
Εβδοµάδα 3 Η έννοια της κατανάλωσης είναι κεντρική στον τρόπο µε τον οποίο οι 

πολιτισµικές σπουδές και οι θεωρίες για τα ΜΜΕ προσεγγίζουν την τεχνολογία 
στην καθηµερινότητα. Πρόκειται για µια αµφίσηµη έννοια, καθώς από τη µια 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη βασική πολιτισµική πρακτική στο πλαίσιο 
µιας παθητικής καταναλωτικής κοινωνίας, και από την άλλη αντιµετωπίζεται ως 
πολύτιµο εννοιολογικό εργαλείο για την κατανόηση της ατοµικής ταυτότητας σε 
έναν σύνθετο κόσµο. Αυτό µας εφιστά την προσοχή στην πολιτισµική διάσταση 
της τεχνολογίας, και πώς αυτό επηρεάζει τον τρόπο που σχετιζόµαστε τόσο µε την 
τεχνολογία όσο και µε την κατανάλωση.

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “New Media and New Technologies” in New Media: A Critical 
Introduction. London: Routledge, pp. 266-285.
- Turkle, Sherry (2011). “Always On” in Alone Together. New York: Basic 
Books, pp. 151-170

4. Κατανάλωση και ψυχαγωγία 
Εβδοµάδα 4 Αυτή η ενότητα ασχολείται µε τη µελέτη των νέων µέσων ψυχαγωγίας και 

επικοινωνίας στην καθηµερινότητα. Θα εστιάσουµε ιδιαίτερα στην περιγραφή και 
θεωρητικοποίηση του «παιχνιδιού/παιγνίωδους» ως ενός φαινοµένου που δεν έχει 
ερευνηθεί επαρκώς, και το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κουλτούρας της 
καθηµερινότητας και της βιωµένης εµπειρίας τόσο των παιδιών όσο και τον 
ενηλίκων µέσα από νέα µέσα, όπως είναι τα βιντεοπαιχνίδια και τα κινητά 
τηλέφωνα. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναζητήσουµε εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισης της καθηµερινής ζωής, της εµπειρίας, του παιχνιδιού/παιγνιώδους, 
του τεχνοπολιτισµικού σώµατος κ.ο.κ.

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “Networks, Users and Economics ” in New Media: A Critical 
Introduction. London: Routledge, pp. 209-232.
- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “New Media and New Technologies” in New Media: A Critical 
Introduction. London: Routledge, pp. 286-307.
- Gardner, Howard / Davis, Katie (2013). “Personal Identity in the Age of the 
App” in The App Generation: How Today's Youth Navigate Identity, Intimacy, 
and Imagination in a Digital World. New Haven & London: Yale University 
Press, pp. 60-91.

5. Πέρα από την κοινωνική διαµόρφωση 
Εβδοµάδα 5 Αυτή την εβδοµάδα θα συζητήσουµε τη θεωρία δρώντα-δικτύου (actor-network 

theory), η οποία εξετάζει την αµοιβαία σχέση µεταξύ τεχνουργηµάτων και 
κοινωνικών οµάδων. Εκκινώντας από αυτή την υπόθεση θα εξετάσουµε το ζήτηµα 



της αυτόβουλης δράσης (agency) τόσο των ανθρώπινων όσο των µη-ανθρώπινων 
υποκειµένων (τεχνιτών, επιστηµονικών ή φυσικών), αµφισβητώντας µε αυτό τον 
τρόπο τον ανθρωποκεντρισµό των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Οι 
θεωρητικές συνέπειες µιας τέτοιας προσέγγισης είναι εκτενείς καθώς 
υπονοµεύονται βαθιά παγιωµένες εννοιολογικές διακρίσεις όπως φύση/
πολιτισµός, άνθρωπος/τεχνούργηµα ή υποκείµενο/αντικείµενο.

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “New Media and Everyday Life” in New Media: A Critical Introduction. 
London: Routledge, pp. 261-269.
- Haraway, Donna Jeanne (1991). "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, 
and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century". Simians, Cyborgs and 
Women: The Reinvention of Nature. Routledge.

6. Εικονική Ταυτότητα 
Εβδοµάδα 6 Η εικονική πραγµατικότητα και ο κυβερνοχώρος υπονοµεύουν τον τρόπο µε τον 

οποίο κατανοούµε το πραγµατικό, εντός του οποίου έχουµε διαµορφώσει την 
ταυτότητά µας. Μια ακόµη πιο µύχια σχέση µε την τεχνολογία και τα µέσα, από 
το Ίντερνετ µέχρι τη γενετική µηχανική, δηµιουργεί ερωτήµατα γύρω από τα όρια 
µεταξύ του ανθρώπινου σώµατος και της συνείδησης, των µηχανών και των 
δικτύων.

- Lister, Martin / Dovey, Jon / Giddings, Seth / Grant, Iain / Kelly, Kieran 
(2009). “Cyberculture: Technology, Nature and Culture ” in New Media: A 
Critical Introduction. London: Routledge, pp. 317-413.

7-12. Παρουσιάσεις εργασιών
Εβδοµάδα 7-12 Το δεύτερο µέρος του σεµιναρίου θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των 

εργασιών των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν µια 
µελέτη περίπτωσης (case study), κατά την οποία θα αναλύσουν τις ιδεολογικές 
διαστάσεις των έµφυλων αναπαραστάσεων σε ένα συγκεριµένο φιλµικό κείµενο, 
αντλώντας από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που εξετάστηκαν στις διαλέξεις.

Οργάνωση µαθήµατος

Η πρώτη ενότητα θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών 
με τις βασικές έννοιες.

Στις ακόλουθες πέντε διαλέξεις θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα θεωρητικά πλαίσια, τα οποία 
εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των «νέων» νέων τεχνολογιών, και αποσκοπούν να 
αποδομήσουν κυρίαρχα εννοιολογικά δίπολα. 

Το δεύτερο μισό του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στις παρουσιάσεις των ίδιων των φοιτητών/τριών, οι 
οποίες θα αποτελέσουν τη βάση και αφετηρία για την υποβολή της τελικής ερευνητικής τους εργασίας.

Βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό

• Corpus κειµένων (Πέραν από την προτεινόµενη βιβλιογραφία που περιλαµβάνονται στο 
αναλυτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, θα συµπεριληφθούν επιπλέον κείµενα, τα οποία θα 
αναρτηθούν στη σελίδα του µαθήµατος)

Σηµαντική σηµείωση: Η διδάσκουσα θα αντικαταστήσει όσα κείµενα από τη βιβλιογραφία είναι 
εφικτό µε κείµενα στα ελληνικά. Παρόλα αυτά συνιστάται ευχέρεια στη ανάγνωση κειµένων στα 
αγγλικά, καθώς η ελληνόφωνη/µεταφρασµένη βιβλιογραφία στο συγκεκριµένο αντικείµενο είναι 
περιορισµένη.



Τεχνικές διδασκαλίας

• Διαλέξεις
• PPT 
• Προβολή και ανάλυση φιλμικών αποσπασμάτων
• Παρουσιάσεις, συζητήσεις
• Μελέτες περίπτωσης (case studies)

Εξετάσεις/Αξιολόγηση

• Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται με βάση τα παραδοτέα.

• Στη βαθμολογία θα ληφθεί υπόψη η παρουσία/συμμετοχή στο μάθημα

Παραδοτέα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεµιναρίου οι φοιτητές/τριες απαιτείται να παραδώσουν:

1. Παρουσίαση σε µορφή ppt. Η παρουσίαση θα αξιολογηθεί ως προς:  
• το περιεχόµενο της παρουσίασης (ορθή εφαρµογή της θεωρίας, καθαρότητα και συνάφεια 
επιχειρηµάτων, καλή οργάνωση, σαφή παραδείγµατα, παραποµπές στη βιβλιογραφία)  

• τη µορφή της παρουσίασης (κατάλληλη χρήση διαφανειών και αξιοποίηση των εργαλείων, 
ευανάγνωστη γραµµατοσειρά, αισθητική αρτιότητα, σύντοµο και περιεκτικό κείµενο, χρήση 
ήχου και εικόνας µε στόχο την καλύτερη κατανόηση της πληροφορίας) 

• την καθαυτή παρουσίαση µέσα στην τάξη (επικοινωνία µε το κοινό, οπτική επαφή, 
µεταδοτικότητα, κατάλληλος ρυθµός και ένταση, τήρηση χρόνου, ικανοποιητικές απαντήσεις 
στις ερωτήσεις του κοινού)

2. Ερευνητική εργασία. Η εργασία θα έχει έκταση 2000 λέξεων και η µορφοποίηση θα πρέπει να 
ακολουθεί το εξής πρότυπο: 
• Τίτλος: 16/18 bold (Times New Roman) 
• Τίτλοι ενοτήτων: 14 bold (Times New Roman) 
• Κείµενο: 12 (Times New Roman) 
• Αρίθµηση σελίδων (κάτω δεξιά) 
• Εισαγωγή κεφαλίδας 
• Στοίχιση: Aligned 
• Σύστηµα παραποµπών: πρότυπο Harvard


