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Εικαστική έκφραση και νέες τεχνολογίες: θεωρίες και πρακτικές εφαρμογής στην
εκπαίδευση
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6
Βικτωρία Παύλου
Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:
Αναφέρουν τον ρόλο της εικόνας στο σύγχρονο επικοινωνιακό κοινωνικό
περιβάλλον και αναγνωρίζουν την επίδραση των νέων τεχνολογιών σε αυτόν τον
ρόλο
Επεξηγούν τις έννοιες του οπτικού πολιτισμού, του οπτικού γραμματισμού και των
πολυγραμματισμών. Αναλύουν το μοντέλο των πολυγραμματισμών και το
συσχετίζουν με το μάθημα των εικαστικών τεχνών
Εκτελούν λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο και χρησιμοποιούν
λογισμικά ψηφιακής απεικόνισης και ψηφιακά μέσα για καλλιτεχνικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Χρησιμοποιούν ανοικτού κώδικα λογισμικά και το διαδίκτυο για διαδραστικές online
δραστηριότητες θέασης και δημιουργίας εικόνας
Αξιολογούν και συζητούν τις εφαρμογές των ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών στο
πεδίο της εικαστικής παιδείας. Σχεδιάζουν ενότητες μαθημάτων που ενσωματώνουν
τις νέες τεχνολογίες τόσο κατά τη θέαση εικόνων όσο και κατά τη δημιουργική
διαδικασία συσχετίζοντας τες με την καθημερινή ζωή των παιδιών και τα
ενδιαφέροντά τους.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Εργαστήριο και διάλεξη
Κανένα
Συν-απαιτούμενα: Κανένα
 Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εικαστική παιδεία : ο μετασχηματισμός της
τάξη του μαθήματος της τέχνης. Οπτικός γραμματισμός: ορισμός και ανάλυση
των επιμέρους δεξιοτήτων με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για
τον Οπτικό Γραμματισό


Η θεωρία των πολυγραμματισμών: γραμματισμός, πολυγραμματισμοί,
διδακτικές διαδικασίες, η μάθηση στον 21ο αιώνα, συνδέσεις της με τις
καθημερινές εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.



Δεξιότητες και ικανότητες για το χειρισμό των νέων τεχνολογιών, την
επεξεργασία και τη δημιουργία εικόνων και οπτικού υλικού. Ψηφιακή
φωτογραφία, ψηφιακό βίντεο, ανοικτού κώδικα λογισμικά.



Ιστοσελίδες εκπαιδευτικών τέχνης, εικαστικών, οργανισμών/οργανώσεων
σχετικών με τις εικαστικές τέχνες και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Παραδείγματα
εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικές δραστηριότητες μάθησης.



Χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και εργαλείων
για την παραγωγή οπτικού υλικού. Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων που να

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.
Βιβλιογραφία:

Εγχειρίδια:
Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:
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Το μάθημα λειτουργεί σε δύο επίπεδα:
• το θεωρητικό επίπεδο το οποίο αφορά την ενασχόληση με διάφορα ζητήματα
σχετικά με την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη γενικά
(γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, οπτικός γραμματισμός, οπτικός πολιτισμός,
πολυτροπικότητα, κλπ.) και στην εικαστική παιδεία ειδικά (θέαση και δημιουργία
εικόνων, σχεδιασμός και οργάνωση ενοτήτων/προγραμμάτων κλπ.), και
• το πρακτικό/εργαστηριακό επίπεδο το οποίο αφορά την ενασχόληση/εξοικείωση

πρακτικά με διάφορες εικαστικές έννοιες και με διάφορες τεχνικές και μεθόδους
επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο και δημιουργίας εικόνων και βίντεο.

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:
Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Το πρακτικό/εργαστηριακό επίπεδο βασικά διεξάγεται μέσω εργαστηρίων στο
εργαστήριο υπολογιστών, εμπλέκοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ατομική
και συνεργατική μάθηση. Ταυτόχρονα το μάθημα υποστηρίζεται από ένα θεωρητικό
πλαίσιο το οποίο παραδίδεται μέσω διαλέξεων και συζητήσεων με την ενεργή
εμπλοκή των φοιτητών/τριων.
Συνεχής αξιολόγηση: 50%
Τελική αξιολόγηση: 50%
Ελληνική
Όχι

