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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το εργαστήριο έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα βασικά θέματα
των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών. Περιλαμβάνει εποπτικές παρουσιάσεις των περιοχών
όπου η πληροφορική και η επιστήμη των υπολογιστών διασταυρώνονται με παραδοσιακούς
κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι παρουσιάσεις αυτές ακολουθούνται από εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να εξερευνήσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τον
τρόπο που τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα μετασχηματίζονται υπό την επίδραση της ψηφιακότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
 Αναγνωρίζει τα νέα θεωρητικά ζητήματα που εγείρονται από την είσοδο της ψηφιακότητας σε τομείς της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής.
 Κατανοεί τις μεθοδολογικές καινοτομίες που εισάγει η ψηφιακότητα σε παραδοσιακούς
κλάδους των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών.
 Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του στην ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας για να παρακολουθήσει τις διαδικασίες μετάβασης σε ένα νέο διανοητικό
πλαίσιο όπου αίρεται η διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημών.
 Αναγνωρίζει τον ρόλο που παίζουν τα συνεργατικά εγχειρήματα και οι πρωτοβουλίες
ανοικτότητας στην αναδιοργάνωση της ακαδημαϊκής ζωής.
Σε επίπεδο ικανοτήτων ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
 Επιλέγει και να χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα.
 Αξιοποιεί τους πόρους του διαδικτύου για την πραγματοποίηση έρευνας σε τομείς των
ανθρωπιστικών σπουδών.
 Εντάσσεται σε δυνητικές κοινότητες, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να παράγει πρωτότυπο ερευνητικό έργο με μεθόδους ψηφιακής εγγύτητας.
 Αυτοεκπαιδεύεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του παγκόσμιου ιστού.



Να σχεδιάζει εκπαιδευτικές ή/και καλλιτεχνικές δράσεις στον ψηφιακό χώρο.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Λογισμικό ανοικτού κώδικα και άδειες creative commons.
 Εργαστηριακή άσκηση
2. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο διαδίκτυο.
 Εργαστηριακή άσκηση
3. Πολιτειότητα και ψηφιακότητα.
 Εργαστηριακή άσκηση
4. Νεότερες εξελίξεις στην υπολογιστική γλωσσολογία. Text Encoding Initiative.
 Εργαστηριακή άσκηση
5. Αλγόριθμοι και κοινωνική ζωή. Τα διαδικτυακά παιχνίδια ως πεδίο έρευνας.
 Εργαστηριακή άσκηση
6. Ψηφιακή ανθρωπολογία. Οι δυνητικές πραγματικότητες ως πεδίο έρευνας.
 Εργαστηριακή άσκηση
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις
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