
     Τίτλος Μαθήματος: Γραμματισμός 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
  

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την έννοια του 
γραμματισμού, τα είδη του και το περιεχόμενο που αυτός έχει στις σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης, θα γίνει 
αναφορά στις έννοιες της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, ενώ θα 
εξεταστούν οι εφαρμογές του θεωρητικού πλαισίου στην εκπαιδευτική πράξη.  

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

 να περιγράφει την έννοια του γραμματισμού  

 να αναφέρει ιστορικά στοιχεία για την εμφάνιση, εξέλιξη και διαμόρφωση του γραμματισμού 

 να περιγράφει την έννοια της παιδαγωγικής του γραμματισμού 

 να περιγράφει την έννοια της πολυτροπικότητας 

 να συζητά για τον σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό 

 να περιγράφει την έννοια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης 

 να συζητά για τις Σπουδές του Νέου Γραμματισμού 

 να συζητά για δομές της Διά Βίου Μάθησης στις οποίες πραγματώνεται η έννοια του γραμματισμού 

 να περιγράφει εφαρμογές του γραμματισμού στην εκπαιδευτική πράξη 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική Διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων. Αθήνα: Πατάκης. 
Baynham, M. (2002). Πρακτικές γραμματισμού (Αραποπούλου, Μ., ελλ. μετάφραση ). Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Χαραλαμπόπουλος, Α. (2006). Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση (Αραποπούλου, Μ. et al., ελλ. 

μετάφραση). Θεσσαλανίκη: ΙΝΣ (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). 
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     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 
Cook-Gumperz, J. (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού (Κοτσυφού, Ε., ελλ. μετάφραση). Αθήνα: 

Επίκεντρο. 
Halliday, M.A.K., & Martin, J. (1993). Writing Science: Literacy and Discursive Power. London: The Falmer Press. 
Kress, G., & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London & New York: 

Routledge. 
 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): Γραπτές εξετάσεις & εργασία 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Διαλέξεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής 
και παρουσίασης εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
 

                                                 
 


