
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 
   

   

. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα επιλογής Γενικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/131249/   
 

Λεπτομερής παρουσίαση του μαθήματος στην ψηφιακή 

πλατφόρμα e-class. 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

-Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 
είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν την άρρηκτη σχέση μεταξύ των εννοιών πολιτισμού και 
επικοινωνίας 

• Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τον πολυπρισματικό ρόλο της επικοινωνίας 
στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική 

• Περιγράφουν και να αναλύουν τη λειτουργία των πολιτιστικών δομών στη 
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και να διακρίνουν τις διαφορές των 
πολιτιστικών οργανισμών 

• Αναγνωρίζουν και να αναλύουν τη λειτουργία της αγοράς του πολιτισμού, 
καθώς και τα πολιτιστικά αγαθά που παράγονται  

• Κατανοούν και να αναλύουν το ρόλο των ΤΠΕ και των ψηφιακών μέσων ως 
προς τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών  

• Γνωρίζουν τα επικοινωνιακά εργαλεία των πολιτιστικών οργανισμών για την 

https://eclass.aegean.gr/courses/131249/


προσέλκυση κοινού και να τα αξιοποιούν 

• Διακρίνουν και να αναλύουν τις επικοινωνιακές στρατηγικές των πολιτιστικών 
οργανισμών και τα εργαλεία σχεδιασμού τους   

• Αξιολογούν με βάση τις ανάγκες των πολιτιστικών οργανισμών και να 
προτείνουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές 

Γενικές Ικανότητες  

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο  
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

o Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

o Αξιοποίηση μεθοδολογιών για την επίλυση προβλημάτων  
o Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
o Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
o Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
o Αυτόνομη εργασία  
o Ομαδική εργασία 
o Λήψη αποφάσεων 
o Σχεδιασμός και διαχείριση έργων   

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία διείσδυση των ΤΠΕ σε διάφορες κοινωνικές και 
πολιτισμικές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας επιδρά καθοριστικά στην 
αναδιαμόρφωση, αλλά και στη δημιουργία πρακτικών που επηρεάζουν τους μηχανισμούς 
συγκρότησης και διαχείρισης της οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου των κοινωνικών 
δρώντων, των πολιτισμικών ταυτοτήτων και ετεροτήτων, της αντίληψης τους για τον 
πολιτισμό και τις πολιτιστικές δομές, καθώς και τη λειτουργία της αγοράς του πολιτισμού. Οι 
πολιτιστικές εμπειρίες των κοινωνικών δρώντων λαμβάνουν πλέον χώρα σε ένα πλαίσιο που 
κατασκευάζεται όλο και περισσότερο από την πληροφορία και τις ΤΠΕ, μετασχηματίζοντας 
τη συμβολική πραγματικότητά τους και αναδεικνύοντας νέα επικοινωνιακά παραδείγματα. 
Υπό το πρίσμα αυτό, σκοπό του μαθήματος συνιστά α) η κατανόηση της λειτουργίας των 
πολιτιστικών δομών, στο πλαίσιο των προκλήσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσα 
από την ανάλυση του ρόλου της επικοινωνίας, ως ευρείας κοινωνικής λειτουργίας, β) η 
σκιαγράφηση του ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική, ως 
καθοριστικός παράγοντας δημιουργίας, μετάδοσης και αναπαραγωγής πολιτιστικών 
υπηρεσιών και αγαθών και ως παράγοντας αναπροσαρμογής των στόχων και των πρακτικών 
των πολιτιστικών οργανισμών και γ) η εξέταση και ανάλυση των στρατηγικών επικοινωνίας 
και των επικοινωνιακών μεθόδων των πολιτιστικών οργανισμών, οι οποίες αξιολογούνται 
μέσω της έρευνας του κοινού, αναφορικά με την διάδρασή τους με αυτό και την αξιοποίηση 
των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, καθώς και η εξέταση της αντιμετώπισης των 
πολιτιστικών οργανισμών από τα μέσα επικοινωνίας.    



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο αξιοποιώντας τις αρχές της 

Κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας   Μάθησης: 

• Μέθοδος κατάκτησης εννοιών 

• Διερευνητική μέθοδος  

• Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

• Λογισμικά για εννοιολογικούς χάρτες 
• Διαγράμματα, πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες, 
video, ψηφιακό υλικό, λογισμικά προβολής & 
παρουσιάσεων 
• Αξιοποίηση social media  
για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, την 
εργαστηριακή εκπαίδευση, καθώς και την έρευνα, 
προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 26 ώρες  

Εργαστηριακή Εκπαίδευση 26 ώρες  

Ομαδική εργασία εξαμήνου 38 ώρες  

Προσωπική  μελέτη, Έρευνα 

&Προετοιμασία  
52 ώρες 

 

Αξιολόγηση φοιτητών & 

φοιτητριών  
14 ώρες 

 

   

   

   

   

Σύνολο Μαθήματος 156 ώρες  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδοι Αξιολόγησης:  

 Ενεργή συμμετοχή στα project της 
εργαστηριακής εκπαίδευσης (10%) 

 Παρουσίαση και κατάθεση Ομαδικής Εργασίας 
Εξαμήνου (30%) 

 Γραπτή τελική εξέταση (60%) που 
περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
• Ανάλυση σύντομης μελέτης περίπτωσης 
πολιτιστικών οργανισμών 
• Προτάσεις βελτίωσης στρατηγικής επικοινωνίας 
ενός πολιτιστικού οργανισμού  

• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωριών 
 

 

 

 
 

 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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