
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ  

ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΘΠΑ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  >5ου   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

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  

      

      

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

  5  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,   
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης   

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων  

Ανάπτυξης δεξιοτήτων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

  

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS   

Όχι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

  

(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  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος βοηθά τους φοιτητές/τριες στα παρακάτω:  

• τη γνωριμία των ασκουμένων με εν δυνάμει εργοδότες  

• την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/ προϋπηρεσίας των ασκουμένων  

• την εξοικείωση των ασκουμένων με τις παραγωγικές διαδικασίες  

• την ανάληψη ευθυνών και την απόκτηση εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με το 

γνωστικό αντικείμενο του εκάστοτε Τμήματος  

• τον καλύτερο προσανατολισμό των ασκουμένων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων στην 

περαιτέρω φοιτητική τους πορεία,  

• τη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους,  

• τη γνωριμία και αξιοποίηση από τους φορείς απασχόλησης νέων ειδικοτήτων  

  



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  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων   
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα   
τεχνολογιών   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον   
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις   Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  
Λήψη αποφάσεων   και ευαισθησίας σε θέματα φύλου   
Αυτόνομη εργασία   Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής   
Ομαδική εργασία   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον   ……  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον   Άλλες… Παράγωγή νέων 

ερευνητικών ιδεών   …….  

  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών   

• Λήψη αποφάσεων   

• Αυτόνομη εργασία   

• Ομαδική εργασία   

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις   

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων   

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής   

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Στο πλαίσιο της ΠΑ οι φορείς απασχόλησης προσφέρουν θέσεις οι οποίες να σχετίζονται με τις 

γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας. Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή:  

• στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών και δικτυακών ψηφιακών εφαρμογών  

• στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού που σχετίζονται με τη 

διαχείριση συλλογών  

• στην επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, animation και 

κινούμενης εικόνας  

• στη σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές 

πολυμέσων  

• στην παραγωγή ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων  

• στην παραγωγή επικοινωνιακού υλικού  

• στη διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων πολιτιστικών και 

επικοινωνιακών δράσεων πολιτιστικών οργανισμών.  

• στην αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων 

Δεδομένων  

• στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του 

Τμήματος  

Παράλληλα, αλλά όχι κατ’ αποκλειστικότητα, οι ασκούμενοι μπορεί να συμμετέχουν σε διοικητικό 

-οικονομικού τύπου δραστηριότητες του φορέα απασχόλησης. Για κάθε φοιτήτρια και φοιτητή, ο 

φορέας θα παρέχει θέση εργασίας (δηλ. γραφείο, Η/Υ, απαραίτητο λογισμικό, ή άλλο απαραίτητο 

εξοπλισμό), ώστε η ασκούμενη ή ο ασκούμενος να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

αντικειμένου απασχόλησης που θα της/του ανατεθεί.   

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.  

  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

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

 

  

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας.  
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,  
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση  

 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.  
  

 
τις αρχές του ECTS    

Δραστηριότητα  
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου  

 

Εργασία στο φορέα  20 * 8 ώρες = 160 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.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος συνίσταται στην 
συνεπή παρουσία και την ικανοποιητική εκτέλεση των 

καθηκόντων που αναθέτει ο φορέας στους φοιτητές  Η 
ατομική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται από τον επόπτη 

τους σε συνεργασία με τον τμηματικό υπεύθυνο του 
μαθήματος και βασίζεται στην αξιολόγηση που καταθέτει 

για τον ασκούμενο/η ο φορέας και την αυτοαξιολόγηση 
του/της, σε συνδυασμό με την προσωπική εικόνα που έχει 
σχηματίσει ο επόπτης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της 

ΘΠΑ.  

  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

  

  


