354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Γενικά
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε) ιδρύθηκε το 2000. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στην πόλη της
Μυτιλήνης. Δέχεται φοιτητές από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.
Από τον Ιανουάριο 2002, τo ΤΠΤΕ συμπεριλαμβάνεται μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στα Τμήματα εκείνα που το πρόγραμμα σπουδών τους
αφορά στην επιστήμη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Βλ. Υπ.Ε.Π.Θ. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής).
Αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και
της οικονομίας, ανάγκες που απορρέουν από την αλματώδη ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Βασιζόμενο στην τεράστια
σημασία αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών αυτών, δημιουργεί νέες ειδικότητες, που συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας, όσο και στην αποτελεσματική είσοδό της στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Παράλληλα, ενισχύει δεξιότητες σε διεπιστημονικές
περιοχές (Πολιτισμικές Σπουδές και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πολυμέσων) με άμεσο στόχο την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων, αλλά και των
μακροπρόθεσμων, αναγκών της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένους επιστήμονες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα γνωρίζουν
και θα διαχειρίζονται, παράλληλα, και τα ποιοτικά δεδομένα των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies).

Επιστημονικό περιεχόμενο του τμήματος
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του «ψηφιακού πολιτισμού», συνδυάζοντας την δημιουργική παραγωγή
ποιοτικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.
Ο «ψηφιακός πολιτισμός» είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην παραδοσιακή κουλτούρα (περιεχόμενο), την τεχνολογία (Τηλεπικοινωνίες,
Διαδίκτυο, Πολυμέσα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Λογισμικό), και την παροχή υπηρεσιών / διανομή. Ο τομέας της τεχνολογίας καλύπτει το σύνολο των οπτικοακουστικών εφαρμογών, δηλ. των πολυμέσων της τηλεόρασης και των εκδόσεων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει το επιστημονικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies), με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα πολιτισμού και
πολιτισμικής κληρονομιάς, επικοινωνίας και πολιτιστικής προβολής και διαχείρισης. Παράλληλα, προάγει την Επιστήμη της Πληροφορικής με έμφαση στην
παραγωγή εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου.

Προοπτικές Απασχόλησης
Σύμφωνα με την έκθεση “Exploitation and development of the job potential in the cultural sector in the age of digitalisation” του 2001 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 7,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη απασχολούνται σήμερα στους τομείς του πολιτισμού.
Η αύξηση των δημιουργικών επαγγελμάτων στους τομείς του Πολιτισμού - Επαγγέλματα Πολιτισμού - αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον, δεδομένου
ότι η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού αυξάνεται δυναμικά. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση πολιτισμικών προϊόντων αναδεικνύει νέα μέσα
επικοινωνίας, όπως οι διαδικτυακοί κόμβοι, και δημιουργούν νέες ειδικεύσεις στην αγορά εργασίας.
Ο «ψηφιακός πολιτισμός» παρουσιάζει τεράστια δυναμική απασχόλησης, ειδικά στους τομείς των πολυμέσων και του λογισμικού. Έτσι, αυτοί οι δύο τομείς
είναι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ζήτηση σε περιεχόμενο και πρωτοτυπία και άρα αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία επαγγελματικής
αποκατάστασης. Υπάρχουν σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύρια εταιριών στην ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής εφαρμογών λογισμικού
και πολυμέσων, αντιπροσωπεύοντας 12,4 εκατομμύρια εργαζόμενων, ενώ υπολογίζεται ότι στην επόμενη δεκαετία θα δημιουργηθούν περίπου 9,6
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όλοι οι τομείς που στρέφονται στην παραγωγή περιεχομένου, δηλ. δημιουργικοί χώροι απασχόλησης (web

design, διαφήμιση, εκδόσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαίδευση, ψυχαγωγία) θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

Φυσιογνωμία του Πτυχιούχου
Μέσα σε αυτό το νέο επιστημονικό και επαγγελματικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Τμήματος ονομάζονται Πολιτισμικοί Πληροφορικοί και είναι επιστήμονες
του πολιτισμού που κατέχουν παράλληλα τις γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των πολυμεσικών
εφαρμογών: ανάλυση και σχεδιασμός της διεπιφάνειας χρήστη, παραγωγή περιεχομένου, (επιλογή δεδομένων, παραγωγή εικόνας, γραφικών, βίντεο και
ήχου), προγραμματισμός εφαρμογών (εφαρμογές διαδικτύου, αυτόνομες εφαρμογές, βάσεις δεδομένων), έλεγχος και αξιολόγηση (λειτουργικός και
ποιοτικός έλεγχος).
Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε περιοχές εργασίας όπως:
Καταγραφή, Προβολή και Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών
Οργάνωση και Διαχείριση Μουσείων και Συλλογών – Εικονικά Μουσεία (Virtual Exhibitions, 3D design)
Ψηφιακές Τέχνες (ψηφιακή φωτογραφία, βίντεο, ήχος, animation)
Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών και Εφαρμογών Διαδικτύου (web design, Cd-Rom, DVD, Δικτυακές Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων)
Πολυμεσικές Εκδόσεις, Ηλεκτρονικός Τύπος και Διαφήμιση
Εκπαιδευτική Τεχνολογία με τη χρήση Προσαρμοστικών Συστημάτων Πολυμέσων (multimedia adaptive systems)
Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας και προσομοίωσης (virtual reality tools)
Οργάνωση Εκδηλώσεων και Παραστάσεων ( θεατρικές, μουσικές, αθλητικές παραστάσεις)
Οργάνωση Διαδικτυακών / Πολυμεσικών Παραστάσεων
Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων είναι ιδιαίτερα θετικές, εφόσον καλούνται να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση σε προσωπικό
εξειδικευμένο στις τεχνολογίες αιχμής, μέσα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει η νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο. Επίσης, στον 21ο αιώνα που ονομάστηκε "Αιώνας του Πολιτισμού",
προωθούνται πολλαπλές δράσεις στον ευρύτερο χώρο του Πολιτισμού και της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Στο πλαίσιο που διαμορφώνουν οι παραπάνω
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα κατέχουν τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία, καθώς και τις τεχνολογικές
δεξιότητες, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιστημονικών και εργασιακών προκλήσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών
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Θεωρία του Πολιτισμού Ι
Οι θεματικές των διαλέξεων καλύπτουν τρεις βασικές ενότητες: την εισαγωγική παρουσίαση βασικών εννοιών, την ανάλυση και κριτική θεωρητικών
προσεγγίσεων για τον πολιτισμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών του πολιτισμού, καθώς και παραδειγματικών περιπτώσεων (case studies). Στο
πλαίσιο της πρώτης θα συζητηθούν και θα προσδιοριστούν οι έννοιες «πολιτισμός» (civilazation) και «κουλτούρα» (culture), σε διάφορα ιστορικά,
κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια. Στο πλαίσιο της δεύτερης θα συζητηθούν διάφορες οπτικές που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν γενικές αρχές και
θεωρίες του πολιτισμού, σύμφωνα με θεωρητικά υποδείγματα που παρουσιάστηκαν σε διάφορες χρονικές και επιστημολογικές συγκυρίες των κοινωνικών
επιστημών. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν προσεγγίσεις που εστιάζουν την προσοχή τους στη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση των πολιτισμικών
πρακτικών και δεδομένων στο επίπεδο της δράσης μεγάλων εθνοτικών ή κοινωνικών ομάδων, αλλά και στο επίπεδο των δράσεων που αναπτύσσονται στην
καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα που επικεντρώνονται στη διαμόρφωση τοπικών
πολιτισμών (local cultures) στον παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και κυρίως στον ελληνικό αγροτικό και αστικό χώρο. Το μάθημα θα συμπεριλαμβάνει δώδεκα (12)
δίωρες διαλέξεις που θα συνδυάζονται με ενενήντα (90) λεπτά σεμιναρίων. Στα σεμινάρια θα παρουσιάζονται επιμέρους εφαρμογές και ασκήσεις, στο
πλαίσιο των θεματικών που θα αναπτύσσονται στις διαλέξεις. Η βαθμολογία των φοιτητών θα συνδιαμορφώνεται από τις (ομαδικές) παρουσιάσεις των
σεμιναρίων (30%) και τις γραπτές εξετάσεις (70%).

Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος

Πολυπολιτισμικότητα και Ταυτότητες
Το μάθημα εστιάζεται στη μελέτη της πολυ-πολιτισμικότητας και της δια-πολιτισμικότητας που συνδέονται με την έννοια της ποικιλότητας των δυναμικών
συστημάτων στο κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο, όπου διαμορφώνονται ανθρώπινες ταυτότητες. Στη συνέχεια, αναλύονται τέσσερις συνιστώσες της
ταυτότητας: εθνότης-φυλή, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, και γίνεται αναφορά στα φαινόμενα της πολιτισμικής σύνθεσης και της απώλειας της πολιτισμικής
ταυτότητας. Εξετάζονται σύγχρονα και διαχρονικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο συγκροτείται η πολιτισμική ταυτότητα των κοινωνικών και
εθνοτικών ομάδων. Στόχος του μαθήματος είναι η αναζήτηση τρόπων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, ανταλλαγών και συναλλαγών σε διάφορα επίπεδα.
Διδάσκων: Νικόλας Βερνίκος

Πολιτισμική Διαχείριση
Το μάθημα της Πολιτισμικής Διαχείρισης έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης
της πολιτισμικής γνώσης και κληρονομιάς στο παγκόσμιο τοπίο του κυβερνοχώρου. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα του
πολιτισμού, της επικοινωνίας και κυρίως της διαχείρισης των νέων τεχνολογιών στην προώθηση των πολιτιστικών αγαθών στον 21ον αιώνα. Επίσης
εξετάζει και αναλύει τη σημασία και το ρόλο της πολιτισμικής διαχείρισης στην διαμόρφωση και υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών
διαχείρισης και προώθησης της πολιτισμικής γνώσης και κληρονομιάς στην νέα οικονομία παγκοσμίως.
Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς

Εισαγωγή στα ΜΜΕ
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βιομηχανίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την εξέλιξη των βιομηχανιών αυτών
από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα και τις επιδράσεις τους σε διάφορες πολιτισμικές ομάδες και ακροατήρια. Εισαγωγικά, θα εξεταστεί η ιστορία της μαζικής
επικοινωνίας και ο αντίκτυπος της στην επιστημονική σκέψη, και την εξέλιξη της γνώσης. Η ιστορία αυτή που αποτελεί πλέον σημαντική παράδοση του
τομέα των Μ.Μ.Ε., είναι απαραίτητη για να κατανοηθεί από τους φοιτητές το πλήθος αλλά και το είδος των επιρροών που ασκούνται σε μαζικά ακροατήρια.
Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης

Διαδραστικά Πολυμέσα
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα πολυμέσα (multimedia) και στις τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στην ανάπτυξη και χρήση των αντίστοιχων
συστημάτων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εισάγονται οι βασικές έννοιες και όροι της τεχνολογίας πολυμέσων καθώς και οι τεχνικές και τα πρότυπα
που αφορούν στην κωδικοποίηση, αποθήκευση, και αναπαράσταση διαφορετικών μέσων: υπερκειμένου, γραφικών, ήχου, και βίντεο. Στο δεύτερο μέρος
περιγράφονται το υλικό (hardware) και λογισμικό (software) που είναι απαραίτητο στην δημιουργία, επεξεργασία και αναπαραγωγή διαφορετικών μέσων.
Επιπλέον γίνεται αναφορά σε ολοκληρωμένα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων και στις δυνατότητες που προσφέρουν στο χρήστη. Τέλος το τρίτο μέρος του
μαθήματος αναφέρεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Εξετάζονται θέματα διαπροσωπείας (user interfaces), ενώ έμφαση δίνεται σε
εφαρμογές βασισμένες στο Διαδίκτυο και το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών.
Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει
παρουσίαση των βασικών συνιστωσών των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων: υλικό, λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, δεδομένα, πακέτα
λογισμικού, δίκτυα. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση του λειτουργικού
συστήματος MS Windows καθώς και στη χρήση διαφορετικών εφαρμογών πληροφορικής (εφαρμογές επεξεργασία κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων και
σχεδίασης, εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό κ.ο.κ)
Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Αγγλικά Ι – Ορολογία: Όψεις του Πολιτισμού – Νέες Τεχνολογίες (Aspects of Culture – New Technologies)
Το μάθημα απευθύνεται σε μέσους και προχωρημένους αλλά θα το παρακολουθήσουν και οι αρχάριοι, για τους οποίους όμως γίνεται επιπλέον δίωρο
μάθημα γλώσσας. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητων/τριών με την αγγλική ορολογία γύρω από ζητήματα Πολιτισμού, σε
συνδυασμό με ορολογία Πολυμέσων, καθώς και σύγχρονων μορφών Τέχνης (θεωρία). Παράλληλα, επιχειρείται μία προσέγγιση αυθεντικών λογοτεχνικών
κειμένων, σύγχρονης μουσικής με αγγλόφωνο στίχο και κινηματογραφικών ταινιών που εγείρουν προς συζήτηση ερωτήματα γύρω από παρόμοια ζητήματα
(εργαστήριο).
Διδάσκουσα: Εύη Σαμπανίκου
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Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ
(Συνέχεια από το Α Εξάμηνο)
Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος

Προγραμματισμός Ι
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος
εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, ο αλγοριθμικός συμβολισμός, η παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση
αλγοριθμικών προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζονται με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών
χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων προγραμμάτων με χρήση της
γλώσσας αυτής.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Καβακλή

Γραφικά - Προσομοίωση Κίνησης
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γενικότερες γνώσεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση, δημιουργία και επεξεργασία γραφικών για
έντυπα, πολυμέσα και online παρουσιάσεις. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν μια σφαιρική άποψη σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους
και τεχνικές επεξεργασίας γραφικών. Το θέμα εξετάζεται τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής πλευράς ώστε τελικά οι φοιτητές να έχουν μια
ολοκληρωμένη γνώση θεμελιωμένη με παραδείγματα τα οποία βοηθούν στην καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Το μάθημα αποσκοπεί παράλληλα
στην αύξηση της δημιουργικότητας και την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων.
Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου

Πολιτισμική Πολιτική: Θεσμοί και Οργάνωση

Το μάθημα της Πολιτιστικής Πολιτικής:θεσμοί και Οργάνωση έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες ‘Θεσμός’, ‘Δημόσιο Συμφέρον’,
‘Ρύθμιση’, ‘Εποπτεία’ ‘Νομοθεσία’, ‘Οργάνωση’, ‘Πολιτική’ και ‘Στρατηγική’ και την βαρύτητα που είχαν και έχουν οι αναφερόμενες έννοιες στην
διαμόρφωση ενιαίας πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό, περιφερικό και παγκόσμιο τοπίο στον 20ου και τον 21ου αιώνα. Επίσης αναλύει την σημασία που
έχουν οι όροι ‘πολιτιστική κληρονομιά’, ‘πολιτιστικά αγαθά’ και ‘πολιτισμική διαχείριση’ στην ανάπτυξη στρατηγικών που έχουν τοπική υπεροχή και
παγκόσμια εμβέλεια στην πραγματική και εικονική πολιτιστική πραγματικότητα. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για τις μεθόδους
οργάνωσης των πολιτιστικών οργανισμών και για την διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής παγκοσμίως στον 21ον αιώνα. Επίσης εξετάζει την σημασία των
διαφορετικών πολιτιστικών πολιτικών και στρατηγικών καθώς και την βαρύτητα που έχουν για την διατήρηση και προώθηση του πολιτισμού και την
διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς
Πολιτιστικά Αγαθά και Νέες Μορφές Επικοινωνίας
Το μάθημα αυτό εξετάζει την παρουσίαση πολιτιστικών δεδομένων μέσω τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στη Δύση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και
άλλαξαν τη φύση και τη μορφή των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως και στο παρελθόν, οι σπουδαστές θα καλεστούν να κατανοήσουν
θεωρητικά/περιγραφικά δεδομένα σχετικά με τις νέες μορφές επικοινωνίας, καθώς και να συμμετέχουν σε εφαρμογές και παρουσιάσεις με τη χρήση
ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Στο πρώτο μέρος του εξαμήνου, θα καλυφθεί η θεματική των πολιτιστικών αγαθών παρέχοντας χρήσιμους ορισμούς και
αναγνωρίζοντας τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία ανακαλύπτουμε τις διάφορες μορφές πολιτιστικών δεδομένων. Στη συνέχεια θα γίνουν εκτενείς αναφορές
και παρουσιάσεις των διαφόρων μέσων και των βιομηχανιών που τα υποστηρίζουν. Ο τελικός στόχος του μαθήματος είναι να συνδέσει τον χώρο των
πολιτιστικών δεδομένων με τις νέες μορφές επικοινωνίας και παρουσίασης.
Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης

Πολιτισμικές Ζώνες και Παγκοσμιοποίηση
Ο κύκλος των μαθημάτων στοχεύει στην κατανόηση της πλανητικής πραγματικότητας μέσα στην οποία εξελίσσονται τα φαινόμενα που ονομάζουμε
«παγκοσμιοποίηση» – going global. Αυτά περιλαμβάνουν την οικονομική παγκοσμιοποίηση στα πλαίσια μιας αγοράς καπιταλιστικού τύπου, την συγκρότηση
της τηλεπικοινωνιακής και συγκοινωνιακής υποδομής ενός συστήματος-κόσμος και τη δημιουργία ενός πλανητικού δικτύου Μέγα-Πόλεων, πόλεων που
έχουν η κάθε μια τους τουλάχιστον 10-12 εκατομμύρια κατοίκους. Στο πλανητικό αυτό πλαίσιο οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και οι επί μέρους πολιτισμοί
συγχρονίζονται –λειτουργούν δηλαδή στον ίδιο χρονολογικό και ιστορικό χρόνο. Πολιτιστικά αντικείμενα και μηνύματα κυκλοφορούν και αναμεταδίδονται
σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας κοινά πρότυπα και μόδες. Παράλληλα, όμως διαμορφώνονται και μερικές μεγάλες πολιτισμικές ζώνες που αντιστοιχούν
είτε σε ιστορικές πολιτισμικές ταυτότητες – μεγάλης κλίμακας – είτε σε γεωπολιτικές σφαίρες.
Διδάσκων: Νικόλας Βερνίκος

Αγγλικά ΙΙ - Oρολογία: Όψεις του Πολιτισμού – Νέες Τεχνολογίες (Aspects of Culture – New Technologies)
Διδάσκονται, εκτός των κειμένων με ορολογία, αποσπάσματα από αυθεντικά λογοτεχνικά έργα, πάνω στα οποία πραγματοποιούνται γραπτές και
προφορικές γλωσσικές ασκήσεις. Επίσης, διδάσκονται κείμενα θεατρικών έργων σε απλοποιημένη μορφή, στίχοι τραγουδιών rock μουσικής (για συζήτηση
πάνω στο κεντρικό ζήτημα που κάθε φορά θίγεται) και κινηματογραφικές ταινίες (προβολή σε video) που με διάφορους τρόπους προσεγγίζουν τις έννοιες
της διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας, καθώς και της σχέσης ανθρώπου – τεχνολογίας. Υπάρχουν επίσης επιπλέον ώρες για επαναληπτικά
μαθήματα γλώσσας (γραμματική).
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου

Β' Έτος, Εξάμηνο 3
Ιστορία της Τέχνης
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η γενική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών της Τέχνης μέσα στο χρόνο. Πραγματοποιείται έτσι μία επισκόπηση των μορφών

και των μέσων από την Παλαιολιθική εποχή έως σήμερα. Το μάθημα θα αποτελέσει τη βάση αναλυτικότερων μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης που θα
συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές των κατευθύνσεων (της Μουσειολογίας ιδιαίτερα) από το Ε΄ εξάμηνο, καθώς και σε κύκλους μεταπτυχιακών
κατευθύνσεων.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου

Δικτυακά Πολυμέσα Ι
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγαλύτερη και
δημοφιλέστερη εφαρμογή υπερμέσων σήμερα, το world wide web. Οι θεματικές των διαλέξεων καλύπτουν 2 βασικές ενότητες: (α) την ανάλυση των
βασικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών και (β) την παρουσίαση τεχνικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία τους. Στο πλαίσιο της
πρώτης προσδιορίζεται ο ‘κύκλος ζωής’ εφαρμογών και οι επιμέρους φάσεις που τον αποτελούν. Αναλύονται οι ιδιαίτεροι περιορισμοί που τίθενται από τη
χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών (τόσο από πλευράς λογισμικού, όσο και υλικού ), καθώς επίσης και η ανάγκη για τον προσδιορισμό και εξυπηρέτηση
των απαιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Συγκεκριμένα οι
φοιτητές μαθαίνουν να δημιουργούν διαλογικές εφαρμογές με τη χρήση ευρέως διαδεδομένων εργαλείων.
Διδάσκουσα: Ε. Δημαράκη

Χαρτογραφική Εικόνα
Το δεύτερο της σειράς μαθημάτων Ψηφιοποίησης και Επεξεργασίας Δεδομένων αφορά σε μεθόδους παράστασης και επεξεργασίας σημάτων εικόνας και
ήχου με σκοπό τη βελτίωση / τροποποίησή τους, την άντληση πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενό τους, ή την οικονομικότερη αποθήκευση και
μετάδοσή τους. Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αφορά σε τεχνικές ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας. Καλύπτονται θέματα
παραμορφώσεων εικόνας και θορύβου, βελτίωσης της ποιότητας μέσω εφαρμογής τεχνικών φιλτραρίσματος θορύβου, αλγόριθμοι συμπίεσης και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρουσιάζονται γνωστά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα χειρισμού ψηφιοποιημένων εικόνων και τη δημιουργία
πρωτότυπων καλλιτεχνημάτων. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει σε τεχνικές και πρότυπα ψηφιοποίησης, μετάδοσης και αποθήκευσης σήματος ήχου καθώς και
σε εργαλεία για την ηχογράφηση, επεξεργασία και αναπαραγωγή ακουστικών σημάτων. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύεται από πρακτική
εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ με τη χρήση εμπορικών πακέτων επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
Διδάσκων: Γ. Τσεκούρας

Πολιτισμική Κληρονομιά
Η έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς διαμορφώθηκε στη δεκαετία του ’70 και από τότε διαρκώς επεκτείνεται για να καλύψει χώρους, τεχνικές και
καλλιτεχνήματα όλο και πιο σύγχρονα και καθημερινά. Οι πολιτικές που αναπτύσσονται γύρω από την πολιτισμική κληρονομιά απορρέουν από τις
συνδυασμένες δράσεις του κράτους, των τοπικών κοινωνιών και του κοινού. Η διάσωση και η συντήρηση της μαρτυρίας του παρελθόντος συνεπάγονται μια
σειρά κριτηρίων επιλογής που ορίζονται από την αποδοχή της επικρατούσας πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνώνται έννοιες
όπως λαϊκή τέχνη και παράδοση, πολιτισμική δράση, δημόσιες πολιτικές της πολιτισμικής κληρονομιάς, συλλογές – κράτος – ιδιώτες, πολιτισμικός
τουρισμός και περιβάλλον, κ.ά.
Οδηγός μαθήματος
Ασκηση
Σημειώσεις
Διδάσκουσα: Σοφία Δασκαλοπούλου

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Σε αντιπαράθεση στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας, το μάθημα των ποιοτικών μεθόδων έχει θεμελιωθεί στην αρχή ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες κάθε τι το
παρατηρήσιμο δεν είναι και μετρήσιμο. Ο χώρος των κοινωνικών επιστημών συχνά εξετάζει εννοιολογικές δημιουργίες και την διακίνησή τους σε διάφορα
περιβάλλοντα. Τα φαινόμενα αυτά είναι δύσκολο να μετρηθούν και να αναλυθούν ποσοτικά. Έτσι στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστούν μέθοδοι και τεχνικές
παρατήρησης και ανάλυσης των διαφόρων κοινωνικών φαινομένων και εννοιολογικών δημιουργημάτων του σύγχρονου κόσμου.
Διδάσκων: Μπουμπάρης Νίκος

Θεωρία της Επικοινωνίας
Το μάθημα εξετάζει μια πληθώρα θεωριών και μοντέλων που σκιαγραφούν διάφορες επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας σε μαζικά ακροατήρια. Οι
φοιτητές θα εξοικειωθούν με την έρευνα που έχει συσσωρευτεί από τις αρχές του εικοστού αιώνα όσον αφορά ποικίλες επιδράσεις των μέσων στις μάζες,
αλλά και τις διάφορες υποθέσεις που κατά καιρούς ήρθαν στο προσκήνιο λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και παρουσίας των ΜΜΕ στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η κατανόηση αυτών των επιδράσεων (media effects) είναι απαραίτητη σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες της βομβαρδίζονται καθημερινά από ποικίλα
μηνύματα και εκτίθενται σε διαφορετικές συμβολικές πραγματικότητες.
Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης

Διαφήμιση και Μάρκετιγκ
Το μάθημα Διαφήμισης και Μάρκετινγκ έχει σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες της ‘Διαφήμισης’ του ‘Μάρκετινγκ’ και της ‘Διαφημιστικής
Ρύθμισης/Εποπτείας’ καθώς επίσης και την βαρύτητα που έχουν και είχαν στην προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και στην ανάπτυξη του τουρισμού
στον 20ον και στον 21ον αιώνα. Επίσης αναλύει την Βιομηχανία της διαφήμισης και τις νέες ψηφιακές μεθόδους διαφήμισης και μάρκετινγκ των αγαθών
παγκοσμίως. Έχει ως στόχο να εξετάσει και να αναλύσει την διαφήμιση ως επικοινωνιακό μέσο καθώς και την διαδικασία μάρκετινγκ των πολιτιστικών
αγαθών ως απαραίτητη λειτουργία για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού και γενικότερα του πολιτισμού στην κοινωνία των
πληροφοριών και της γνώσης. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την διαμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου ρύθμισης και διαχείρισης της διαφήμισης
στο τοπίο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και στις αναδυόμενες νέες αγορές της Βιομηχανίας της Ψηφιακής Επικοινωνίας (info-Com Industry) του
21ου αιώνα.
Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς

Αγγλικά – Ορολογία: «Όψεις του Τεχνολογικού Πολιτισμού Ι: Media – Τέχνη» (Aspects of Technological Culture I: Media – Art)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των ενοτήτων «Αγγλικά – Ορολογία: ΄Όψεις του Πολιτισμού – Νέες Τεχνολογίες Ι, ΙΙ» των δύο πρώτων εξαμήνων. Θα
διδαχθούν κείμενα που εστιάζουν στην προσέγγιση του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού, όπως εκφράζεται στα media και την τέχνη. Παράλληλα, θα
εκπονηθούν φροντιστηριακές εργασίες που θα προσεγγίζουν παρόμοια θέματα. Τέλος, ένας αριθμός ωρών θα αφιερωθεί σε ανάλυση γλωσσικών
φαινομένων και την επισκόπηση της γραμματικής της γλώσσας.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκο

Β' Έτος, Εξάμηνο 4
Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Διεπαφής με το Χρήστη
Το μάθημα πραγματεύεται την αλληλεπίδραση ανθρώπων – υπολογιστών. Σημαντικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης αυτής είναι το περιβάλλον χρήσης (user
interface), δηλαδή το σύνολο των στοιχείων της εφαρμογής με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά (π.χ. εντολές, μενού επιλογής,
φόρμες, πολυμέσα, εικονική πραγματικότητα, κοκ). Ο καλός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χρήσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή
ενσωμάτωση των εφαρμογών στην παραγωγική διαδικασία και την αποδοχή από τους χρήστες τους. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των
φοιτητών στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία που βοηθούν στον σχεδιασμό εύχρηστων εφαρμογών,

προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους.
Διδάσκουσα:Ευαγγελία Καβακλή

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
Αναφέρεται στη μελέτη των φάσεων και των σταδίων υλοποίησης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Ολοκληρώνοντας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να
σχεδιάσουν μια εφαρμογή, να συντάξουν το έντυπο ανάλυσης απαιτήσεων, να πραγματοποιήσουν την λειτουργική και τεχνική σχεδίαση της εφαρμογής.
Παράλληλα θα αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση της, την αξιολόγηση και τον ποιοτικό της έλεγχο.
Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακού Video και Ήχου
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας βίντεο. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει μεθόδους και
πρότυπα ψηφιοποίησης, μετάδοσης, συμπίεσης και αποθήκευσης σήματος βίντεο καθώς και θέματα υποδομής (υλικό, λογισμικό). Επίσης παρουσιάζονται
τεχνικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα εγγραφής και χειρισμού ψηφιακού βίντεο (μοντάζ, προσθήκη ήχου, δημιουργία τίτλων, υπέρθεση,
εφαρμογή φίλτρων ήχου και βίντεο, κ.α.). Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος συνοδεύει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στο εργαστήριο Η/Υ με τη
χρήση εμπορικών πακέτων επεξεργασίας βίντεο.
Διδάσκουσα: Φράνκα Παντάνο Ρόκου
Βοηθός Εργαστηρίου: Θωμάς Μαυροφίδης

Υλικός Πολιτισμός και Πολιτισμική Βιομηχανία
Το μάθημα εξετάζει την κομβική σημασία των πολιτισμικών προϊόντων στις οικονομικές και πολιτισμικές δυναμικές που αναπτύσσονται στη λεγόμενη
κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση αναλύονται οι φορείς, οι οργανωτικές δομές και τα προϊόντα συγκεκριμένων
πολιτισμικών βιομηχανιών σε αλληλεπίδραση με α) τις ευρύτερες πολιτισμικές πρακτικές, β) τις διεργασίες διαμόρφωσης της ανθρώπινης ταυτότητας, γ)
την αναδιοργάνωση της αγοράς και της εργασίας, δ) τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων επικοινωνίας, ε) την ανακατασκευή του «τοπικού»
(local ) και του «τόπου» ( place ) στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Οι νέες πρακτικές, οι χώροι και οι φορείς παραγωγής, διαμεσολάβησης και
κατανάλωσης των πολιτισμικών προϊόντων εξετάζονται, επίσης, σε σχέση με τις υπάρχουσες και εξελισσόμενες στρατηγικές οικονομικο-πολιτιστικού
σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Κυβερνοχώρος και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το μάθημα Κυβερνοχώρος και Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει ως σκοπό να εξετάσει και να αναλύσει τις έννοιες του ‘Κυβερνοχώρου’ της ‘Ψηφιακής
Επικοινωνίας’ της ‘Σύγκλησης’ της ‘Νέας Οικονομίας’ της ‘Παγκοσμιοποίησης’ του ‘Ηλεκτρονικού Εμπορίου’ της ‘Βιομηχανία της Ψηφιακής Επικοινωνίας’
των ‘Ψηφιακών Υπογραφών’ και των ‘Πνευματικών Δικαιωμάτων’ στην Κοινωνία των Πληροφοριών και της Γνώσης. Επίσης αναφέρεται στην διαδικασία
διαμόρφωσης εννοίας πλατφόρμας ρυθμιστικής πολιτικής για την ασφαλή και αξιόπιστη ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών και την σημασία της στην
προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού στον παγκόσμιο ιστό του κυβερνοχώρου. Έχει ως στόχο να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις για την
διαμόρφωση στρατηγικών και μοντέλων προώθησης αγαθών σε διαδικτυακούς εμπορικούς κόμβους παγκόσμιας εμβέλεια στον 21ον αιώνα. Επιπλέον
αναλύει τις νέες τάσεις οικονομικής ανάπτυξης στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης καθώς επίσης αναφέρεται και στα νέα μοντέλα διαχείρισης
περιεχομένου. Επίσης εισάγει το νέο μοντέλο που ονομάζεται ‘Δυναμικές Ανάδειξης, Πλοήγησης και Ανεύρεσης Περιεχομένου’ ΔΑΠΑΠ το οποίο συντελεί
στην αποτελεσματικότερη προώθηση του περιεχομένου για το πολιτισμό και το τουρισμό παγκοσμίως καθώς επίσης συμβάλει και στην καλύτερη ανάπτυξη
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Κυβερνοχώρου στην νέα οικονομία. Επιπλέον αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της νέας
τεχνολογίας και οικονομίας στην παραγωγή, διαχείριση, προώθηση, προβολή και διάδοση του πολισμού και των αγαθών τους καθώς και οι πολιτικές, και
στρατηγικές των διαφόρων χωρών για το πολιτισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και την διαμόρφωση πολιτισμικής ταυτότητας στο 21ον αιώνα.

Διδάσκων: Γιώργος Γκαντζιάς

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές ποσοτικές μεθόδους έρευνας και τις εφαρμογές τους στους τομείς των κοινωνικών
επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές των μεθόδων αυτών στο χώρο των ΜΜΕ και των πολυμέσων. Για να αποκτήσουν την καλύτερη
δυνατή κατανόηση των ποσοτικών μεθόδων, οι φοιτητές θα προτείνουν, θα σχεδιάσουν, θα συγκεντρώσουν δεδομένα που θα αναλύσουν και θα
παρουσιάσουν αποτελέσματα.
Διδάσκων: Φιλήμων Μπαντιμαρούδης και Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Μέθοδοι και Τεχνικές Διατήρησης της Υλικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος, είναι η γνωριμία με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για την
διατήρηση τόσο των μουσειακών συλλογών όσο και των μη στεγασμένων μνημείων. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, οι οποίες είναι: (1) Περιγραφή
και ανάλυση των σημαντικότερων σύγχρονων απειλών για την υλική πολιτισμική κληρονομιά (π.χ. Ρύπανση, φυσική ή χημική αλλοίωση κλπ.), (2) Μέθοδοι
και τεχνικές διατήρησης των μουσειακών συλλογών (π.χ. συλλογές από ύφασμα, από χαρτί, από μέταλλο κλπ.) και (3) Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης μη
στεγασμένων μνημείων (π.χ. ρύπανση των μαρμάρινων μνημείων κλπ.). Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνουν επισκέψεις σε επιλεγμένα μουσεία και σε μη
στεγασμένα μνημεία του Ν. Λέσβου και θα εκπονηθούν εργασίες από τους φοιτητές με στόχο την βελτιστοποίηση των συνθηκών διατήρησης της υλικής
πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος
Αγγλικά – Ορολογία: «Όψεις του Τεχνολογικού Πολιτισμού ΙΙ: Κυβερνοχώρος, Πολυμέσα και Τέχνη» (Aspects of Technological Culture IIQ Cyberspace,
Multimedia and Art)
Τα κείμενα που θα διδαχθούν στο μάθημα του τετάρτου εξαμήνου εστιάζουν στις εξελίξεις στον Κυβερνοχώρο, την κυριαρχία των Πολυμέσων και
ταυτόχρονα τη θέση και τη μορφή της Τέχνης μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό. Είναι ευπρόσδεκτες φροντιστηριακές εργασίες που θα υλοποιηθούν με την
υποστήριξη πολυμέσων. Θα συνεχιστούν παράλληλα τα μαθήματα γλώσσας.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Σαμπανίκου

Γ' Έτος, Εξάμηνο5
Βάσεις Δεδομένων (Μάθημα Κορμού)
Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Βάσεις Δεδομένων. Χρήστες βάσεων Δεδομένων. Πλεονεκτήματα χρήσης ενός ΣΔΒΔ.
Μοντέλα δεδομένων: Ιεραρχικό, Δικτυακό, Σχεσιακό, Αντικειμενοστρεφές. Σχήμα και στιγμιότυπο. Αρχιτεκτονική ΣΔΒΔ. Η αρχή της ανεξαρτησίας των
δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων. Το σχεσιακό μοντέλο. Περιορισμοί ακεραιότητας. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Η
SQL σαν γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Επίκαιρα Θέματα (αντικειμενοστρεφή συστήματα, πολυ-συστήματα,
συστήματα για προσωπικούς υπολογιστές, XML και Συστήματα Δικτύου, κλπ.). Παρουσίαση εμπορικών ΣΔΒΔ.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Καβακλή

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ (Μάθημα Κορμού)
Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Δικτυακά Πολυμέσα Ι. Επικεντρώνεται στην δημιουργία οπτικών περιεχομένων για το Web και ερευνά ότι είναι
απαραίτητο για την καλύτερη παρουσίαση τους. Ασχολείται με θέματα όπως η μορφή και οι τρόποι συμπίεσης των αρχείων, στρατηγικές χρώματος,

πλατφόρμες ανάπτυξης και παρουσίασης, βασικές δομές πλοήγησης και κατασκευής σελίδων. Επίσης εξετάζει ειδικά θέματα όπως σχεδιασμός
επικεντρωμένος στο χρήστη και ανάλυση ευχρηστίας.
Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου

Mουσειολογία I (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)
Στόχος του μαθήματος Mουσειολογία I είναι να εισαγάγει στις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων μουσείων. Aφετηρία θα αποτελέσει
μια ιστορική αναδρομή στην λειτουργία των μουσείων, στα διαφορετικά είδη των μουσείων και στις ιδιαιτερότητές τους. Θα αναλυθούν οι διαφορετικές
δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στο σύστημα των μουσείων, οι διαφορετικές ειδικότητες που συμβάλλουν στην πραγμάτωση του έργου τους, ενώ
παράλληλα θα τεθούν θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Έμφαση θα δοθεί στη σημασία των συλλογών, των αντικειμένων και της ερμηνείας τους, στην
οργάνωση εκθέσεων και τον σχεδιασμό νέων μουσείων και ιδιαίτερα στη σχέση του μουσείου με την κοινωνία μέσα από δραστηριότητες για την
εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του ρόλου. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την εξοικείωση με το αντικείμενο του μαθήματος θα αποτελέσουν οι επισκέψεις
μουσείων της Mυτιλήνης, η επιτόπου ανάλυση των μουσειολογικών ιδιαιτεροτήτων και η κριτική προσέγγιση των μουσειολογικών επιλογών. Παράλληλα
στο πλαίσιο των μαθημάτων θα πραγματοποηθούν ασκήσεις μουσειολογικών προτάσεων σε διαφορετικούς τομείς της μουσειακής εργασίας με
παραδείγματα από μουσεία της πόλης.
Διδάσκουσα: Nίκη Nικονάνου
Ιστορία Τέχνης Ι (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)
Το μάθημα Ιστορία Τέχνης Ι (Η Μοντέρνα Τέχνη κι ο 19ος Αιώνας), θέτει τις βάσεις, μέσα από τη μελέτη κι ανάλυση της κοινωνικής διάστασης της τέχνης
και της εσωτερικής δομής του έργου μερικών από τους πρωταγωνιστές της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ανανέωσης της τέχνης, για την κατανόηση της
ιστορικής κατηγορίας του σύγχρονου έργου, της κοινωνικής προβολής της εμπειρίας του και του γνωστικού πλαισίου παραγωγής της σημασίας, της
εικαστικής πρακτικής και γλώσσας. Η συγκριτική αντιπαράθεση βίωσης και πρόσληψης του σύγχρονου έργου τέχνης ανοίγει την προοπτική μέσα στη
ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού, για τη κατανόηση της τομής που φέρει την τέχνη του 19ου αιώνα αντιμέτωπη με τις ρίξεις που εξειδικεύουν την
καλλιτεχνική πράξη και διευρύνουν τον πολιτισμικό ορίζοντα του έργου και συμμετέχουν στη γνώση και την αντίληψη του 20ου αιώνα και του σύγχρονου
κόσμου.
Διδάσκων: Ντένης Ζαχαρόπουλος

Eπικοινωνιακές πολιτικές του σύγχρονου μουσείου (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)
Aντικείμενο του μαθήματος είναι η επικοινωνιακή διάσταση του σύγχρονου μουσείου, η οργάνωση της επικοινωνιακής πολιτικής και η σημασία των
δημοσίων σχέσεων. Θα αναλυθούν οι μορφές εξωτερικής επικοινωνίας με διαφορετικές ομάδες κοινού, με συνεργαζόμενα ιδρύματα και φορείς, καθώς και
τα διαφορετικά είδη της άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας. Eπιπλέον σημαντική θεωρείται η προσέγγιση των μορφών εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των
διαφορετικών ειδικοτήτων και των διαφορετικών τμημάτων του μουσείου.
H σημασία της έρευνας κοινού και της αξιολόγησης των μουσειακών δραστηριοτήτων θα αναλυθεί θεωρητικά και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα
παραδείγματα από την πράξη, ώστε να γίνει κατανοητή η συμβολή τους στην οργάνωση επικοινωνιακών ρυθμίσεων. Σχετικά με την επικοινωνιακή πολιτική
των ελληνικών μουσείων θα γίνει επεξεργασία δημοσιευμάτων στον τύπο και στα υπόλοιπα MME. Παράλληλα επιτόπια ερευνητική δραστηριότητα σε
μουσεία της Mυτιλήνης θα στοχεύει στην ανάλυση των μορφών επικοινωνίας που εφαρμόζουν και στη έρευνα προτάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό της
επικοινωνιακής τους πολιτικής.
Διδάσκουσα: Nίκη Nικονάνου

Διαχείριση Συλλογών (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα διαπραγματευτούμε τη θεωρία και πρακτική που σχετίζεται με τη διαχείριση αντικειμένων και συλλογών εντός του
μουσείου. Θα εξετασθούν τα ζητήματα του σχεδιασμού της συλλεκτικής στρατηγικής ενός μουσείου και οι πρακτικές της εφαρμογές, η τεκμηρίωση των
συλλογών, η έρευνα και η μετάδοση γνώσης για τις συλλογές, η ασφάλεια των μουσειακών συλλογών, θέματα μεταφοράς και αποθήκευσής τους, αλλά και
το ζήτημα της πρόσβασης σε αυτές. Θα εξετασθούν επίσης η εθνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν θέματα δημιουργίας και διαχείρισης
συλλογών, καθώς και η ηθική διάσταση του θέματος και οι ευθύνες των ανθρώπων που εργάζονται σε μουσειακούς οργανισμούς.
Στόχος όλων των παραπάνω είναι να εξασφαλισθεί η κατανόηση της έννοιας της «διαχείρισης συλλογών», του εύρους και της σημασίας που αυτή έχει, να
γίνουν κατανοητές οι σύγχρονες τάσεις σε θέματα διαχείρισης συλλογών και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, και να αντιληφθούμε τα προβλήματα που
δημιουργούνται στην καθημερινή πρακτική και οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτά αντιμετωπίζονται.
Το μάθημα θα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεων στην αίθουσα και επισκέψεων σε μουσεία και άλλους συναφείς χώρους.
Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπούνια

Ηλεκτρονικά αρχεία για τη δημιουργία τραπεζών δεδομένων, κειμένων και ορολογίας (Κατεύθυνση Μουσειολογίας YE)
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εξετασθούν πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται των ηλεκτρονικών αρχείων και της χρήσης τους
προκειμένου να δημιουργηθούν τράπεζες δεδομένων και ορολογίας. Θα επισημανθεί ο ρόλος και η αναγκαιότητα των τραπεζών αυτών και θα αναζητηθούν
οι λόγοι για τους οποίους αυτές χρειάζονται, οι χρήσεις των αρχείων στη μουσειακή πρακτική και η σημασία τους για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία μουσείων και άλλων συναφών οργανισμών, για τη διαχείριση συλλογών, αλλά και για τις λοιπές λειτουργίες ενός μουσείου. Θα εξετάσουμε
πρακτικές εφαρμογές και θα γίνουν σχετικές επισκέψεις σε μουσεία.
Το μάθημα θα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης, ασκήσεων στην αίθουσα και επισκέψεων σε μουσεία και άλλους συναφείς χώρους.
Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Μπούνια

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος)
Το μάθημα αυτό αποτελεί μιαν εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό και στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας για την επίλυση
υπολογιστικών προβλημάτων. Η έμφαση του μαθήματος έγκειται στην διδασκαλία των βασικών αρχών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και στην
εφαρμογή τους με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) Εξοικείωση με τις θεμελειώδεις αρχές αντικειμενοστρεφούς
προγραμματισμού και τις εφαρμογές τους σε συγκεκριμένα προβλήματα, (β) Ανάπτυξη του αντικειμενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τον προγραμματισμό
Η/Υ, (γ) Εισαγωγή στην ανάλυση και επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων με χρήση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (δ) Εξοικείωση με το
συντακτικό και την σημασιολογία της γλώσσας JAVA, (ε) Κατανόηση των δυνατοτήτων της JAVA σε σύγκριση με άλλες γλώσσες αντικειμενοστρεφούς
προγραμματισμού.
Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, προσεγγίζοντάς το μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο με
τρία επίπεδα: τεχνολογικό-λειτουργικό, γνωστικό-διδακτικό και οικολογικό-συστημικό. Με συνδυασμό (α) διαλέξεων, (β) παρουσίασης και σχολιασμού
υπολογιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και (γ) εστιασμένων ασκήσεων, οι φοιτητές θα οδηγηθούν: · να κατανοήσουν θεμελιώδεις εννοιολογικές
διακρίσεις · να διαμορφώσουν παιδαγωγικά κριτήρια για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση · να αποκτήσουν μια συνολική εποπτεία για την
παρούσα ανάπτυξη τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δημαράκη

Υπερμέσα: Οργάνωση και Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Στο μάθημα αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία των τεχνικών του διδακτικού σχεδιασμού με έμφαση στα εκπαιδευτικά μέσα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η
ανάλυση προβλημάτων, η ταυτοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών στόχων, η επιλογή και η βελτιστοποίηση της
διδακτικής στρατηγικής, η αρχιτεκτονική, η δημιουργία ιστοριοπίνακα (storyboard), η δημιουργία δυναμικής αξιολόγησης και κύκλων αναθεωρήσεων κτλ.

Νέες Τεχνολογίες Παιδαγωγικά Μοντέλα, Θεωρίες Μάθησης και Διδακτικές Στρατηγικές (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική
Επικοινωνία)
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την κατανόηση και τη χρήση των βασικών όρων και εννοιών της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τις
θεωρίες μάθησης, ιδιαίτερα των γνωστικών θεωριών και των διδακτικών στρατηγικών. Επίσης εξετάζονται παιδαγωγικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης

Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές βασικές έννοιες της σημειολογίας – της θεωρίας παραγωγής και ερμηνείας σημείων και
νοημάτων. Οι έννοιες αυτές προορίζονται για εφαρμογή:
α) Στη σφαίρα του πολιτισμού και της δια-πολιτισμικής επικοινωνίας: στην ανάλυση των πολιτισμών (μύθων, γλώσσας, επιστήμης, και άλλων πολιτισμικών
φαινομένων).
β) Στη σφαίρα της εκπαίδευσης: στη μετάδοση του κόσμου των νοημάτων.
Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης

Μέθοδοι και Τεχνικές Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης(Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη βασική λογική της εμπειρικής έρευνας και των πηγών της έρευνας, στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών μελετών, καθώς και την αξιολόγηση της δημοσιευμένης έρευνας. Καλύπτονται τόσο οι ποσοτικές, όσο και οι ποιοτικές
ερευνητικές στρατηγικές που εφαρμόζονται για την κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών, την αποτελεσματική διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς και
των προβλημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής.
Διδάσκων: Βανδουλάκης Ιωάννης
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Μουσειολογία ΙΙ (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)
Το μάθημα αυτό θα εστιάσει στα θεωρητικά ζητήματα της μουσειολογίας που αποτελούν τη βάση της μουσειακής πρακτικής. Θα εξετασθεί η φύση, το
νόημα και οι αλληλεπιδράσεις του τριγώνου «αντικείμενα - μουσεία – συλλογές» και του κάθε τμήματός του χωριστά, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται
και δομείται το μουσειακό αρχείο, οι πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που δέχεται ένα αντικείμενο και πώς αυτές οδηγούν σε συγκεκριμένες
κατηγορίες εκθέσεων, μουσείων και προγραμμάτων επικοινωνίας. Θα εξετασθούν οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί ρόλοι για τους οποίους οι άνθρωποι
συλλέγουν και η φύση των συλλογών, η επίδρασή τους στη δημιουργία των μουσείων, η διαδικασία της μουσειακής επιμέλειας και οι αφηγήσεις που αυτή
παράγει.
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τα θεωρητικά εφόδια που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικότερη μουσειακή πρακτική.
Διδάσκουσα: Μπούνια Αλεξάνδρα

Επιμέλεια και Μέθοδοι Διατήρησης Συλλογών (Κατεύθυνση Μουσειολογίας)
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων που έχουν οι συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον των χώρων όπου
εκτίθονται ή αποθηκεύονται οι διάφορες συλλογές. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η υγρασία, η θερμοκρασία, ο (ακατάλληλος) φωτισμός, η ηχορύπανση, είναι
περιβαλλοντικές παράμετροι που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές φθορές στις διάφορες συλλογές, τις οποίες θα πρέπει να προστατεύσουμε, να
αναδείξουμε και να διατηρήσουμε για τις επόμενες γενεές.
Ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών στους χώρους όπου φιλοξενούνται οι διάφορες συλλογές, αποτελεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, έναν
διεπιστημονικό ερευνητικό τομέα αιχμής. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, παρουσιάζονται και αναλύονται:
- οι διάφορες περιβαλλοντικές παράμετροι που θα πρέπει να ελέγχονται στους εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους των διαφόρων συλλογών
- ο απαραίτητος εξοπλισμός για τον έλεγχο των διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων
- παραδείγματα από φθορές σε συγκεκριμένες συλλογές εξ’ αιτίας των μη αποδεκτών περιβαλλοντικών συνθηκών έκθεσης ή φύλαξης τους.
Διδάσκων: Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι Ι (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος)
Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ του 5ου εξαμήνου. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με
τη χρήση Java Applets. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και ενσωμάτωση στοιχείων γραφικής διεπιφάνειας χρήστη, στη διαχείριση γεγονότων ποντικιού και
πληκτρολογίου, καθώς και στην ζωγραφική στην οθόνη.

Τεχνολογία Υπερμέσων (1ος Κύκλος Πληροφορικής: Δημιουργία Δικτυακών Τόπων / Websites (ΚΠ1))
Το γνωστικό αντικείμενο του υπερκειμένου (hypertext) και των υπερμέσων (hypermedia) αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση υπηρεσιών δόμησης
πληροφοριών (information structural services) σε πεδία (domains) όπου η εφαρμογή γραμμικών ή αυστηρά προκαθορισμένων τεχνικών οργάνωσης
αποτελεί περιορισμό. Τέτοια πεδία αποτελούν η πλοήγηση σε πληροφορίες (navigation – WWW), η λογοτεχνία, οι ταξινομήσεις-κατηγοριοποιήσεις, η
χωρική (spatial) οργάνωση πληροφοριών κ.α. Μελετούνται τα παρακάτω θέματα: Ιστορικό υπερκειμένου-υπερμέσων, πεδία υπερμέσων, μοντέλα
υπερμέσων και δομικά στοιχεία, υπηρεσίες υπερμέσων, συστήματα υπερμέσων και αρχιτεκτονικές, ενσωμάτωση υπηρεσιών υπερμέσων σε βάσεις
δεδομένων, εφαρμογές υπερμέσων (μουσεία, διερευνητική μάθηση, λογοτεχνία κ.α.). Γίνεται εισαγωγή στις γλώσσες: SGML, HTML, οικογένεια XML (XML,
XSL, XLink, XPointer).
Διδάσκουσα: Σοφία Τσεκερίδου

Ανάλυση και Υλοποίηση Αυτόνομων Εφαρμογών (2ς Κύκλος Πληροφορικής: Ανάπτυξη Υπερμεσικών Εφαρμογών / CD-Rom (ΚΠ2) )
Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την υλοποίηση αυτόνομων εφαρμογών υπερμέσων.
Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαλείων ανάπτυξη μιας υπερμεσική εφαρμογή με ιδιαίτερη έμφασης στα συγγραφικά συστήματα
χρονοδιαδρόμου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση διάφορων θεμάτων σχετικών με την ολοκλήρωση, συντήρηση και διανομή μιας εφαρμογής
πολυμέσων.

Τρισδιάστατα Γραφικά με Η/Υ (3ος Κύκλος Πληροφορικής: Τρισδιάστατα Γραφικά / 3D Modelling Animation (ΚΠ3) )
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με αλγορίθμους και συστήματα για την απόδοση αντικειμένων και την οπτικοποίηση δεδομένων.

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: Βασικές έννοιες, υλικά για γραφικά, βασικά μαθηματικά για γραφικά. Αλγόριθμοι για μετατροπή-απεικόνιση
γραμμών και καμπυλών στις δύο διαστάσεις. Γέμισμα (filling), αποκοπή (clipping), το φαινόμενο του ψευδισμού και η αντιμετώπισή του (antialiasing).
Περιγραφή διδιάστατων και τρισδιάστατων γεωμετρικών μετασχηματισμών, ομογενείς συντεταγμένες. Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή με γραφικά
(graphical user interfaces). Λογισμικό για δισδιάστατα γραφικά. Τρισδιάστατα γραφικά, απεικόνιση τρισδιάστατης σκηνής στις δύο διαστάσεις, συστήματα
θέασης. Μέθοδοι αναπαράστασης στερεών αντικειμένων. Καθορισμός των ορατών περιοχών ενός αντικειμένου. Ανάλυση της έννοιας του χρώματος και των
διαφόρων χρωματικών μοντέλων, μέθοδοι για τη δημιουργία αντανακλάσεων και σκίασης. Λογισμικό για την απόδοση τρισδιάστατων αντικειμένων (3D
rendering). Μοντελοποίηση και απόδοση κίνησης (animation).

Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εμπεριστατωμένη
γνώση των αρχών στις οποίες στηρίζονται τα σχετικά συστήματα, τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, καθώς και τα
κριτήρια επιλογής του συστήματος. Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές
και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίησής της.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν να
αναπτύξουν εκπαιδευτικό λογισμικό, από την αρχική σύλληψη ως την ανάπτυξη πρωτοτύπου, σε συνεργασία με έναν ειδικό σε κάποια γνωστική περιοχή.
Στις θεωρητικές διαλέξεις εξετάζονται τόσο η μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικών συστημάτων, όσο και νεότερες προσεγγίσεις σχεδιασμού διερευνητικών
περιβαλλόντων μάθησης. Δίνεται έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού.
Διδάσκουσα: Ευαγγελία Δημαράκη
Λογισμικό για την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Περιλαμβάνονται, στο μάθημα, η ανάλυση, η σχεδίαση, η κατασκευή και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία και
επιμόρφωση – κατάρτιση. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης και δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και
στους τρόπους μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται συν τοις άλλοις και τα διαθέσιμα εργαλεία για αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων.

Ιστορία Τέχνης 19ος και 20ος Αιώνας (Ελεύθερης Επιλογής)
Το μάθημα Ιστορία Τέχνης 19ος και 20ος Αιώνας είναι Εισαγωγή στη Μοντέρνα Τέχνη και παρουσιάζει μέσα από τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση
σημαντικών έργων της ζωγραφικής και της γλυπτικής, τα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια του ιμπρεσιονισμού, τις εννοιολογικές δομές της σύλληψης του
έργου τέχνης και τις αισθητικές,κοινωνικές, γνωσεολογικές και πολιτικές διαδικασίες παραγωγής και πράξης του καλλιτεχνικού έργου στην τομή του 19ου
και 20ου αιώνα.
Η παραδειγματική σύλληψη κι οργάνωση των κυριότερων έργων του 19ου αιώνα στη ζωγραφική και γλυπτική δεν περιορίζονται στην κατηγορία των
αριστουργημάτων της τέχνης, αλλά συνιστούν δημόσιο λόγο, ιστορικές αλληγορίες και νοητικά εργαλεία, εγκυκλοπαιδικές συμπυκνώσεις και υπαρξιακές
μεταφορές, εννοιολογικές συλλήψεις και πρωτότυπες καλλιτεχνικές κατασκευές που επιτρέπουν την προβολή της σημασίας στο χρόνο και την
αναδιοργάνωση του χώρου της γνώσης, της ευαισθησίας, της κοινωνίας και της ζωής.
Διδάσκων: Ντένης Ζαχαρόπουλος
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Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού (1ος Κύκλος Πληροφορικής: Δημιουργία Δικτυακών Τόπων / Websites (ΚΠ1))
Το μάθημα αυτό αφορά στις τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκόσμιου Πλέγματος Πληροφοριών με έμφαση στον προγραμματισμό συστημάτων και

εφαρμογών στο Διαδίκτυο. Σχετικά θέματα συμπεριλαμβάνουν: WWW Software Components: Clients, Servers, Προγραμματίζοντας στο διαδίκτυο: CGI και
Servlets. WWW και Βάσεις Δεδομένων: Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων από το Διαδίκτυο, Αναζήτηση στο Διαδίκτυο, Σχεδιασμός WEB sites που
χρησιμοποιούν Βάσεις Δεδομένων.

Προγραμματισμός: Γλώσσες Σεναρίου (2ς Κύκλος Πληροφορικής: Ανάπτυξη Υπερμεσικών Εφαρμογών / CD-Rom (ΚΠ2) )
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν εξειδικευμένες λειτουργίες μιας
εφαρμογής. Μελετούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γλωσσών σεναρίων, οι ομάδες εντολών, οι χειριστές, οι συναρτήσεις, λίστες οι κ.α. Παράλληλα
εξετάζονται θέματα σχετικά με την τεχνική σχεδίαση μιας εφαρμογής, ο σχεδιασμός των απαραίτητων αλγορίθμων και η υλοποίηση τους.

Εικονική Πραγματικότητα (3ος Κύκλος Πληροφορικής: Τρισδιάστατα Γραφικά / 3D Modelling Animation (ΚΠ3) )
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, 3-διάστατες διεπαφές. Εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα, ιστορική ανασκόπηση, συσκευές
επικοινωνίας (στερεοσκοπικές, κατάδειξης, αναγνώρισης κίνησης, ήχου), αλληλεπίδραση και ανάδραση, απαιτήσεις τεχνολογίας, ψυχολογικές συνιστώσες.
Εισαγωγή σε τρισδιάστατα γραφικά και λογισμικό κατασκευής εικονικών κόσμων, εισαγωγή στη VRML 2.0, συστήματα συντεταγμένων, βασικά γεωμετρικά
σχήματα, πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα, βελτιστοποίηση σχημάτων, κίνηση, αλληλεπίδραση. Εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας: αρχιτεκτονική,
εκπαίδευση, ιατρική, τέχνη, οπτικοποίηση δεδομένων, προσομοίωση. Ανοικτά θέματα εικονικής πραγματικότητας: τεχνολογία, σχεδιασμός διεπαφών,
κατανεμημένα εικονικά περιβάλλοντα.

Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων (Κατεύθυνση Επιτέλεση και Πολιτισμός του Θεάματος)
Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται προηγμένα μοντέλα δεδομένων, και μηχανισμοί ευρετηριασμού, αναζήτησης, ανάκτησης και ερμηνείας /
αναπαράστασης πολυμεσικών δεδομένων (όπως εικόνες και βίντεο) καθώς και θέματα διεπιφάνειας χρήστη μεγάλων συστημάτων πολυμεσικών βάσεων
δεδομένων. Τα μοντέλα δεδομένων που εξετάζονται περιλαμβάνουν το αντικειμενοστρεφές και το σχεσιακό με κατάλληλες προσαρμογές / προεκτάσεις
ώστε να υποστηρίζουν τα πολυμεσικά δεδομένα. Παρουσίαση εμπορικών πολυμεσικών ΒΔ.

Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οι τρόποι διαχείρισης ενός υπερμεσικού συστήματος για την σωστή
παρουσίαση της πληροφορίας. Μελετούνται τόσο οι διάφορες τεχνικές για την προσαρμογή του δικτυακού υπερμεσικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο οι
τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας και το καταλληλότερο είδος για κάθε εφαρμογή.

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση των έμπειρων συστημάτων στην Εκπαίδευση. Αναλύονται οι φάσεις ανάπτυξης ενός συστήματος
εμπειρογνωμόνων και τα επιμέρους συστατικά του (γνωσιακές βάσεις, μοντέλο του ειδικού, μοντέλο του μαθητή, μηχανή εξαγωγής λογικών
συμπερασμάτων) καθώς και οι τρόποι ένταξης του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Εξελιγμένα Συστήματα Πολυμέσων (Μάθημα Κορμού)
Στο μάθημα περιέχονται θέματα σχετιζόμενα με τις εξελιγμένες μορφές πολυμέσων, είτε στο δίκτυο ή αυτοτελή. Επικεντρώνονται σε θέματα σχεδιασμού,
συντονισμού του δυναμικού πολλαπλών ενεργών μέσων, πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Περιλαμβάνει εξ άλλου μοντελοποίηση και τεχνικές
3D γραφικών, προσομοίωσης κίνησης και 3D εικονικούς κόσμους σε μια αλληλεπιδραστική εφαρμογή πολυμέσων. Παραδείγματα εφαρμογών έχουμε στα
εικονικά μουσεία, στα υπερθέατρα, στον τουρισμό την εκπαίδευση κ.α.

Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Μοντέλα Επικοινωνίας (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία)
Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετηθούν οι διαδικασίες της επικοινωνίας και οι μορφές συνεργασίας οι οποίες παρουσιάζονται στα νέας γενιάς
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως οριοθετούνται αυτές από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Επίσης ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της
επικοινωνίας με τις προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

