
 

 
 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ  

 

Το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, προωκϊντασ τθν αριςτεία ςε όλα τα επίπεδα τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ μάκθςθσ, προςφζρει από τον Οκτϊβριο του 2012 νζα, 
καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθσ ςε 
επιςτθμονικά πεδία αιχμισ. Η υλοποίθςθ των προγραμμάτων γίνεται με τθν 
αξιοποίθςθ πρότυπων μορφϊν  εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-Learning), μζςω του 
διαδικτφου. Τα διακζςιμα προγράμματα επιμόρφωςθσ περιγράφονται ςτον 
δικτυακό τόπο του προγράμματοσ: http://e-epimorfosi.aegean.gr. Στον τομζα των 
ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων προςφζρεται, για πρϊτθ φορά το ζτοσ 2014-2015, το 
καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο:  

«Θεωρία, Σεχνολογία και Εφαρμογζσ τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ» 

Η αφιγθςθ ωσ ςτοιχείο όλων των πολιτιςμϊν επθρεάηει τον τρόπο που οι άνκρωποι 
επικοινωνοφν, οργανϊνουν τθν ςκζψθ τουσ, μεταβιβάηουν γνϊςεισ και αντιλιψεισ, 
ψυχαγωγοφνται, καλλιεργοφν τθ φανταςία και ενιςχφουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 
Η εξζλιξθ των Τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ (ΤΠΕ) δίνει νζεσ 
δυνατότθτεσ και μορφζσ ςτθν αφιγθςθ. Ο ςφγχρονοσ πολίτθσ ζχει τθ δυνατότθτα 
να δθμιουργεί και να δθμοςιεφει αφθγιςεισ με ςχετικι ευκολία και ελάχιςτο 
κόςτοσ. Αυτό οφείλεται: 

i) ςτα διαδεδομζνα, εφχρθςτα λογιςμικά επεξεργαςίασ ψθφιακισ εικόνασ, 
ιχου και βίντεο, 

ii) ςτθ διακεςιμότθτα των ψθφιακϊν μθχανϊν λιψθσ φωτογραφιϊν και 
βίντεο και 

iii) ςτθ δυνατότθτα ελεφκερθσ ανάρτθςθσ βίντεο ςε υπθρεςίεσ 
διαμοιραςμοφ (YouTube, Vimeo κ.α.) που ςυνδζονται με ςυςτιματα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλεσ εφαρμογζσ δθμοςίευςθσ περιεχομζνου 
(Blogs, Wikis, CMS κ.α.). 

Η εξζλιξθ αυτι διαμορφϊνει νζεσ ευκαιρίεσ και προκλιςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςε 
τομείσ όπωσ θ επικοινωνία, θ πολιτικι, θ δθμοςιογραφία, θ διαφιμιςθ, το 
μάρκετινγκ κ.ά. Η δθμιουργία ψθφιακϊν αφθγιςεων κεωρείται ςιμερα από 
πολλοφσ βαςικόσ εγγραμματιςμόσ και ικανότθτα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ ςε πλικοσ 
επαγγελματικϊν κλάδων. 

 

 



 

 
 

 

 

κοπόσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ των 
ενδιαφερόμενων πολιτϊν ςτθ κεωρία και τθν πρακτικι τθσ ψθφιακισ αφιγθςθσ. Oι 
εκπαιδευόμενοι κα αποκτιςουν τθν ικανότθτα να δθμιουργοφν και να δθμοςιεφουν 
ψθφιακζσ αφθγιςεισ για εφαρμογζσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, του πολιτιςμοφ, 
τθσ επικοινωνίασ, τθσ πολιτικισ, των δθμοςίων ςχζςεων, τθσ προϊκθςθσ προϊόντων 
και υπθρεςιϊν. Ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι: 

i) αποκτοφν βαςικι κεωρθτικι κατάρτιςθ ςτισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ, ϊςτε 
να μποροφν να τισ αναλφουν και να τισ εφαρμόηουν αποτελεςματικά 

ii) εξοικειϊνονται με ςφγχρονα εργαλεία δθμιουργίασ και διανομισ 
ψθφιακϊν αφθγιςεων κακϊσ και με τισ πθγζσ εφρεςθσ πολυμεςικϊν 
ςτοιχείων, 

iii) προςεγγίηουν από ςκθνοκετικι άποψθ τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ, ϊςτε να 
εφαρμόηουν βαςικζσ αρχζσ και τεχνικζσ ςτισ δικζσ τουσ δθμιουργίεσ και 

iv) εξαςκοφνται πρακτικά ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν αφθγιςεων ςτο 
πλαίςιο αυκεντικϊν εφαρμογϊν. 

To πρόγραμμα απευκφνεται ςε: 

 Εκπαιδευτικοφσ: ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν τθν ψθφιακι 
αφιγθςθ για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων και τον  
ςχεδιαςμό μακθςιακϊν ςχεδίων εργαςίασ (project) μζςω των οποίων οι 
μακθτζσ κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ ψθφιακοφ, γλωςςικοφ, καλλιτεχνικοφ 
γραμματιςμοφ ςε ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ. 

 τελζχθ επιχειριςεων από τον χώρο τθσ διαφιμιςθσ, τθσ επικοινωνίασ, 
των ΜΜΕ, τθσ δθμιουργίασ Ιςτοςελίδων, ςτελζχθ γραφείων δθμοςίων 
ςχζςεων, προώκθςθσ τουριςμοφ ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα: 
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τισ ψθφιακζσ αφθγιςεισ για 
αποτελεςματικότερεσ επικοινωνιακζσ δράςεισ. 

 Επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ, ςκθνοκζτεσ, γραφίςτεσ, μουςικοφσ: ϊςτε 
να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοικειωκοφν με ζνα ακόμα ςφγχρονο μζςο για 
τθν ζκφραςι τουσ, το οποίο είναι εφκολα διακζςιμο και προςβάςιμο ςε 
ευρφ κοινό. 

 Φοιτθτζσ και νζουσ πτυχιοφχουσ τμθμάτων που ςχετίηονται με τθν 
επικοινωνία, τον πολιτιςμό, τθν εκπαίδευςθ, το μάρκετινγκ και τισ ΣΠΕ: 
ϊςτε να αποκτιςουν κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ ςε ζνα διεπιςτθμονικό 
αντικείμενο που ενιςχφει τισ εκφραςτικζσ και όχι μόνο δυνατότθτζσ τουσ. 

Διάρκεια και πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECVET):  

Το πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί ςτο διάςτθμα: 6/10/2014-15/02/2015. 
Αποτελείται από 16 εβδομαδιαίεσ ςυνεδρίεσ οι οποίεσ ςτθν περίπτωςθ επιτυχοφσ 
ολοκλιρωςθσ αντιςτοιχοφν ςε 96 ϊρεσ επιμόρφωςθσ και 4,8 πιςτωτικζσ μονάδεσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ECVET).  



 

 
 

 

 

Διδακτικζσ Ενότθτεσ: 

Το πρόγραμμα είναι διαρκρωμζνο ςε τζςςερισ διδακτικζσ ενότθτεσ: 

1. Θεωρθτικό Πλαίςιο τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ 
Αφορά βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ, απαραίτθτα ςτοιχεία δομισ και 
παραδειγματικζσ εφαρμογζσ. 
 

2. Σεχνολογίεσ Ανάπτυξθσ Ψθφιακών Αφθγιςεων 
Καλφπτει τθν εξοικείωςθ με τεχνολογικά εργαλεία τθσ ψθφιακισ 
αφιγθςθσ 
 

3. κθνοκετικι Προςζγγιςθ τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ 
Ειςάγει ςε ςτοιχεία ςκθνοκεςίασ ςχετικά με τθ δθμιουργία αφθγιςεων 
 

4. Εφαρμογζσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ 
Παρζχει τθ δυνατότθτα πρακτικισ εξάςκθςθσ με τθν παραγωγι ενόσ 
ολοκλθρωμζνου ζργου ψθφιακισ αφιγθςθσ για τθ λειτουργικι 
εφαρμογι όλων των προθγοφμενων ενοτιτων εκ μζρουσ των 
ςυμμετεχόντων. 

Οι ενότθτεσ αναλφονται περιςςότερο ςτον δικτυακό τόπο του προγράμματοσ. 

Διδάςκοντεσ: 

 Μεϊμάρθσ Μιχάλθσ, 
Κακθγθτισ, 
Τμιμα Επικοινωνίασ & ΜΜΕ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 Φεςάκθσ Γιώργοσ 
Επίκουροσ Κακθγθτισ,  
Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ, 
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 κοπετζασ Γιάννθσ 
Επίκουροσ Κακθγθτισ,  
Τμιμα Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 Κραββαρίτθσ Γιώργοσ  
Υποψθφιοσ Διδάκτορασ, ΤΠΤΕ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 Μαρκοφηθσ Δθμιτριοσ 
Υποψιφιοσ διδάκτορασ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 Μελιάδου Ελζνθ 
Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 Νάκου Αλεξάνδρα 
Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 εραφείμ Κυριακι 
Υποψιφια Διδάκτορασ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 



 

 
 

 

 

Επικοινωνία: 

Πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε: 

Δικτυακόσ τόποσ:  
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=83723&menu=general 
 
Για Θζματα Προγράμματοσ Σπουδών και λοιπά Επιςτημονικά θζματα: 
Ονοματεπϊνυμο: Φεςάκθσ Γεϊργιοσ 
Τθλζφωνο: 2241099151 
e-mail: gfesakis@rhodes.aegean.gr 
 
Για Θζματα Οικονομικήσ και Διοικητικήσ Διαχείριςησ:  
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr 
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 

 

Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ 

Με τθν ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ χορθγείται «Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ» 
από το Πανεπιςτιμιου Αιγαίου, το οποίο είναι πιςτοποιθμζνοσ φορζασ, ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικμό 22312/15-10-2008 απόφαςθ, από τθν Ειδικι Υπθρεςία 
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και 
ζχει  προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν πιςτοποίθςθ και τθ 
μοριοδότθςθ των προγραμμάτων του από τουσ αρμόδιουσ ςτθν Ελλάδα φορείσ. 

Το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου ακολουκϊντασ το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Πιςτοποίθςθσ τθσ 
Δια Βίου Μάκθςθσ, απονζμει επίςθσ «υμπλιρωμα Πιςτοποιθτικοφ», ςτο οποίο 
αναγράφονται αναλυτικά, μεταξφ άλλων, τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία 
ςυμμετείχε ο/θ επιμορφοφμενοσ/θ, τισ ϊρεσ επιμόρφωςθσ που ολοκλιρωςε ςε 
κάκε μια Διδακτικι Ενότθτα και ςτο Πρόγραμμα ςυνολικά, κακϊσ και τισ 
αντίςτοιχεσ  Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(ECVET) που διαςφαλίηει.  

 

Προςβλζπουμε ςτθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία ςασ. 

Η Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ 

Κακθγιτρια Χρυςι Βιτςιλάκθ 


