ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τίτλος Θεματικής
Ενότητας
Κωδικός
Θεματικής
Ενότητας
Τύπος Θεματικής
Ενότητας
Επίπεδο
Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης
ECTS

Πολιτιστική Επικοινωνία
ΠΠΑ522
Επιλογής
Μεταπτυχιακό
1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο ή 2ο έτος / 4ο Εξάμηνο
15

Διαλέξεις /
εβδομάδα

Βλ.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Εργαστήρια /
εβδομάδα

ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ

Στόχοι Θεματικής
Ενότητας
Σκοπός της Θεματικής Ενότητας ΠΠΑ522 «Πολιτιστική Επικοινωνία» είναι να
διευκρινίσει τη σημασία που έχει αποκτήσει η πολιτιστική επικοινωνία στο
σύγχρονο κόσμο, ειδικά σε ό,τι αφορά στην καλύτερη δυνατή ανταπόκριση
των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών στις απαιτήσεις και τις ανάγκες
του κοινού τους, και γενικότερα, στην αποτελεσματική υλοποίηση της
κοινωφελούς αποστολής τους στις συνθήκες της σύγχρονης, ιδιαίτερα
πολύμορφης και ανταγωνιστικής πολιτιστικής αγοράς.
Η Θ.Ε. εξοικειώνει με τον τομέα των εργαλείων ανάλυσης, έρευνας και
σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής ενός πολιτιστικού οργανισμού
και αναλύει τους τρόπους μεθοδικής διάγνωσης των παραγόντων που
διαμορφώνουν τις πολιτιστικές συνήθειες και προτιμήσεις του κοινού.
Εξοικειώνει με τα εργαλεία στρατηγικής επικοινωνίας των πολιτιστικών
οργανισμών, καθώς και με τους τρόπους αξιοποίησης των μέσων
επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά / διαδικτυακά μέσα και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπαιδεύει τους φοιτητές στη μεθοδολογία
τμηματοποίησης κοινού, με αναφορές στα συστήματα ACORN και MOSAIC
εξετάζοντας ορισμένες βασικές κατηγορίες πολιτιστικών οργανισμών
προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά οι επικοινωνιακές τους ιδιαιτερότητες.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές θα είναι
σε θέση να:
Γνώση (Knowledge)
 Γνωρίζει τα βασικά εργαλεία, μέσα και τεχνικές της επικοινωνίας των
πολιτιστικών οργανισμών
 Γνωρίζει τις κύριες καινοτομίες και διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα
της επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών



Μπορεί να ορίσει τον αποτελεσματικό συνδυασμό τους για τις
ιδιαιτερότητες και ανάγκες ενός πολιτιστικού οργανισμού

Κατανόηση (Comprehension)
 Κατανοεί τους στόχους και τις λειτουργίες της επικοινωνίας των
πολιτιστικών οργανισμών
 Διακρίνει τη σημασία και την αξία των διαφορετικών εργαλείων, μέσων
και τεχνικών της επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών
 Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις κύριες κατηγορίες
πολιτιστικών οργανισμών
Εφαρμογή (Application)
 Εφαρμόζει αποτελεσματικά τα βασικά εργαλεία, μέσα και τεχνικές της
επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών
 Εφαρμόζει τις γνώσεις του για το σχεδιασμό της επικοινωνιακής
στρατηγικής ενός πολιτιστικού οργανισμού
 Προτείνει ουσιαστικά και εύστοχα μέτρα αναβάθμισης της επικοινωνίας
μιας ευρείας ποικιλίας πολιτιστικών οργανισμών
Ανάλυση (Analysis)
 Αναλύει τη φυσιογνωμία του κοινού και του μη κοινού των πολιτιστικών
οργανισμών
 Αναλύει το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον ενός πολιτιστικού
οργανισμού
 Αναλύει τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες και προκλήσεις ενός
πολιτιστικού οργανισμού
Σύνθεση (Synthesis)
 Συνδυάζει τα εργαλεία, μέσα και τεχνικές της επικοινωνίας των
πολιτιστικών οργανισμών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και
αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής
 Αναπτύσσει μια κριτική οπτική στην αξιοπιστία, καταλληλότητα και
αποτελεσματικότητα των
εργαλείων, μέσων και τεχνικών της
επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών
 Προτείνει γόνιμες συνδέσεις και συνέργειες μεταξύ πολιτιστικών,
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών οργανισμών με στόχο την
κοινωνική συμμετοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη
Αξιολόγηση (Evaluation)
 Επιλέγει μεταξύ διαφορετικών εργαλείων και τεχνικών εκείνα που είναι
καταλληλότερα για τον εκάστοτε πολιτιστικό οργανισμό αλλά και το
ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον του
 Αξιολογεί επαρκώς τα προβλήματα και τους εναλλακτικούς τρόπους
αντιμετώπισής τους.

Προαπαιτούμενε
ς Θ.Ε.
Περιεχόμενο
Θεματικής
Ενότητας

Συναπαιτούμενες
Καμία
Θ.Ε.
Η Θεματική Ενότητα ΠΠΑ522 «Πολιτιστική Επικοινωνία» έχει ως αντικείμενό
της την επικοινωνία των πολιτιστικών οργανισμών και, συγκεκριμένα, το
μάρκετιγκ των τεχνών, δηλαδή τον τομέα των εργαλείων ανάλυσης, έρευνας
και σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής ενός πολιτιστικού
οργανισμού.
Εξετάζει το σύγχρονο τοπίο της πολιτιστικής κατανάλωσης, τους παράγοντες
διαμόρφωσης των πολιτιστικών συνηθειών και προτιμήσεων του κοινού,
καθώς και τους τρόπους μεθοδικής διάγνωσης των τελευταίων μέσω της
έρευνας κοινού. Μελετά διαφορετικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία
στρατηγικής επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών, καθώς και τους
τρόπους αξιοποίησης των μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα
ψηφιακά / διαδικτυακά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έμφαση
δίνεται επίσης στη μεθοδολογία τμηματοποίησης κοινού, με αναφορές στα
συστήματα ACORN και MOSAIC και εξετάζονται ορισμένες βασικές
κατηγορίες πολιτιστικών οργανισμών προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά
οι επικοινωνιακές τους ιδιαιτερότητες.
ΠΠΑ511

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει συγκεκριμένα:
 Στα εργαλεία ανάλυσης, έρευνας και σχεδιασμού της επικοινωνιακής
στρατηγικής ενός πολιτιστικού οργανισμού.
 Στην ανάλυση και κατανόηση των βασικών εννοιών του πολιτιστικού
μάρκετινγκ ή μάρκετινγκ των τεχνών.
 Στην ανάλυση και κατανόηση του σύγχρονου τοπίου πολιτιστικής
κατανάλωσης.
 Στην κατανόηση παλαιότερων και σύγχρονων επικοινωνιακών
θεωριών.
 Στην εξέταση των τεχνικών και εργαλείων της στρατηγικής
επικοινωνίας των πολιτιστικών οργανισμών.
 Στους τρόπους αξιοποίησης των μέσων επικοινωνίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στα ψηφιακά / διαδικτυακά και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
 Στη μεθοδολογία τμηματοποίησης κοινού, με αναφορές στα
συστήματα ACORN και MOSAIC.
 Στο μάρκετινγκ διαφορετικών κατηγοριών πολιτιστικών οργανισμών
(μουσεία, οργανισμοί παραστατικών τεχνών, πινακοθήκες,
δημιουργικές επιχειρήσεις).
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (1 τετράωρη υβριδική Ομαδική Συμβουλευτική
Συνάντηση και 4 δίωρες τηλεσυναντήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)
Η διδασκαλία και η μαθησιακή διαδικασία υλοποιούνται μέσω των
σύγχρονων (real-time) και ασύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας,
διδασκαλίας και μάθησης της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass. Έτσι, οι
φοιτητές έρχονται σε επαφή με την/τον διδάσκουσα/οντα και ‘συναντούν’

τους συμφοιτητές τους της ίδιας Θ.Ε. στο περιβάλλον μιας εικονικής τάξης
που προσομοιάζει τη διδασκαλία σε μια φυσική τάξη. Ταυτόχρονα έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μαθήματος μέσω της χρήσης,
μεταξύ άλλων, του ασπροπίνακα, της κάμερας, του μικροφώνου και της
εφαρμογής chat για να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια και να
εκφράζουν συναισθήματα με emojis.
Οι εικονικές τάξεις προσφέρουν σημαντική ευελιξία εφόσον μπορούν να
αξιοποιηθούν τόσο για σκοπούς διδασκαλίας όσο και για διαδικτυακές
συζητήσεις μεταξύ ομάδων φοιτητών, φοιτητών και καθηγητών, επισκεπτών
ομιλητών, καθώς και ως χώροι για συνεργατική εργασία (collaborative work).
Οι αναρτημένες εβδομαδιαίες «ώρες γραφείου» της διδάσκουσας
εξασφαλίζουν επιπλέον την αποτελεσματική επικοινωνία και επαφή για τη
συζήτηση προβληματισμών και την επίλυση προβλημάτων, όταν
προκύπτουν.
Η ασύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass του ΑΠΚΥ προσφέρει τη
δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του forum και του email με την διδάσκουσα
του τμήματός σας και την ομάδα των συμφοιτητών σας. Εκεί αναρτώνται οι
μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις των ΟΣΣ/τηλεσυναντήσεων, τα
εκπαιδευτικά βίντεο, οι μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις φιλοξενούμενων
ομιλητών, σύνδεσμοι βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων, σχολιασμένη
βιβλιογραφία της αναρτημένης ύλης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαδραστικές, βιωματικές, κ.λπ.). Επίσης,
εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι
πληροφορίες για τη διεξαγωγή των ΟΣΣ/τηλεσυναντήσεων, τη συγγραφή
των 2 υποχρεωτικών Γραπτών Εργασιών, τη διεξαγωγή των εξετάσεων και
τους τρόπους αξιολόγησής σας, καθώς, επίσης, και το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
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