
Θέμα: Παραγωγή και δημοζίεσζη  περιετομένοσ ζηο διαδίκησο με έμθαζη ζηον 

ήτο.  

 

Γιάπκεια ππογπάμμαηορ επιμόπθυζηρ : 5 ημέπερ * 6 διδακηικέρ ώπερ / ημέπα = 30 

διδακηικέρ ώπερ 

Κάθε ημέπα θα είναι αθιεπυμένη ζε μία θεμαηική ενόηηηα και θα διαπθπώνεηαι ζε: 

 παποςζίαζη θευπίαρ και σαπακηηπιζηικών παπαδειγμαηικών πεπιπηώζευν και 

 επγαζηηπιακήρ εξάζκηζηρ (hands-on) ζε ζύγσπονα επγαλεία δημιοςπγίαρ 

τηθιακών εθαπμογών για ηα θέμαηα ηηρ ενόηηηαρ αςηήρ, με σπήζη ςπολογιζηών 

και διαδικηύος 

Οι ενόηηηερ ηος ζεμιναπίος καλύπηοςν ένα θάζμα επιλεγμένηρ θεμαηολογίαρ ζε 

κπίζιμερ διαζηάζειρ και επικοινυνιακέρ και δημιοςπγικέρ εθαπμογέρ ηυν ζύγσπονυν 

τηθιακών μέζυν, όπυρ: 

1. Γιαδίκηςο – Υπηπεζίερ – Από ηο Web 1.0 ζηο Web 2.0  

2. Υπηπεζίερ και επγαλεία δημοζίεςζηρ πεπιεσομένος ζηο διαδίκηςο.  

HTML, Σςζηήμαηα διασείπιζηρ  Πεπιεσομένος  (Content Management 

Systems) 

3. Οπηικοποίηζη δεδομένυν (Data Visualization) και άλλερ εθαπμογέρ 

mashup 

4. Καλέρ ππακηικέρ λήτηρ τηθιακού ήσος 

5. Ψηθιακή επεξεπγαζία ήσος με ΔΛΑΚ (Audacity)  

6. Podcasting, streaming και διαδικηςακό παδιόθυνο 

 

 

Αριθμός  Δκπαιδεςομένυν: 20   

 

Περίοδος:  Ιούλιορ 2014 

Επιζηημονικά Υπεύθσνοι: 

Ανδπέαρ Βέγληρ –καθηγηηήρ, ημήμα Γημοζιογπαθίαρ & ΜΜΔ, Απιζηοηέλειο 

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ. 

Γεώπγιορ Καλλίπηρ – αναπληπυηήρ καθηγηηήρ, ημήμα Γημοζιογπαθίαρ & ΜΜΔ, 

Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ. 

 

 

 



Αναλυτικό πρόγραμμα 

1θ ΜΕΡΑ 

Θεωρία 

9:45-12:00 

Ειςαγωγι ςτο διαδίκτυο και ςτισ υπθρεςίεσ του. 

Από το Web 1.0 ςτο Web 2.0 – θ μετεξζλιξθ ςτο 

ςθμαςιολογικό ιςτό – κεωρία 

Α. Βζγλθσ, κακθγθτισ 

Εργαςτιριο 

12:15-14:30 

Ειςαγωγι ςτισ γλϊςςεσ δθμιουργίασ ιςτοςελίδων 

– HTML – εργαςτιριο εκμάκθςθσ βαςικϊν 

ςτοιχείων τθσ HTML-CSS 

 

14:30 Μεςθμεριανό γεφμα  

 Ελεφκερο απόγευμα-βράδυ  

 

2θ ΜΕΡΑ 

Θεωρία - 

εργαςτιριο 

9:45-12:00 

Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου CMS (Content Management 

systems)-  Εργαςτιριο CMS – χριςθ του My 

WebPage Starter Kit: Οι εκπαιδευόμενοι 

μακαίνουν να δθμιουργοφν δικτυακοφσ τόπουσ 

ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου. 

Προςκζτουν εξωτερικό υλικό (κείμενο, εικόνεσ, 

πολυμεςικά αρχεία) 

Α. Βζγλθσ, κακθγθτισ 

Εργαςτιριο 

12:15-14:30 

Εργαςτιριο Wordpress: Οι εκπαιδευόμενοι 

εργάηονται ο κακζνασ ςτο δικό του Wordpress 

site. Δθμιουργοφν περιεχόμενο προςκζτοντασ 

ζτοιμο υλικό (κείμενο, εικόνεσ, πολυμεςικά 

αρχεία). τουσ εκπαιδευόμενουσ παρζχεται το 

ζτοιμο λογιςμικό open source (server2go) για 

εκπαίδευςθ ςτον προςωπικό τουσ υπολογιςτι. 

 

14:30 Μεςθμεριανό γεφμα  

 Ελεφκερο απόγευμα-βράδυ  

 

3θ ΜΕΡΑ 

Θεωρία -

Εργαςτιριο 

9:45-12:00 

Ειςαγωγι ςτθν οπτικοποίθςθ δεδομζνων και ςτισ 

εφαρμογζσ mashup - Εργαςτιριο οπτικοποίθςθσ 

δεδομζνων- Οι εκπαιδευόμενο χρθςιμοποιοφν το 

Google docs για τθν παραγωγι διαγραμμάτων και 

τθ δθμοςίευςι τουσ ςτο διαδίκτυο. Ανάπτυξθ 

φορμϊν για τθν online ςυλλογι ςτοιχείων. 

Ενςωμάτωςθ χαρτϊν από το google maps ςε 

Α. Βζγλθσ, κακθγθτισ 



ιςτοςελίδεσ 

Θεωρία  

12:15-14:30 

Ειςαγωγι ςτα κζματα του ιχου – φυςικά μεγζκθ 

– ψθφιακά ςυςτιματα εγγραφισ του ιχου - 

διαχείριςθ θχθτικοφ περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο 

– podcasting, streaming και διαδικτυακό 

ραδιόφωνο. 

Γ. Καλλίρθσ, αν. κακθγθτισ 

14:30 Μεςθμεριανό γεφμα  

 Ελεφκερο απόγευμα-βράδυ  

 

4θ ΜΕΡΑ  

Εργαςτιριο 

9:45-12:00 

Σεχνικζσ λιψθσ ψθφιακοφ ιχου - καλζσ πρακτικζσ 

θχολθψίασ φωνισ - Οι εκπαιδευόμενοι 

θχογραφοφν τθ φωνι τουσ - ανά δφο θχογραφοφν 

ςυνεντεφξεισ και εκφωνιςεισ.  

Γ. Καλλίρθσ, αν. κακθγθτισ 

Εργαςτιριο 

12:15-14:30 

Επεξεργαςία ιχου με λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα 

(Audacity) - βαςικό μοντάη ομιλίασ, επεξεργαςία 

φάςματοσ και δυναμικισ περιοχισ.  

14:30 Μεςθμεριανό γεφμα  

 Ελεφκερο απόγευμα-βράδυ  

 

5θ ΜΕΡΑ 

 

Εργαςτιριο 

9:45-12:00 

Αναηιτθςθ και κατζβαςμα διακζςιμθσ μουςικισ 

με ελεφκερεσ άδειεσ creative commons ςτο 

διαδίκτυο – μοντάη μουςικισ, ομιλίασ και 

θχθτικϊν εφζ με το Audacity. 

Γ. Καλλίρθσ, αν. κακθγθτισ 

Εργαςτιριο 

12:15-14:30 

Σελικι επεξεργαςία και εξαγωγι ςτο κατάλλθλο 

file-format - ανζβαςμα και διάκεςθ θχθτικοφ 

περιεχομζνου ςε διαδικτυακοφσ τόπουσ. 

14:30 Μεςθμεριανό γεφμα  

 Ελεφκερο απόγευμα-βράδυ  

 


