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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Κορίκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Μάθημα Social Media & Οικονομία 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 

(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202, 307 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 

(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 1 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 70 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 

απευθύνεται) 
• Αποφοίτους AEI/TEI 

• Εργαζόμενους (ελεύθερους 
επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων) 

• Σε στελέχη επιχειρήσεων που η 
επικοινωνία και προβολή είναι βασικό 

κομμάτι της δουλειάς τους και αποτελεί 
καθημερινό τους εργαλείο 

•  Σε πωλητές, ιδιώτες επαγγελματίες που 

επιθυμούν να περάσουν την επικοινωνία 
της εργασίας τους και της δράσης τους 

στο χώρο του διαδικτύου  
• Σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν 

βαθύτερα τον κόσμο των social media 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
• Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
• Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
• Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  

(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 

παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Social media και επικοινωνία: 

ένα αναπόφευκτο 

συνταίριασμα 

14 Διδακτικές Ώρες 
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2. Από τη θεωρία στην πράξη –  

Facebook, Τwitter, LinkedIn, 

G+, Youtube, Instagram, 

Pinterest 

14 Διδακτικές Ώρες 

3. Social media ένας νέος κόσμος 

με κανόνες συμπεριφοράς 

14 Διδακτικές Ώρες 

4. Διαμόρφωση εικόνας (brand) 

μέσα από τα social media 

(εταιρίας, προϊόντος, 

υπηρεσίας, ανθρώπου) 

14 Διδακτικές Ώρες 

5. Εκπόνηση Εργασίας 14 Διδακτικές Ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 

λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 

επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα 

προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  

 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 

στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του 
σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά 
εργασίας. Στην εποχή μας τα social media 

αποτελούν τη βιτρίνα του ποιοι είμαστε και τί 
κάνουμε και είναι αυτά που χτίζουν εικόνες και 

προσθέτουν αξιοπιστία σε μία επιχείρηση, 
υπηρεσία ή άνθρωπο. Η επικοινωνία έχει 
αλλάξει και μαζί καλούμαστε να αλλάξουμε και 

όλοι εμείς – επιχειρήσεις και άνθρωποι – να 
εισέλθουμε σε ένα νέο περιβάλλον διαδράσης 

και να συνομιλήσουμε με νέους κανόνες και 
πρακτικές με εταιρίες, υπηρεσίες, ανθρώπους, 

πελάτες, ψηφοφόρους, χρήστες. Το 
Πρόγραμμα “Social Media & Οικονομία ”, 
έρχεται να κάνει μια εισαγωγή στον κόσμο των 

social media, να εστιάσει στις σύγχρονες 
πρακτικές επικοινωνίας στην εποχή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και να προβάλλει 
κανόνες και τακτικές μεγιστοποίησης 
αναγνωσιμότητας και επιρροής μηνύματος. 

 
Συγκριτικό πλεονέκτημα του Προγράμματος 

αυτού, αποτελεί η προσαρμογή της ύλης στις 
ανάγκες των συμμετεχόντων, η αμφίδρομη 
επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η 

δυνατότητα συνάντησης της ομάδας για 
επίλυση αποριών και παραδειγμάτων. 

 
 
 

 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, 

ψυχοκινητικές κ.α.)                                      
(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 

παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 

 

να είναι ενήμεροι όσον αφορά τις σύγχρονες 
πρακτικές επικοινωνίας στην εποχή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και να έχουν γνώση των 
κανόνων και τακτικών μεγιστοποίησης 
αναγνωσιμότητας και επιρροής μηνύματος 
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σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διαμόρφωση 
νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 

ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 
σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 

διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 

Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

(Προσδιορίζονται 

οι βασικές 

ικανότητες που 

δημιουργούνται 

από το 

πρόγραμμα και 

γίνεται, αν είναι 

δυνατόν, 

διάκριση μεταξύ 

των γενικών και 

ειδικών 

ικανοτήτων, που 

είναι οι πλέον 

σχετικές για το 

προτεινόμενο 

πρόγραμμα.)   
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1. Social media 

και 

επικοινωνία: 

ένα 

αναπόφευκτ

ο 

συνταίριασμ

α 

   14  
 

 

 

 

 

Αναγνώριση της 

αξίας των 

σύγχρονων μέσων 

κοινωνικής 

δικτύωσης  στην 

επικοινωνία και 

2. Από τη 

θεωρία στην 

πράξη –  

Facebook, 

Τwitter, 

LinkedIn, 

G+, 

Youtube, 

   14  
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Instagram, 

Pinterest 

την οικονομία, 

εξοικείωση με τα 

κυριότερα εξ 

αυτών και γνώση 

κανόνων και 

πρακτικών 

μεγιστοποίησης 

της επιρροής 

μηνύματος 

3. Social media 

ένας νέος 

κόσμος με 

κανόνες 

συμπεριφορ

άς 

   14  

4. Διαμόρφωσ

η εικόνας 

(brand) 

μέσα από τα 

social media 

(εταιρίας, 

προϊόντος, 

υπηρεσίας, 

ανθρώπου) 

   14  

5. Εκπόνηση 

Εργασίας 

   14 Α) Δημιουργία Social Media Plan για 

ένα υποθετικό σενάριο με παραδοτέα 
εργασία  έως 3000 λέξεις  και 

βαθμολογία pass -fail. 

Ή 

Β) Δημιουργία και προβολή για μια 

εβδομάδα παρουσίας στα social 
media για ένα υποθετικό σενάριο. Η 
βαθμολογία θα γίνει με βάση την 
αξιολόγηση της όλης παρουσίας και 
βαθμολογία pass-fail 

Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Προγράμματος 

 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας 

έκτασης έως 3000 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Κορίκης Κωνσταντίνος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

Προσόντα εκπαιδευτών 
Εκπαιδευτής στη χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
2. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Διδακτικές/Θεματικές Ενότητες 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
3. Παράρτημα Πιστοποιητικού 

Επιμόρφωσης  
4. Βεβαίωση Επιτυχούς 

Παρακολούθησης 
5. Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

2,8 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 

Κόστος συμμετοχής 100,00€ 

Εκπτωτική πολιτική - 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 50,00€ 

(Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν 
μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 


