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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΕ – ΔΡΑΕΙ


2012: ECOKTHMA. Δοεσμηςικό ποόγοαμμα ρε ρσμεογαρία με ςημ εταιρεία «Μ. ΦΙΛΙΠΠΗ

– Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε», πξσ υοημαςξδξςείςαι από ςξ ΔΠΑ ρςξ πλαίριξ ςηπ Δοάρηπ «Νέα
Ιαιμξςξμική Δπιυειοημαςικόςηςα (ΝΔΙ - 0165)», με θέμα ςημ σβοιδική αμάπςσνη εμόπ
ποαγμαςικξύ κςήμαςξπ πξσ εμρχμαςώμει μέεπ ςευμξλξγίεπ, serious games και μέεπ
μεθόδξσπ εκπαίδεσρηπ ρε αομξμία με ςη τύρη.


2012-2013: HYBRI-CITY (Ποόγοαμμα Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ). Δοεσμηςικό έογξ πξσ
υοημαςξδξςείςαι από ςξμ τξοέα ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ EACEA, με ρςόυξ μα
εμθαοούμει ςημ κιμηςικόςηςα, ςη ρσμμεςξυή και ςη ρσμεογαρία μεςανύ μέχμ καλλιςευμώμ,
επιρςημόμχμ, ρσματώμ τξοέχμ, καθώπ και καςξίκχμ, ποξκειμέμξσ μα αμαδείνξσμ
ζηςήμαςα πξσ άπςξμςαι ςχμ πόλεχμ. Σξ έογξ επιυειοεί ςημ απξςύπχρη ςχμ διαδικαριώμ
ασςώμ με καιμξςόμξσπ ςοόπξσπ, επιρςοαςεύξμςαπ διαδοαρςικέπ ςευμξλξγίεπ και
μεθξδξλξγίεπ διάδξρηπ ςηπ γμώρηπ και ςηπ πληοξτξοίαπ ώρςε μα εναρταλιρςεί η
εμπλξκή ςχμ εμδιατεοξμέμχμ κξιμχμικώμ ξμάδχμ.



2012: Μάθηρη 2.0 plus. Σξ έογξ εμημέοχρηπ «Μάθηρη 2.0 plus» ανιξπξιεί, εμπλξσςίζει
και επεκςείμει ςα απξςελέρμαςα ςηπ δοάρηπ «Μάθηρη 2.0», παοαμέμξμςαπ ρςξμ
ρςοαςηγικό ρςόυξ ςηπ εμημέοχρηπ και εμεογξπξίηρηπ για ςημ ανιξπξίηρη ςχμ
Διαδικςσακώμ Δογαλείχμ και Ιξιμξςήςχμ (web 2.0) ρςξμ ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςηπ
Δια Βίξσ Μάθηρηπ και με κέμςοξ βάοξσπ ςημ αμάδεινη καλώμ ποακςικώμ από ςξ πεδίξ
εταομξγήπ.



2011-2012: Δημιξσογικόςηςα – Νεαμικέπ ατεςηοίεπ και δοόμξι. Παοαγχγή φητιακξύ
δίρκξσ ρε ρσμεογαρία με ςξ Σαυσδοξμικό Σαμιεσςήοιξ και ςα Δκπαιδεσςήοια Γείςξμα.
Ποόκειςαι για φητιακό αουείξ με αμθξλξγημέμα εκλεκςά κείμεμα από ςημ παγκόρμια και
ςημ ελλημική λξγξςευμία, όπξσ παοξσριάζξμςαι εμβλημαςικέπ πεοιπςώρειπ μεαοώμ
αςόμχμ πξσ ποξρπαθώμςαπ μα αμξίνξσμ ςξ δοόμξ ςξσπ και μα δημιξσογήρξσμ, βοέθηκαμ
αμςιμέςχπξι με πξικίλα εμπόδια ςα ξπξία νεπέοαραμ υάοη κσοίχπ ρςη θέληρη και ςημ
εογαρία ςξσπ.



2011: Μάθηρη 2.0. Έογξ ρε ρσμεογαρία με ςξ Ίδοσμα Νεξλαίαπ και Δια Βίξσ Μάθηρηπ
για ςημ εμημέοχρη ςηπ μεξλαίαπ χπ ποξπ ςημ ανιξπξίηρη εογαλείχμ και κξιμξςήςχμ ( web
2.0) ρςξμ ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ.
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RESEARCH – PRODUCTIONS - PROJECTS


2012: ECOKTHMA. Research programme in collaboration with the “Μ. FILIPPI – Ι.

GRIGORIADIS G.P.” company, with the financial support of the National Strategic
Reference Framework (NSRF) within the action “New Innovative Entrepreneurship (ΝIE 0165)”, concerning the hybrid development of an actual farm which incorporates new
technologies, serious games and innovative educational methods in harmony with the
natural environment.


2012-2013: HYBRI-CITY (European Union Programme). Research project financed by the
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the EU, aiming to
promote mobility, participation and cooperation among young artists, scientists,
institutions, as well as local people, in order to promote issues related to the cities they
live in. The project aspires to record these procedures in innovative ways , using
interactive technologies and methodologies for the diffusion of knowledge and
information so as to ensure the involvement of the involved social groups.



2012: Learning 2.0 plus. The project “Learning 2.0 plus” utilizes, enriches and extends
the results of the action “Learning 2.0”, keeping as its main strategic target the briefing
and activation of the people involved for the best use of Online Tools and Communities
(web 2.0) in Education and Life-Long Learning, focusing on promoting best practices .



2011-2012: Creativity – Starting points and paths for young people. Digital disc
production in collaboration with the Hellenic Postbank and Geitonas School. The
outcome of the project was a digital archive, an anthology of exquisite texts of the
international and Greek literature, where emblematic cases of young people, gracefully
overcoming all kinds of obstacles while struggling to find their way based on their hard
work, are presented.



2011: Learning 2.0. Project in collaboration with the Institute for Youth and Life Long
Learning for the briefing of young people on the best use of tools and communities (web
2.0) in the field of Education and Life-Long Learning.
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2010-2012: Ελλημική Υιλξνεμία. Παοαγχγή φητιακξύ δίρκξσ για λξγαοιαρμό ςχμ
Τπξσογείχμ Πξλιςιρμξύ και Δνχςεοικώμ. Ποόκειςαι για μια φητιακή αουειξθήκη με
εκλεκςά απξρπάρμαςα κειμέμχμ, οήρειπ, επιγοαμμαςικέπ τοάρειπ και ρςίυξσπ ρςα ξπξία
απξςσπώμεςαι η ανία ςηπ τιλξνεμίαπ ρςξμ παλαιόςεοξ και μεώςεοξ ελλημικό κόρμξ.



2010-2011: Global Gateway (Ποόγοαμμα Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ). Ποόγοαμμα ςξ ξπξίξ
εμπλέκει έμα δίκςσξ τξοέχμ από ςημ Σξσοκία, ςημ Σρευία, ςημ Δλλάδα, ςημ Ιύποξ και ςη
Ρξσμαμία, ρε μια ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ (ρσμπόρια, τερςιβάλ, εογαρςήοια, ρσμέδοια,
ρεμιμάοια κλπ), πξσ ατξοξύμ ςη ρυέρη πόληπ και φητιακώμ ςευμξλξγιώμ.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ – ΕΜΙΝΑΡΙΑ


Σξ ΔΠΘΔΔ ρε ρσμεογαρία με ςξ Θμρςιςξύςξ Δπαουιακξύ Σύπξσ (ΘΔΣ) διξογάμχραμ ποόγοαμμα
εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ με θέμα «Νέεπ ςευμξλξγίεπ, φητιακά μέρα και internet: Δταομξγέπ
επικξιμχμίαπ και δημιξσογικόςηςαπ ρςξ ρύγυοξμξ φητιακό πεοιβάλλξμ» (2-8/3/2013).



Σξ ΔΠΘΔΔ ρε ρσμεογαρία με ςξ Δογαρςήοιξ Νέχμ Σευμξλξγιώμ ρςημ Δπικξιμχμία, ςημ
Δκπαίδεσρη και ςα ΜΜΔ και ςημ Διδική Τπηοερία σμςξμιρμξύ και Παοακξλξύθηρηπ Δοάρεχμ
ςξσ Δσοχπαψκξύ Ιξιμχμικξύ Σαμείξσ (ΔΤΔΙΣ) διξογάμχραμ Δογαρςήοιξ Διαγεμεακήπ
Δπικξιμχμίαπ, ρςξ πλαίριξ ςχμ εκδηλώρεχμ για ςξ Δσοχπαψκό Έςξπ Δμεογξύ Γήοαμρηπ &
Αλληλεγγύηπ μεςανύ ςχμ Γεμεώμ 2012 (24-10-2012)



Σξ ΔΠΘΔΔ ρε ρσμεογαρία με ςξ Θμρςιςξύςξ Δπαουιακξύ Σύπξσ (ΘΔΣ) διξογάμχραμ ποόγοαμμα
εκπαίδεσρηπ εμηλίκχμ με θέμα «Νέεπ ςευμξλξγίεπ, Ψητιακά Μέρα και Διαδίκςσξ: Δταομξγέπ
Δπικξιμχμίαπ και δημιξσογικόςηςαπ ρςξ μέξ φητιακό πεοιβάλλξμ» (22 - 28/4/2012).



ε ρσμεογαρία ςξσ ΔΠΘΔΔ με ςξ Δογαρςήοιξ Νέχμ Σευμξλξγιώμ ρςημ Δπικξιμχμία, ςημ
Δκπαίδεσρη και ςα ΜΜΔ ςξσ Σμήμαςξπ ΔΜΜΔ και ςημ Δλλημξαμεοικαμική Έμχρη,
διξογαμώθηκε ςξμ Οκςώβοιξ ςξσ 2011 εκπαιδεσςικό ρεμιμάοιξ με θέμα «Μάθηρη Βαριρμέμη
ρςξ Παιυμίδι, ςημ Ατήγηρη και ςημ Σευμξλξγία», ρε ρύμδερη με ςξ 5ξ Δσοχπαψκό
Δπιρςημξμικό σμέδοιξ για ςη Μάθηρη ςη Βαριζόμεμη ρε Ψητιακά Παιυμίδια. Σξ ρεμιμάοιξ
απεσθσμόςαμ ρε εκπαιδεσςικξύπ όλχμ ςχμ βαθμίδχμ, ποξπςσυιακξύπ και μεςαπςσυιακξύπ
τξιςηςέπ παιδαγχγικώμ ςμημάςχμ, εοεσμηςέπ εκπαιδεσςικήπ ςευμξλξγίαπ και άλλξσπ
εμδιατεοόμεμξσπ. Παοξσριάρςηκαμ ρύγυοξμεπ ενελίνειπ για ςξσπ ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ
μέρα όπχπ ςξ παιυμίδι (play), η ατήγηρη (storytelling) και ςξ κιμξύμεμξ ρυέδιξ (animation),
ρςιπ αμαλξγικέπ, φητιακέπ και διαμερικέπ (transmedial) μξοτέπ ςξσπ, μπξοξύμ μα
ανιξπξιηθξύμ χπ μαθηριακά πλαίρια και εκπαιδεσςικά εογαλεία.
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2010-2012: Greek Hospitality. Digital disc production on behalf of the Ministries of
Culture and Foreign Affairs. The outcome of the project was the creation of a digital
library with exquisite literary excerpts, sayings, quotations and verses where the value of
hospitality in ancient and modern Greece is depicted.



2010-2011: Global Gateway (European Union Programme). Project that involves a
network of agents from Turkey, the Czech Republic, Greece, Cyprus and Romania, in a
series of activities (symposiums, festivals, workshops, conferences, seminars etc.),
focusing on the relationship between cities and digital technologies .

TRAINING PROGRAMMES - SEMINARS


URIAC in collaboration with the Regional Press Institute (RPI) organised the adult

training programme “New Technologies, Digital Media and the Internet: Applications of
Communication and Creativity in the modern digital environment” (2-8/3/2013).


URIAC in collaboration with the Laboratory of New Technologies in Communication,

Education and the Mass Media along with the European Social Fund Actions
Implementation Authority organised an Intergenerational Communication Workshop, as
part of the European Year for Active Ageing and Solidarity among Generations (24-102012).


URIAC in collaboration with the Regional Press Institute (RPI) organised the adult

training programme “New Technologies, Digital Media and the Internet: Applications of
Communication and Creativity in the modern digital environment” (22 - 28/4/2012).


URIAC in collaboration with the Laboratory of New Technologies in Communication,

Education and the Mass Media and the Hellenic-American Union, organised in October
2011 an educational seminar titled “Learning based on Digital Games, Storytelling and
Technology”, in affiliation with the 5 th European Conference on Games Based Learning.
The seminar was attended, among others, by educators of all levels, graduate and
postgraduate pedagogy students, and researchers in the field of educational technology.
During the seminar, current developments were presented concerning the use of play,
storytelling and animation, in their conventional, digital and transmedial forms, as
learning contexts and educational tools.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙ
Σξ ΔΠΘΔΔ ρε ρσμεογαρία με ςξ Σμήμα Δπικξιμχμίαπ και ΜΜΔ έυει διξογαμώρει, από ςξ 2004
έχπ και ρήμεοα, ξκςώ κύκλξσπ διαλένεχμ με γεμικό ςίςλξ «Εηςήμαςα Δπικξιμχμίαπ»

ΤΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕ
2013

σμέδοιξ «Τβοιδική Πόλη ΘΘ», Αμτιθέαςοξ Δοακόπξσλξπ και Αμτιθέαςοξ
Αογσοιάδηπ, 23-25 Μαοςίξσ

2012

σμέδοιξ «Ζμέοεπ Δσυοηρςίαπ και Ποξρβαριμόςηςαπ: Δσυοηρςία ςχμ ξικξμξμικώμ
ρσρςημάςχμ», Πξλιςιρςικό και ρσμεδοιακό κέμςοξ ΔΑΘ Μαοξύρι, 6 Νξεμβοίξσ

2012

Δογαρςήοιξ Διαγεμεακήπ Δπικξιμχμίαπ / Δσοχπαψκό Έςξπ Δμεογξύ Γήοαμρηπ &
Αλληλεγγύηπ μεςανύ ςχμ Γεμεώμ, Μξσρείξ Θρςξοίαπ Παμεπιρςημίξσ Αθημώμ, 24
Οκςχβοίξσ

2012

Ζμεοίδα εμημέοχρηπ και διαλόγξσ για ςημ εκπαίδεσρη και δια βίξσ μάθηρη 2.0,
Πξλιςιρςικό και ρσμεδοιακό κέμςοξ ΔΑΘ Μαοξύρι, 27 Θξσμίξσ

2011

σμέδοιξ «Ζμέοεπ Δσυοηρςίαπ και Ποξρβαριμόςηςαπ: Δκπαίδεσρη – υεδιάζξμςαπ
για κξιμχμική αλλαγή», Πξλιςιρςικό και ρσμεδοιακό κέμςοξ ΔΑΘ, Μαοξύρι, 10-11
Νξεμβοίξσ
Ζμεοίδα «Μάθηρη 2.0 – Ανιξπξίηρη Διαδικςσακώμ Δογαλείχμ και Ιξιμξςήςχμ ρςξμ
ςξμέα ςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςηπ Δια Βίξσ Μάθηρηπ», Πξλιςιρςικό και ρσμεδοιακό
κέμςοξ ΔΑΘ, 29 Θξσμίξσ

2011

2011

σμέδοιξ «Τβοιδική Πόλη», Αμτιθέαςοξ Δοακόπξσλξπ, 4-5 Μαοςίξσ

ΕΚΔΟΕΙ
ΕΜΜΕ, 20 υοόμια και κάςι…, επεςειακόπ ςόμξπ για ςα 20 υοόμια ςξσ Σμήμαςξπ
Δπικξιμχμίαπ και ΜΜΔ, εκδόρειπ Gutenberg, Αθήμα 2013

6

LECTURES
Since 2004, URIAC, in collaboration with the Faculty of Communication and Media Studies,
has organised eight lecture series under the general title “Communication issues”.

CONFERENCES
2013

Conference “Hybrid City ΘΘ”

2012

Conference “Usability and Accessibility Days: Usability of Financial Systems”

2012

Intergenerational Communication Workshop / European Year for Active Ageing
and Solidarity between Generations

2012

One-day conference on education and life-long learning 2.0

2011

Conference “Usability and accessibility days: Education – Designing for social
change”

2011

One-day conference “Learning 2.0 – Using online tools and communities for
Education and Life-Long Learning”

2011

Conference “Hybrid City”

PUBLICATIONS
Faculty of Communication and Media Studies, 20 years and counting…, 20th anniversary
publication, Gutenberg, Athens 2013

7

Επιρςημξμικό Πεοιξδικό «ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Σεύυξπ 12ξ-13ξ Ζ Δσοώπη και ςα Μέρα Δπικξιμχμίαπ.
Νέεπ ςάρειπ ρςημ έοεσμα ςχμ Μέρχμ Δπικξιμχμίαπ.
Σεύυξπ 14ξ-15ξ Ηεχοία και έοεσμα ρςιπ δημξριξγοατικέπ ρπξσδέπ
Σεύυξπ 16ξ-17ξ Ο αμςίκςσπξπ ςξσ διαδικςύξσ.
Σα μέρα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ και ξι Έλλημεπ: η πεοίπςχρη ςξσ Facebook.
Πξιξςική διεοεύμηρη ςηπ φσυξλξγικήπ πςσυήπ ςηπ ρυέρηπ ςχμ ετήβχμ με ςξ
διαδίκςσξ: υοήρη, ρςάρειπ και αμάγκεπ.
Αθληςικέπ ετημεοίδεπ και αθληςική δημξριξγοατία ρςημ Δλλάδα.
Ζ1Ν1 και ςηλεξπςικέπ ειδήρειπ: κχδικόπ εμημέοχρηπ ή παμικξύ;
Ζ μεςεχοική αμάπςσνη και η παοακμή ςηπ ελλημικήπ βιμςεξςαιμίαπ.
Ζ λόγια μξοτξλξγία ρςξμ ελλημικό Σύπξ: δείκςηπ ιδεξλξγικήπ ή στξλξγικήπ
διατξοξπξίηρηπ;

SOCIAL NETWORKS
Σο ΕΠΙΕΕ στο facebook: http://www.facebook.com/instituteofappliedcommunication
Σο ΕΠΙΕΕ στο twitter: http://twitter.com/EPIEE1
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Scientific Journal “COMMUNICATION ISSUES”
12th – 13th issue: Europe and the Media.
New trends in Media research.
14th – 15th issue: Theory and research in journalism studies.
16th -17th issue: The impact of the internet.
The social media and the Greeks: the case of the Facebook.
Investigating the psychological dimensions of adolescents’ relationship with
the internet: attitudes, uses and needs.
Sports press and journalism in Greece.
Ζ1Ν1 and TV news: information code or code of panic?
The meteoric growth and the fast decline of the Greek video film production
in the 1980s.
Diglossic variants in the Greek press: an index of ideological or stylistic
differentiation.

SOCIAL NETWORKS
URIAC on facebook: http://www.facebook.com/instituteofappliedcommunication
URIAC on twitter: http://twitter.com/EPIEE1
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