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Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης
Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων
Οίνου (WineLiveLabel) με επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Λάππα στο
πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)». Το
πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του
2022.

Περισσότερα »

To έργο στοχεύει στην ανάδειξη ορεινών
μονοπατιών της Δυτικής Μακεδονίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι
ο Καθηγητής Γεώργιος Λάππας. Το έργο
εντάσσεται  στο πλαίσιο του ΠΕ.5 της
πράξης: «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες
προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή
και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της
περιφερειακής αριστείας στην Δυτική
Μακεδονία (AGRO-TOUR)» του έργου
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ
2014-2020). Η διάρκεια του έργου είναι από
Δεκέμβριο 2020 έως Μάιο 2023.

Περισσότερα »

Επιστημονικές υπηρεσίες του Εργαστηρίου
Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής
Επικοινωνίας για την υλοποίηση της
δράσης «Ενίσχυση ανταλλαγών και κοινών
δραστηριοτήτων με ομάδες παραγωγών,
νέων, σχολείων, σπουδαστών, ερευνητικών
ιδρυμάτων: Δράση δικτύωσης Πρέσπα-
Θεσσαλονίκη (ΘΕΣ-ΠΡΕΣ)» με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή
Γεώργιο Λάππα και με φορέα
χρηματοδότησης το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος. Το έργο εντάσσεται στο
πλαίσιο υλοποίησης από τοπικούς φορείς
της Πρέσπας ενός σχεδίου βιώσιμης
ανάπτυξης για την περιοχή των Πρεσπών
με στόχο την ταυτόχρονη ανάπτυξη της
οικονομίας, την ενίσχυση της κοινωνίας και
την προστασία του περιβάλλοντος
(πρόγραμμα δημιουργίας μοντέλου
αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή των
Πρεσπών).

Περισσότερα »

Σταμάτης Πουλακιδάκος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ολοκλήρωσε και τη
διδακτορική του διατριβή. Επιπλέον, είναι κάτοχος του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in New Media,
Information and Society από το London School of
Economics. Ειδικεύεται στην πολιτική επικοινωνία, στην
καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των ΜΜΕ, στην
ποσοτική ανάλυση περιεχομένου και στην (ποιοτική)
ανάλυση λόγου. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο του Bournemouth και ως μέλος ΕΔΙΠ στο
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνών και έχει συμμετάσχει σε
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα »

Μαρία Ματσιώλα

Έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και
Διδακτορικό δίπλωμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από το
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Έχει εργαστεί ως
μέλος ΕΔΙΠ, από το 2014 εώς και το 2021 στο Τμήμα
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνολογικά Εργαλεία στα Ηλεκτρονικά και τα Διαδικτυακά
ΜΜΕ».Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνδέονται με τις
νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην άσκηση της
δημοσιογραφίας (new media in journalism), καθώς και με την
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μετάδοσης
πληροφοριών από το κοινό/χρήστες και τη διερεύνηση των
τρόπων κατανάλωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου από
τη νέα γενιά χρηστών, την αποκαλούμενη γενιά Ζ
(Generation Z).

Περισσότερα »

Αναστασία Γιαννακοπούλου

Eίναι Δρ Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου
Paris-Est Marne-la-Vallée της Γαλλίας με μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Επιστήμες της
Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν το διορισμό της
συνεργάστηκε με το τμήμα από το 2016 ως επιστημονική και
εργαστηριακή συνεργάτιδα με διδακτικό και ερευνητικό
ενδιαφέρον για την αυτόματη ανάλυση του λόγου, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη χρήση των ψηφιακών
μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
επικοινωνία και στην προώθηση εκδηλώσεων κυρίως
πολιτιστικού περιεχομένου. 

Περισσότερα »

Περιοχή Φούρκα
Καστοριά, 52100
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ΕΡΕΥΝΑ
Το εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων υλοποιεί τα ακόλουθα ερευνητικά έργα:

Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού
Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας
στη Σήμανση Προϊόντων Οίνου (WineLiveLabel)

Serious Games και Διαδραστικό Κυνήγι Θησαυρού

ΘΕΣ-ΠΡΕΣ: Ταξίδι στο όνειρο

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγήτρια Δόμνα Μιχαήλ, είναι συντονίστρια επικεφαλής και
υπεύθυνη υποέργου για το πρόγραμμα «Δράσεις Διεθνοποίησης Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ ΕΔΒΜ 153, υποέργο «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων» με φορέα υλοποίησης ΕΛΚΕ ΠΔΜ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας είναι συνιδρυτής και
συνδιοργανωτής του νέου Ετήσιου Ελληνόφωνου Συνεδρίου Εργαστηρίων Επικοινωνίας
σε συνεργασία με 12 εργαστήρια Επικοινωνίας 7 Τμημάτων Επικοινωνίας από 7
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το 1ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο των Εργαστηρίων
Επικοινωνίας θα διεξαχθεί διαδικτυακά 25 και 26 Ιουνίου με διοργανωτή το
Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας (NeMeCULAB) στο Τμήμα
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Θέμα του Συνεδρίου: «Η
περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για τη
δημοσιογραφία / πληροφόρηση / πολιτισμό / εκπαίδευση». Λήξη υποβολής εργασιών
(ολόκληρης ή εκτεταμένης περίληψης μέχρι 4 σελίδες): 28 Μαΐου 2022.

Περισσότερα »

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το επιστημονικό συνέδριο
“Envisioning the Future of Communication: Challenges · Trends · Opportunities”,
που διεξήχθη στις 13-14 Δεκεμβρίου 2021 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά. Το Συνέδριο διοργάνωσαν το Τμήμα Επικοινωνίας
και Ψηφιακών Μέσων, το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας
και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών.

Στο “υβριδικό” αυτό συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 60 καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και
ερευνητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο
της Επικοινωνίας, με σκοπό να σκιαγραφήσουν από διάφορες πτυχές το μέλλον της
επικοινωνίας. Η συμμετοχή τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία ήταν ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς πάνω από 350 φοιτητές και φοιτήτριες παρακολούθησαν το συνέδριο
διά ζώσης.

Μερικές από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν: επικοινωνιακή διαχείριση
κρίσεων, καταστροφών και κινδύνου, κοινωνικά μέσα και ΜΜΕ, κοινό, fake news και
παραπληροφόρηση των πολιτών, εταιρική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις, πολιτική
επικοινωνία, ο ρόλος των μαζικών μέσων στη διαμόρφωση των αντιλήψεων του κοινού,
κ.ά.

Περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Από τον Δεκέμβριο του 2021, στο τμήμα έχουν ενταχθεί 3 νέα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή: 

ο Σταμάτης Πουλακιδάκος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας,

η Μαρία Ματσιώλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων,

η Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας με έμφαση
στην Υπολογιστική Γλωσσολογία.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με
βάση τη γεωγραφική θέση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς σε συνεργασία με το Εργαστήριο
Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας και τον Επίκουρο Καθηγητή
Κλεφτοδήμο Αλέξανδρο ανέπτυξε εκπαιδευτική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας
με βάση τη γεωγραφική θέση (location based AR educational game), με τίτλο «Ντολτσό:
Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου», η οποία
χρησιμοποιείται από μαθητές όλων των βαθμίδων κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του ΚΠΕ.

Κατά την εξέλιξη των βιωματικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, οι μαθητές/τριες
υιοθετούν μέσω της εφαρμογής διαδοχικά τέσσερις ρόλους: α) του περιηγητή, β) του
αρχιτέκτονα, γ) του κατοίκου της περιοχής και δ) του ενεργού πολίτη, μέσα από τους
οποίους επιχειρείται η ανάδειξη της αισθητικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής, οικονομικής
αξίας των μνημείων της περιοχής και των τάσεων ένταξής τους στον σύγχρονο τρόπο
ζωής.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού Taleblazer του Πανεπιστημίου
MIT, και υπάρχει και σε Αγγλική έκδοση. Την εφαρμογή μπορεί να κατεβάσει στο κινητό
του τηλέφωνο ο κάθε ενδιαφερόμενος, να επισκεφτεί την συνοικία Ντολτσό και να μάθει
περισσότερα για τα μνημεία και την ιστορία της περιοχής μέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδι.

Το ΚΠΕ Καστοριάς συνεργάζεται στενά με το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και
Στρατηγικής Επικοινωνίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη σχεδίαση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων
(workshops). 

Περισσότερα »

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εσπερίδα με τον συγγραφέα Νίκο Αραπάκη

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 στις 19:00 στο Αμφιθέατρο 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στην Καστοριά, θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα με τον συγγραφέα Νίκο
Αραπάκη για την παρουσίαση του νέου του μυθιστορήματος "Ο Αμερικάνος" (εκδ.
Τόπος). Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας Δρ Δόμνα Μιχαήλ
και η φιλόλογος Δρ Ελένη Γερούση. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους "Ροδάνθη" σε
σενάριο/σκηνοθεσία της Σοφίας Τσαγκαράκη και Εικονοληψία/Μοντάζ/Μιξάζ της
φοιτήτριας του Τμήματός μας Πηνελόπης Μπράχου. 

Διοργάνωση: Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών. 

Περισσότερα »

Συντακτική Ομάδα Ενημερωτικού Δελτίου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος, Επίκουρος Καθηγητής, akleftodimos@uowm.gr
Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ayannacopoulou@uowm.gr

Ακολουθήστε μας!
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