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Περιγραφή Μαθήματος 

Το μάθημα επικεντρώνει στις βιομηχανίες εκείνες οι οποίες συνδέονται στενότερα με τις διάφορες 

μορφές τέχνης. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα 

επηρεάζει την όλη διαδικασία παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών (υλικών και άυλων) και 

τελικά τη διαχείριση της δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας την ιδιοτυπία της κάθε πολιτιστικής ή 

δημιουργικής βιομηχανίας. Παράλληλα, εξετάζονται οι διαφορετικές κουλτούρες της πολιτιστικής κα-

τανάλωσης, οι οποίες σχετίζονται με διαφορετικές κατηγορίες κοινού, διαφορετικούς τρόπους ζωής 

και διαφορετικές πολιτιστικές ανάγκες. Αναλύονται η ετερογένεια της κουλτούρας και η πολλαπλή 

σημασία της για την πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση, στοιχεία που είναι απαραίτητο να λαμ-

βάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής από πολιτιστικούς οργανισμούς. 

Στόχοι Μαθήματος 

▪ Να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της πολιτισμικής διαμεσολάβησης. 

▪ Να αναδειχθούν οι ιδεολογικές και αξιολογικές πτυχές της πολιτιστικής παραγωγής και κατανά-

λωσης. 

▪ Να καλλιεργηθεί η ικανότητα για κριτική ανάλυση του συστήματος παραγωγής και πρόσληψης 

πολιτιστικών αγαθών. 

▪ Να ασκηθούν οι φοιτητές στην εκπόνηση σχεδίων έρευνας στο αντικείμενο του μαθήματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα: 

1. Γνωρίζει και κατανοεί τις ποικίλες διαστάσεις της πολιτισμικής διαμεσολάβησης. 

2. Γνωρίζει πώς να αναλύει τις ιδεολογικές και αξιολογικές πτυχές της παραγωγής και κατανάλω-

σης πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 



3. Μπορεί να αναλύει κριτικά το σύστημα παραγωγής και πρόσληψης πολιτιστικών αγαθών και 

υπηρεσιών. 

4. Κατανοεί τους ιδιαίτερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τόσο των παραγω-

γών/δημιουργών πολιτιστικών αγαθών, όσο και του κοινού στο οποίο απευθύνονται. 

5. Γνωρίζει πώς να εκπονεί σχέδια έρευνας για τη μελέτη της παραγωγής και πρόσληψης πολιτιστι-

κών αγαθών και υπηρεσιών. 

Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Διαλέξεις και συζήτηση στο μάθημα, ανάλυση παραδειγμάτων από τον διδάσκοντα, αλλά και από 

τους ίδιους τους φοιτητές, μελέτη βιβλιογραφίας, σχεδιασμός εμπειρικής έρευνας με συγκεκριμένα 

ερωτήματα, γραπτή εργασία. 

Φόρτος Εργασίας 

Τύπος Εργασίας Περιγραφή Ώρες 

Διάλεξη και συζήτηση Δώδεκα 3ωρα μαθήματα με διαλέξεις και συζητήσεις 36 

Προφορική 
παρουσίαση 

Προφορική παρουσίαση της προετοιμασίας για την γραπτή ερ-
γασία που θα παρουσιάζει σχέδιο εμπειρικής έρευνας 

55-60 

Γραπτή Εργασία 
Γραπτή εργασία με παρουσίαση, ανάλυση και σχολιασμό σχε-
δίου εμπειρικής έρευνας 

70-80 

Ανεξάρτητη μελέτη 
Μελέτη προτεινόμενης βιβλιογραφίας, έρευνα σε επιστημονικές 
βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο 

90-100 

Συνολικός φόρτος εργασίας 251-276 

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Σύνθεση Βαθμολογίας 

Τύπος Αξιολόγησης 
Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Βαρύτητα στον 
τελικό βαθμό 

Συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος (συζητήσεις, αναλύ-
σεις, παρουσιάσεις) 

1-5 20% 

Πρόοδος 2.500-3.000 λέξεων που υποβάλλεται την 7η-8η εβδο-
μάδα και αποτελεί την βιβλιογραφική επισκόπηση του ερευνη-
τικού σχεδίου 

1-5 30% 

Γραπτή εργασία 5.000-6.000 λέξεων, η οποία συνίσταται στην 
εκπόνηση σχεδίου έρευνας σε σχετικό αντικείμενο και με συ-
γκεκριμένα ερωτήματα και υποθέσεις 

3-5 50% 
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Δ. Οπτικοακουστικό υλικό 

Χρήση διαφανειών και παρουσιάσεων PowerPoint για την κατανόηση σύνθετων εννοιών. 

 


