
σεμινάριο «Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας» 

θεματικές περιοχές για πτυχιακές εργασίες ακαδ. έτους 2018-2019 

Ο θεματικές περιοχές στις οποίες θα ανατεθούν πτυχιακές εργασίες για το ακαδ. έτος 2018-
2019 έχουν ως εξής: 

1. ζητήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο 

2. υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής μηνυμάτων ως μέσα 
επικοινωνίας 

3. διασκεδαστική, επικοινωνιακή και μαθησιακή διάσταση ψηφιακών παιχνιδιών 

4. ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών επικοινωνιακού σκοπού. 

Παρακάτω επεξηγούνται τα περιεχόμενα των περιοχών αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι 
αναμένεται να εξειδικεύσουν με δική τους πρόταση το τελικό θέμα της πτυχιακής τους 
εργασίας στην θεματική περιοχή που τους ενδιαφέρει (μία από τις περιοχές 1 έως 4), 
επιλέγοντας από τα περιεχόμενά της. Προς τούτο, και συμπληρωματικά προς την 
διαδικασία δήλωσης στην Γραμματεία του Τμήματος ΕΜΜΕ η οποία ισχύει όπως έχει 
ανακοινωθεί, οι ενδιαφερόμενοι για κάποια θεματική περιοχή από τις παρακάτω 
παρακαλούνται να προ-επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέσω email στην διεύθυνση 
gouscos@media.uoa.gr για ενημέρωση και οποιεσδήποτε διευκρινίσεις όχι αργότερα από 
την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019. 

Δ.Γκούσκος 

 

θεματική περιοχή 1 

ζητήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο 

περιεχόμενα (δέστε τους συνδέσμους για τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους και 
περισσότερες πληροφορίες, τα πλήρη κείμενα των άρθρων είναι προσβάσιμα από 
διαδικτυακή διεύθυνση ΕΚΠΑ): 

οικονομία λογισμικού, διαδικτυακή οικονομία | διαμοιρασμός, ομοτιμία και κοινά στο 
διαδίκτυο | ψηφιακή κοινωνική αλληλεγγύη | ψηφιακός μόχθος, πλατφορμικός 
καπιταλισμός | πληροφοριακός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός και διαδικτυακές 
δεξιότητες | ανοικτά δεδομένα | ψηφιακός μετασχηματισμός | ψηφιακό χάσμα, διαδικτυακή 
πρόσβαση, ηλεκτρονική ετοιμότητα | συλλογικά ψηφιακά μέσα, ψηφιακή κοινωνική 
δικτύωση | κοινωνικά ρομπότ | ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο | πρωτόκολλο 
blockchain, κρυπτονομίσματα | δικαιώματα ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο | διακυβέρνηση του 
διαδικτύου, διακυβέρνηση πεδίων διεύθυνσης | ανοικτό λογισμικό | ανοικτό υλικό | κίνημα 
κατασκευής | ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, εμπόριο και ψηφιακά κοινωνικά 
δίκτυα | ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική συμμετοχή, δημόσια συμμετοχή 

 

θεματική περιοχή 2 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής μηνυμάτων ως μέσα επικοινωνίας 
(παραδείγματα αντίστοιχων πτυχιακών εργασιών στη σελίδα eClass MEDIA313) 

περιεχόμενα (δέστε τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις 
πλατφόρμες): 

πλατφόρμες LinkedIn, Twitter, Tumblr, Reddit, Snapchat, Messenger, WhatsApp, Viber, 
Telegram 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
mailto:gouscos@media.uoa.gr
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=software+market
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=internet+economics
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=sharing+economy
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=peer-to-peer
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=commons
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+solidarity
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=digital+labour
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=platform+economy
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=information+literacy
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=digital+literacy
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=internet+skills
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=open+data
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=digital+transformation
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=digital+divide
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=internet+access
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=e-readiness
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+media
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+networking
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+bots
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=online+safety
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=online+trust
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=blockchain
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=cryptocurrency
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=digital+rights+management
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=internet+governance
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=domain+naming
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=open+software
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=open+hardware
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=maker+movement
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=e-commerce
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=e-business
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+commerce
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=electronic+government
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=electronic+participation
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=public+participation
https://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA313/
https://www.google.com/search?q=LinkedIn
https://www.google.com/search?q=Twitter
https://www.google.com/search?q=Tumblr
https://www.google.com/search?q=Reddit
https://www.google.com/search?q=Snapchat
https://www.google.com/search?q=Messenger
https://www.google.com/search?q=WhatsApp
https://www.google.com/search?q=Viber
https://www.google.com/search?q=Telegram


 

θεματική περιοχή 3 

διασκεδαστική, επικοινωνιακή και μαθησιακή διάσταση ψηφιακών παιχνιδιών 

περιεχόμενα (δέστε τους συνδέσμους για τους αντίστοιχους αγγλικούς όρους και 
περισσότερες πληροφορίες, τα πλήρη κείμενα των άρθρων είναι προσβάσιμα από 
διαδικτυακή διεύθυνση ΕΚΠΑ): 

ψηφιακά παιχνίδια ρετρό | ψηφιακά παιχνίδια ρόλων | ψηφιακά παιχνίδια στρατηγικής | 
ψηφιακά παιχνίδια πολλαπλών παικτών | καθημερινά ψηφιακά παιχνίδια | ψηφιακά 
παιχνίδια σε κοινωνικά δίκτυα | διάχυτα ψηφιακά παιχνίδια | βιομηχανία των ψηφιακών 
παιχνιδιών | κλέψιμο στα ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια | παραγωγή περιεχομένου στα 
ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια | κοινότητες παιχνιδιών | ψηφιακά παιχνίδια και διασκέδαση | 
σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών | ψηφιακά παιχνίδια και ευχρηστία | παικτικότητα | 
ψηφιακά παιχνίδια και κοινωνική διάδραση | εμπειρία παίκτη | ψηφιακά ψηφιακά 
παιχνίδια και διεπαφή | ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια και αφήγηση | χαρακτήρες ψηφιακών 
παιχνιδιών | μηχανική ψηφιακών παιχνιδιών | κανόνες ψηφιακών παιχνιδιών | ψηφιακά 
ψηφιακά παιχνίδια και προσομοιώσεις | ψηφιακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού | ψηφιακά 
ψηφιακά παιχνίδια και μάθηση | ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια και υγεία | ψηφιακά ψηφιακά 
παιχνίδια και κοινωνική αλλαγή | ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια και διαφήμιση | ψηφιακά 
ψηφιακά παιχνίδια και φύλο | ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια και θρησκεία | ψηφιακά 
ψηφιακά παιχνίδια και πολιτική | ψηφιακά ψηφιακά παιχνίδια και ιστορία | ψηφιακά 
ψηφιακά παιχνίδια και πόλεμος | παιγνιοποίηση 

 

θεματική περιοχή 4 

ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών επικοινωνιακού σκοπού  

περιεχόμενα (δέστε τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα εργαλεία): 

εργαλεία Scratch, Snap!, GameSalad, Gamefroot, Sploder!, GameMaker, RPGMaker, Adrift, 
Inform, Twine 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/
https://www.google.com/search?q=retrogaming
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=role+playing+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=strategy+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=MMO+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=casual+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=social+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=pervasive+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+industry
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=cheating
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=modding
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+communities
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+fun
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+design
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+usability
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=playability
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+social+interaction
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=player+experience
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+aesthetics
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+story
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+characters
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+mechanics
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=game+rules
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+simulations
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=serious+games
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+learning
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+health
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+social+change
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=advergames
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+gender
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+religion
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+politics
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+history
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=games+war
https://www.sciencedirect.com/search/advanced?date=2014-2019&articleTypes=FLA&tak=gamification
https://scratch.mit.edu/
http://snap.berkeley.edu/
http://www.gamesalad.com/creator
http://make.gamefroot.com/
http://www.sploder.com/
https://www.yoyogames.com/gamemaker/features
http://www.rpgmakerweb.com/
http://www.adrift.co/
http://inform7.com/
http://twinery.org/
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