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Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία διάσωσης  
πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας 

 

Περιγραφή 

Πτυχιακή εργασία ανασκόπησης ή/και δημιουργίας εφαρμογής/app. 
 
Στόχος της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας είναι να καταγράψει και να 
παρουσιάσει την υπάρχουσα γνώση γύρω από την αξιοποίηση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για τη διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας. 
 
Ενισχυτικά, στόχος της πτυχιακής εργασίας δύναται να είναι η δημιουργία πιλοτικής 
εφαρμογής και πλατφόρμας (με τη μορφή κοινωνικού δικτύου) καταγραφής των 
αναφερθέντων στοιχείων λαογραφίας με τη μέθοδο του πληθοπορισμού. 
Ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών; 
Πώς μπορεί μια εφαρμογή για κινητά να καλύψει τους απαιτούμενους στόχους; 
Μπορεί η εφαρμογή να κινητοποιήσει τους φοιτητές/μαθητές για να ανακαλύψουν 
περισσότερα σχετικά με την πολιτισμική πληροφορική και την αξιοποίηση των 
κοινωνικών δικτύων στη διάσωση της τοπικής ιστορίας. 
Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν είτε πρωτότυπα είτε 
ελεύθερα προσβάσιμα γραφικά.  

Γενικά χαρακτηριστικά της πτυχιακής εργασίας  
Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 
Παραδοτέα 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
• Παρουσίαση των σημαντικών θεωριών, εργασιών, επιστημονικών άρθρων, 

βιβλίων 
• Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών 
• Ανάλυση των υφιστάμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
• Χαρτογράφηση ερευνητικών ερωτημάτων που προκύπτουν 
• Καταγραφή των κυριότερων ερευνητικών συμπερασμάτων (κίνητρα 

συμμετοχής, ομοιότητες, διαφορές, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, 
αμφιλεγόμενα σημεία για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης) 

• Η πιλοτική εφαρμογή 
• Ο κώδικας της εφαρμογής 
• Η αναφορά της πτυχιακής εργασίας.  

Απαραίτητες και επιθυμητές γνώσεις 

Γνώσεις που πρέπει να έχει κανείς 
 
Μια ευχέρεια στον προγραμματισμό και μια αγάπη για την ιστορία και τη 
λαογραφία είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάληψη αυτής της εργασίας! 
 
Πλήθος φοιτητών 

Δύο άτομα αν αναπτυχθεί και εφαρμογή στο πλαίσιο της πτυχιακής 
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Ένα άτομο για βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Επιβλέπων καθηγητής:Βασίλης Πουλόπουλος (vacilos@uop.gr) 
Συνεπιβλέπων:Ηλίας Τζιώρας i.tzioras@uop.gr  
 
Προτείνεται η επαφή με τον επιβλέποντα πριν δηλώσετε το παρόν θέμα ώστε να 
σας είναι ξεκάθαρη η ακριβής έκταση της εργασίας και οι απαιτήσεις της. 
 
Η μέγιστη διάρκεια για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας είναι ένα 
ημερολογιακό έτος. 
 
 
 


