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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γίνε επαγγελματίας Web Editor

Με την ειδησεογραφία πλέον να έχει μεταφερθεί κατά κύριο λόγο online, τα παραδοσιακά
ΜΜΕ χάνουν ολοένα δύναμη, έσοδα και κύρος, το κοινό απευθύνεται σχεδόν
αντανακλαστικά στα news websites για την πληροφόρησή του, που μαζί με τα social media
αποτελούν την πρωταρχική πηγή ενημέρωσης.
Ταυτόχρονα, τα websites είναι η πρώτη επιλογή αλλά και ο μεγαλύτερος εργοδότης όχι
μόνο για τους νέους δημοσιογράφους που αποφοιτούν από πανεπιστημιακές ή ιδιωτικές
σχολές ΜΜΕ, αλλά και για τους επαγγελματίες των παραδοσιακών media που είτε
βρέθηκαν εκτός εργασίας, είτε θέλουν να περάσουν από την παραδοσιακή στη ψηφιακή
δημοσιογραφία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Certificate in Online Journalism & Content Creation, αποκλειστικά για
web editors, έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό σε γνώσεις και δεξιότητες που
χρειάζονται σε όσους υποστηρίζουν ένα σύγχρονο newsroom.
Είναι άλλωστε διαπιστωμένο ότι ελάχιστοι junior editors κατέχουν τις γνώσεις που ένα
σύγχρονο newsroom απαιτεί, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδεύονται στην πορεία,
εμπειρικά και μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Το Certificate in Online Journalism περιλαμβάνει τις τεχνικές γνώσεις, τις δεξιότητες και
στρατηγικές ικανότητες που απαιτούν σήμερα τα μεγαλύτερα news portals από news
editors, είτε μιλάμε για καθαρά ειδησεογραφικού χαρακτήρα είτε για lifestyle
προσανατολισμό.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Νέους δημοσιογράφους που θέλουν να εξειδικευτούν στην online δημοσιογραφία, αλλά
και έμπειρους επαγγελματίες του παραδοσιακού Τύπου που θέλουν να ασχοληθούν με τα
online media. Είναι επίσης χρήσιμο για επαγγελματίες της εταιρικής επικοινωνίας που
καλούνται να παράγουν περιεχόμενο προς χρήση των ψηφιακών ΜΜΕ.

Για δημοσιογράφους & επαγγελματίες
των ΜΜΕ που θέλουν να εργασθούν σε
ένα σύχρονο newsroom

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ
60 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης
Με το κύρος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με πάνω από 700 ώρες εκπαίδευσης σε
προγράμματα ανάπτυξης και εξέλιξης ψηφιακών δεξιοτήτων.
Περισσότεροι από 750 επαγγελματίες έχουν εξελίξει τις ψηφιακές τους δεξιότητες με τα
προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης από το 2012.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα τεράστιο κενό που υπάρχει σήμερα σε
δεξιότητες που απαιτούνται από τα σύγχρονα ψηφιακά ΜΜΕ.
Καλύπτει τις γνώσεις που απαιτούνται σήμερα από τα μεγαλύτερα
News & Lifestyle portals σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίνοντας
σημαντικές ευκαιρίες καριέρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Προσφέρει στον web editor τις τεχνικές γνώσεις που είναι αυτή τη
στιγμή απαραίτητες αλλά και δυσεύρετες σε ένα σύγχρονο newsroom
Περιλαμβάνει ύλη και παραδείγματα έτσι όπως συμβαίνουν σήμερα
στα σύγχρονα news websites & portals.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Στο πρόγραμμα διδάσκουν έμπειροι επαγγελματίες που εργάζονται σε
σύγχρονα newsrooms, και στους μεγαλύτερους digital publishers στην
Ελλάδα.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ευκαιρίες καριέρας μέσα από το δίκτυο των εισηγητών και της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ
ΞΕΡΕΙΣ
Πώς γίνεται το
μάθημα
Συμμετέχεις σε ένα υπερ-εντατικό πρόγραμμα 60 ωρών πλούσιο σε παραδείγματα και τεχνικές
δοκιμασμένες σε σύγχρονα newsrooms με στόχο να μπορέσεις άμεσα να εργαστείς στο χώρο.
Παίρνεις μέρος σε ομαδικές εργασίες, κάνεις μικρά quizzes μετά από κάθε ενότητα για να βοηθηθείς
σε επαναλήψεις της ύλης. Έχεις πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 24/7 μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Blackboard αλλά και ανοικτή επικοινωνία με τους εισηγητές.
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ΣΕ ΤΑΞΗ | ΟΝLINE | HYBRID

3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τα μαθήματα γίνονται στην

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή

Ελληνοαμερικανική Ένωση, με δυνατότητα

7 - 10 μ.μ.

παρακολούθησης και εξ αποστάσεως μέσω της

9 ώρες την εβδομάδα - Διάρκεια 2 μηνών

υβριδικής τάξης και της e-learning
πλατφορμας Blackboard
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING

Οι περισσότερες ενότητες περιλαμβάνουν

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

πρακτική με εργασίες σε παραγωγή

Blackboard οι σπουδαστές έχουν 24/7

περιεχομένου αλλά και live tutorials σε

πρόσβαση στο υλικό και τις εργασίες των

εργαλεία και πλατφόρμες που

μαθημάτων

χρησιμοποιούνται σε newsrooms

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ
Μάθε ό,τι συμβαίνει σήμερα στον εργασιακό χώρο των newrooms για να
διεκδικήσεις μια αντίστοιχη θέση σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

#1 - Από την Παραδοσιακή
στην Online Δημοσιογραφία
H πορεία των media στο διαδίκτυο. Πώς η
τεχνολογία διαμόρφωσε τα ΜΜΕ όσον αφορά το
περιεχόμενο. Γιατί ένας news editor είναι
δυσεύρετος και ποιες δεξιότητες και γνώσεις
πρέπει να έχει.

#2 - Η σύνθεση του newsroom
Πώς είναι η ομάδα
Ποιοί βρίσκονται πίσω από ένα σύγχρονο
newsroom;
Η δομή της δημοσιογραφικής ομάδας, οι ρόλοι, οι
ικανότητες, οι αρμοδιότητες, η συνεργασία

#3 - Websites & CMS
Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι
βασικές αρχές λειτουργίας ενός news portal.
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
Τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας του
διαχειριστικού
Visuals
Η θέση της διαφήμισης

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ

#4 - Περιεχόμενο & κοινό
Η μέθοδος γραφής σε ένα online ειδησεογραφικό
brand, οι τρόποι δημιουργίας άρτιου
περιεχομένου, η μέτρηση της
αποτελεσματικότητάς του και η σημασία των
visuals και των multimedia.
Είδη περιεχομένου και η διαχείρισή τους.

#5 - Βασικές αρχές SEO
Οι τεχνικές γνώσεις που ένας web editor
επιβάλλεται να γνωρίζει για να δημιουργεί
αποτελεσματικό online περιεχόμενο.
Στρατηγική
Προγραμματισμός
Βελτιστοποίηση

#6 - Οι ειδήσεις, η
ενημέρωση, η ψυχαγωγία
στα Social Media
Τι συμβαίνει στον κόσμο των social media και η
βέλτιστη χρήση τους από έναν δημοσιογράφο.
Προδιαγραφές περιεχομένου
Στρατηγική
Προγραμματισμός
Μέτρηση αποτελεσματικότητας
Είδη περιεχομένου στα social

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ

#7 - Google Analytics & Insights
Βασικές λειτουργίες των analytics που χρειάζεται
ένας δημοσιογράφος για να αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα του περιεχομένου που
δημιουργεί, να προσδιορίζει καλύτερα το κοινό
που απευθύνεται, αλλά και το timing κάθε
δημοσίευσης.

#8 - Η δύναμη του video
Η σωστή χρήση της εικόνας στα websites και πώς
παράγουμε εύκολα και αποτελεσματικά video για
τα social media.

#9 - Στρατηγική
περιεχομένου για chief &
web editors
Η ποικιλία στα είδη περιεχομένου και στους
τρόπους και τα κανάλια δημοσίευσης είναι το
πλεονέκτημα της online δημοσιογραφίας.
Μάθε πώς θα επιλέγεις το κατάλληλο μίγμα για να
απογειώσεις το traffic στο website, αλλά και να
κρατήσεις πιστούς χρήστες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Από την παραδοσιακή στην
Online Δημοσιογραφία
3 ώρες
Η πορεία των media στο διαδίκτυο. Πώς ήταν, πώς είναι σήμερα
Τεχνολογία και MME
Πώς η τεχνολογία διαμόρφωσε τα ΜΜΕ όσον αφορά το περιεχόμενο και τις μορφές
του.
Πόσο απαραίτητη, αλλά και πόσο «βίαια» έγινε η «μεταφορά» του κοινού από τα
παραδοσιακά Media στο διαδίκτυο.
Η ενημέρωση στα ψηφιακά μέσα
Πώς λειτουργεί το διαδίκτυο και κατά βάση οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
Με ποιον τρόπο καταγράφουν την είδηση, από πού αντλούν την πληροφόρηση και
πόσο άμεση πρέπει να είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κοινού για να
ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Fake news
Πόσο απαραίτητη είναι η ταχύτητα, τι κινδύνους εγκυμονεί και πώς σχετίζεται με τα
Fake news και τις λανθασμένες πληροφορίες που μεταδίδονται.
Πώς γίνεται ο έλεγχος των Fake news, με ποιον τρόπο πρέπει να προστατεύονται οι
συντάκτες μιας ειδησεογραφικής σελίδας και τι κυρώσεις υπάρχουν από ανεξάρτητους
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται πάνω στο fast checking της είδησης.
Ελεύθερη και συνδρομητική ενημέρωση
Σε ποιες ενημερωτικές υπηρεσίες έχει πρόσβαση το κοινό.
Πόσο διαφέρει η ελεύθερη ενημέρωση από την συνδρομητική ενημέρωση και πόσο
διαφέρει σε ποιότητα και ποσότητα.

SYLLABUS | CERTIFICATE IN ONLINE JOURNALISM - 2022

Το νέο προφίλ του δημοσιογράφου/news editor
Πόσο διαφέρει η παραδοσιακή από την online δημοσιογραφία.
Πόσο εύκολο είναι για να έναν παραδοσιακό δημοσιογράφο ή ρεπόρτερ να
προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες και τι δεξιότητες πρέπει να έχει ή να βελτιώσει για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.
Η μεγάλη ανάγκη για εξειδικευμένους news editors
Γιατί ένας εξειδικευμένος news editor κρίνεται πλέον απαραίτητος για να
εξυπηρετήσει ειδησεογραφικά site.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα newsroom στην επιλογή αυτών των
θέσεων εργασίας.
Πώς εξελίχθηκε το συγκεκριμένο επάγγελμα στη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας.
Δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχει ένας news editor για να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες ενός newsroom.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η σύνθεση του Newsroom
3 ώρες
Η δομή της δημοσιογραφικής ομάδας και οι ρόλοι των συντακτών
Η δομή του newsroom
Πόσα άτομα απασχολούνται σε ένα newsroom.
Με ποιούς στόχους δουλεύει ένα newsroom και πώς η ομάδα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
αυτούς.
Οργάνωση
Οι ρόλοι-κλειδιά για την αποτελεσματική λειτουργία του site.
·Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία για ένα σύγχρονο newsroom.
Το CMS, οι ανοιχτές πλατφόρμες, οι πηγές των φωτογραφιών, η χρήση των social media, τα
βίντεο και η διαδραστικότητα που λειτουργούν πάντα υπέρ της γρήγορης ενημέρωσης.
Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα για τον καλύτερο συντονισμό του newsroom.
Με ποιον τρόπο επικοινωνούν οι βάρδιες μεταξύ τους και με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η ομαλή
λειτουργία, ανεξάρτητα με τον αριθμό ατόμων σε κάθε βάρδια.
Οι ικανότητες που πρέπει να έχουν όλοι στην ομάδα.
Κοινό και περιεχόμενο
Πώς διακρίνουμε σε ποιό κοινό απευθυνόμαστε.
Πώς διακρίνουμε τις προτεραιότητες της ομάδας.
Πώς δημιουργούμε ιδέες περιεχομένου.
Ο ρόλος της Google και τα εργαλεία που μας παρέχει προκειμένου να γνωρίζουμε τι θέλει να
διαβάσει το κοινό,ώστε να προσαρμόσουμε ανάλογα το περιεχόμενο της ύλης μας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το web site
Σχεδιασμός, Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου (CMS)
6 ώρες
Ο σχεδιασμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι βασικές αρχές
λειτουργίας ενός news portal.

Το Website - Σχεδιασμός, δομή και λειτουργία - τι πρέπει να γνωρίζει γι'αυτά ο web editor
Η διαφορά ενός online news brand από τις παραδοσιακές εκδοχές media.
Η δομή ενός ειδησεογραφικού website - οι κατηγορίες που πρέπει να καλύπτει.
Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του σχεδιασμού (homepage, subpages, call to action,
related content etc.)
Το είδος, το ύφος και ο προσανατολισμός του περιεχομένου.
Ο ρόλος των visuals (φωτό, video και graphics) και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Τα είδη, ο ρόλος και η θέση της διαφήμισης σε ένα ειδησεογραφικό site.
To σύστημα Διαχείρισης Περιεχόμενου
Τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας του διαχειριστικού.
Πώς, με τι και γιατί γεμίζουμε τα "κουτάκια".
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο - Το κοινό
6 ώρες
Πώς συνδυάζουμε την ανάγκη του χρήστη να ενημερωθεί αλλά και να
βρει την χρηστική πληροφορία που του είναι απαραίτητη τη
δεδομένη χρονική στιγμή
Η είδηση στο διαδίκτυο
Τι σημαίνει είδηση.
Με ποιον τρόπο ξέρουμε τι αναζητά να μάθει ο χρήστης και με ποιον τρόπο γράφουμε την
πληροφορία.
Πώς μοιράζουμε την πληροφορία που θέλει να διαβάσει ο χρήστης
Πώς βρίσκουμε εμείς τον αναγνώστη κι όχι απαραίτητα ο αναγνώστης εμάς.
Ποιοι είναι οι τρόποι που μας δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρουμε την πληροφορία, χωρίς ο
χρήστης να χάσει πολύτιμο χρόνο για να το αναζητήσει.
Πώς ο χρήστης αξιολογεί την πληροφορία που του δίνουμε, και πόσο απαραίτητο είναι να την
μεταφέρουμε σωστά προκειμένου να τον «πείσουμε» να την μοιράσει στους διαδικτυακούς
φίλους του.
Ποια πληροφορία προτάσσουμε, τι τονίζουμε και τι υποβαθμίζουμε.
Οι τίτλοι
Πώς δημιουργούμε τίτλους που «πουλάνε», αλλά και «διαβάζονται» από την Google (search
engine optimization – SEO).
Πώς γράφουμε κείμενα, υπότιτλους και λεζάντες, οι οποίοι θα είναι σημαντικοί για τη Google
και παράλληλα εναρμονισμένοι σε αυτό που θέλει να διαβάσει ο χρήστης
Τί πρέπει να προσέχουμε στην μεταφορά της είδησης
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουμε, όταν μεταφέρουμε την πληροφορία
Με ποιούς τρόπους διαχειρίζεται το newsroom την είδηση μέχρι αυτή να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το περιεχόμενο - Το κοινό

Online δημοσιογραφία και νομικό πλαίσιο
Σε ποιες περιπτώσεις μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα μπαίνει σε κίνδυνο.
Πότε υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε φωτογραφίες και τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε
περίπτωση.
Πότε μπορούμε και πότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίντεο που αναρτάται στα social
media και με ποιον τρόπο τα δικηγορικά γραφεία απευθύνονται στις ενημερωτικές σελίδες για
τα θέματα τα πνευματικών δικαιωμάτων.
Πρόστιμα και τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Διαχείριση Περιεχομένου
6 ώρες

Είδη περιεχομένου
Blog posts, Άρθρα, Podcasts, Infovideos, Lists, Aπόψεις, Guest posting, Live Broadcasts &
Interviews, Infographics, Specials (Αφιερώματα), Microsites, evergreen content, UGS.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι διαφορετικές ανάγκες που καλύπτουν, οι τεχνικές
προδιαγραφές τους.
Ποιο είναι το κατάλληλο περιεχόμενο για να εξυπηρετήσει το στόχο μας.
Ποια είδη περιεχομένου συνδυάζονται και ποια όχι, τι πρέπει να προσέξουμε στη δημιουργία
τους.
Οργάνωση παραγωγής περιεχομένου
Ποια είναι διαδικασία και τα στάδια δημοσίευσης του περιεχομένου.
Ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες αντλούμε περιεχόμενο, πως το εμπλουτίζουμε για να το
κάνουμε πιο πλήρες, ελκυστικό και αποτελεσματικό.
Η σημασία του editing και του σωστού tagging.
Το editorial calendar και άλλα εργαλεία οργάνωσης.
Visuals
Πώς χρησιμοποιούμε φωτογραφίες, videos, gifs, infographics, tweets, instagram posts κλπ.
Η θέση τους στη βαθμονόμηση των στοιχείων του περιεχομένου σε σχέση με την κατανάλωσή
του από τους χρήστες.
Ποια είναι άκρως απαραίτητα και ποια όχι
Ποιο σκοπό εξυπηρετεί καλύτερα κάθε στοιχείο.
Οι πηγές από τις οποίες αντλούμε κάθε τι.
Τα εργαλεία και τα βασικά multimedia skills που πρέπει να διαθέτουμε για να τα
βελτιστοποιήσουμε.
Κανάλια διανομής
Πώς και πού διανέμουμε το περιεχόμενό μας για να είμαστε αποτελεσματικοί.
Κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών των ψηφιακών τεχνολογιών σε σχέση με την
πολυμορφική παραγωγή περιεχομένου και της διανομής του.
·Εισαγωγή στο ρόλο και τη χρησιμότητα των social media.
·Google News και άλλοι Publishers.
Ο ρόλος του ομιλικού network.
SYLLABUS | CERTIFICATE IN ONLINE JOURNALISM - 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Βασικές αρχές SEO
6 ώρες
Οι τεχνικές γνώσεις για τις μηχανές αναζήτησης που ένας web editor
επιβάλλεται να γνωρίζει για να δημιουργεί αποτελεσματικό online
περιεχόμενο.
Οι μηχανές αναζήτησης
Πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης και γιατί η Google είναι στην ουσία ο βασικός
εργοδότης των news editor που ανήκουν στο δυναμικό μιας ιστοσελίδας.
Με ποιο τρόπο πρέπει το περιεχόμενό μας πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της Google.
Με ποιο τρόπο γίνεται άμεσα ανιχνεύσιμο.
Πόσο ρόλο παίζει η ταχύτητα στη μεταφορά της είδησης.
Ποια στοιχεία μέσα στο κείμενο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανεύρεση της είδησης από
πλευράς Google.
Πώς μπορούμε να πάρουμε το μέγιστο από τα Google News, Images και Discover.
Τα σύγχρονα εργαλεία και οι τακτικές για αποτελεσματικό SEO
Ο ρόλος των links και των backlinks.
Για ποιο λόγο πρέπει να συνδέουμε τα κείμενά μας με σχετικά άρθρα και για ποιο λόγο πρέπει
να ενισχύσουμε τις θεματικές ενότητες.
Ποιος είναι ο ρόλος των Tags. Γιατί τα δημιουργούμε, με ποιο σκεπτικό τα δημιουργούμε και τι
μας προσφέρουν στις μηχανές αναζήτησης.
Για ποιο λόγο οι ενημερωτικές ιστοσελίδες επαναλαμβάνουν ειδήσεις με παρόμοιες λέξεις και
γιατί σε καθημερινή βάση επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα.
Πώς αυτό απέχει από την έννοια της είδησης και πώς προσπαθούμε να συνδυάσουμε την
επαναλαμβανόμενη πληροφορία με τις συνθήκες της Google και τις ανάγκες του αναγνώστη.
Πώς γράφουμε λεζάντες, υπότιτλους και πώς τοποθετούμε τα tags μέσα στα κείμενα.
Πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε το υπάρχον περιεχόμενο.
Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε ένα κείμενο που έχει αναρτηθεί ένα χρόνο πριν ώστε
να το αξιολογήσει με καλύτερο τρόπο η Google και να το αναβαθμίσει στις μηχανές αναζήτησης.
Πώς λειτουργούν τα Google news, τι είναι τα apis και πως ο συντάκτης του Newsroom πρέπει να
έχει την πλήρη εικόνα και την απαραίτητη πληροφορία για να γράψει την πληροφορία με τον
σωστό τρόπο.
Πόσο σημαντική είναι η χρήση βίντεο και social media μέσα στο άρθρο, ώστε αυτό να θεωρηθεί
αξιόπιστο από τις μηχανές αναζήτησης.
Με ποιον τρόπο και σε ποιά σημεία τοποθετούμε τα βίντεο, έχοντας πάντα ως πρώτη
προτεραιότητα το σωστό περιεχόμενο.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ειδήσεις, ψυχαγωγία και Social Media
9 ώρες
Βασικές αρχές των social media σε σχέση με την ειδησεογραφία και
τρόποι μέτρησης της απόδοσης - Google Analytics
Social Media
Key Performance Indicators (KPI για social media και ειδησεογραφία)
Οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει το περιεχόμενό μας για να είναι φιλικό προς τα social
media.
Τι ειδικό περιεχόμενο πρέπει να φτιάχνουμε αποκλειστικά για τα social.
Πως, πότε, τι, γιατί και πού ποστάρουμε.
Ο ρόλος και τα όρια των insights στη λήψη αποφάσεων.
Ποιος θέλουμε να διαβάζει τα post μας και τι θέλουμε να κάνει αφού τα διαβάσει.
Πώς να έχουμε επισκεψιμότητα στο site από Twitter, Facebook και άλλες πλατφόρμες που
χρησιμοποιούμε.
Τι ακριβώς πρέπει να επιδιώκουμε στα social και πώς μετράμε εάν λειτουργεί σωστά το
περιεχόμενο που δημοσιεύουμε.
Δημιουργία social media plan βασισμένο στα metrics.
Βασικές αρχές Facebook - Instagram Ads με δημοσιογραφικό περιεχόμενο.
Social Media Metrics– τι μας δίνουν ακριβώς τα social.
Best practices σε Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn και TikTok.
Εισαγωγή στα Digital Analytics
Google Analytics ορολογία.
Πώς χρησιμοποιούμε τα google analytics για να δούμε και να εξελίξουμε την
αποτελεσματικότητα του περιεχομένου μας.
Ποια είναι τα key metrics για κάθε περίπτωση.
Πώς ανιχνεύουμε τη διαδρομή του αναγνώστη μέσα στο site.
Πώς ανιχνεύουμε άλλες πηγές που στέλνουν χρήστες στο site μας και πώς τις εκμεταλλευόμαστε
(google news, social media, aggregators, affiliations).
Ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις και τι απαντήσεις μας δίνουν τα metrics.

SYLLABUS | CERTIFICATE IN ONLINE JOURNALISM - 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χρησιμοποίησε videos
3 ώρες
Η σωστή χρήση της εικόνας στα websites και πώς παράγουμε εύκολα
και αποτελεσματικά videos για τα social media.
Storytelling & videos: Τι δουλεύει και τί να αποφεύγετε
Ο κανόνας των 3'' και πώς να κερδίσετε το ενδιαφέρον του χρήστη
Οι διαφορές ανάμεσα στα οριζόντια, τα τετράγωνα και τα κάθετα video formats.
Πώς να φτιάξετε λεζάντες, super και γραφικά που δουλεύουν.
Πώς να διαμορφώσετε user generated content για τα social.
Πώς να προγραμματίσετε και να «τραβήξετε» video ειδικά για τα social.
Πώς να δημιουργήσετε social videos από στατικά εικαστικά όπως φωτογραφίες και πίνακες.
Πώς να μετρήσετε την αποτελεσματικότητά των social videos και πού πρέπει να δώσετε
προσοχή.
Πώς να κάνετε video search optimisation.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στρατηγικές περιεχομένου για μέγιστη
αλληλεπίδραση με το κοινό
(Audience engagement strategies)
6 ώρες
Η ποικιλία στα είδη περιεχομένου και στους τρόπους και τα κανάλια
δημοσίευσης είναι το πλεονέκτημα της online δημοσιογραφίας. Το να
επιλέξεις ωστόσο το κατάλληλο είναι και το δυσκολότερο.
Πότε, πού και τι είδους περιεχόμενο να δημοσιεύσουμε
Liveblogging, breaking news, Facebook Live;
Δημοσιεύοντας ένα απλό άρθρο.
Πώς κάνουμε follow up .
Ποιο περιεχόμενο ανταποκρίνεται καλύτερα, «μιλάει», στους χρήστες μας και ποιο περιεχόμενο θα μας
φέρει καλύτερο traffic.
Στρατηγικές για μέγιστη αποτελεσματικότητα
Οι βασικές θεωρίες του content strategy.
Σχεδιασμός και προσανατολισμός περιεχομένου.
Η σημασία του timing και η σχέση του με το περιεχόμενο.
Η στοχοθέτηση και το μακροχρόνιο «χτίσιμο» θεματικών ενοτήτων ή ολόκληρου του brand.
Audience engagement: Γνωρίζοντας το κοινό και εστιάζοντας στις ανάγκες του
Η μέγιστη πρόκληση για ένα news site δεν είναι απλά να αυξήσει το traffic του. Είναι να διατηρήσει το κοινό
που κερδίζει, να το μετρέψει σε direct traffic και να βρίσκει νέους τρόπους για το κάνει να επιδρά και να το
κρατά σε ενδιαφέρον (π.χ. infovideos, podcasts).
Τα media trends και οι σύγχρονες συνήθειες και ανάγκες του κοινού
H τεχνολογική αποτύπωση της αναγνωστικής ψυχολογίας.
Πώς διακρίνουμε τις προθέσεις των αναγνωστών μας (audience intent).
Πότε και πώς χρησιμοποιούμε τα social media και την αναζήτηση. Τι συμπεράσματα βγάζουμε από τα
αποτελέσματα.
Πως διαχωρίζουμε το κοινό μας και πως δημιουργούμε νέους τομείς περιεχομένου για να
απευθυνθούμε καλύτερα σε κάθε τμήμα του.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύνθετες στρατηγικές περιεχομένου για
προχωρημένους - εργαλεία & τεχνικές
3 ώρες

Στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία που κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και το βοηθούν να
αλληλεπιδράσει με το μέσο.
One signal, notifications, newsletters κ.α.
Στοιχεία περιεχομένου που βοηθούν στο conversion.
Πως διακρίνουμε τα προβλήματα του αδύναμου περιεχομένου και πώς να τα διορθώσουμε.
Τα KPIs στα οποία πρέπει να εστιάζουμε.
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Κώστας Τσίτσας
Εκδότης, Editor in Chief, insider.gr - LIQUID MEDIA
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Certificate in Online Journalism & Content Creation
Ο Κώστας Τσίτσας ανατράφηκε μέσα στα ΜΜΕ. Το 1989, 17 ετών, ξεκίνησε να εργάζεται
στην εφημερίδα Επικαιρότητα σπουδάζοντας παράλληλα δημοσιογραφία στον Ευρωπαικό
Εκπαιδευτικο Οργανισμό. Έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα από το το ραδιόφωνό και τη
συχνότητα του Ελλάδα FM 88,3, ανακαλύπτει τον κόσμο των περιοδικών στις Εκδόσεις
Λυμπέρη. Εργάζεται στο εβδομαδιαίο περιοδικό Εγώ πριν μεταπηδήσει στο αντρικό life
style και στο περιοδικό Status. Το 1996 φεύγει από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για
να μπει στην ομάδα που επαναλανσάρει το ξεπεσμένο τότε ελληνικό Playboy από τις
Αττικές Εκδόσεις, του οποίου αναλαμβάνει αργότερα την αρχισυνταξία.
Το 2000 μεταπηδά στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη και ως Διευθυντής
Σύνταξης συμμετέχει στο επαναλανσάρισμα του εβδομαδιαίου περιοδικό Ταχυδρόμος με
την εφημερίδα Τα Νέα. Το 2004 επιστρέφει στις Αττικές Εκδόσεις αναλαμβάνοντας το
Business Unit όλων των αντρικών ειδικών εκδόσεων του Ομίλου καθώς και το consulting
των εκδόσεων του Playboy σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε συνεργασία με τη μητρική
εταιρεία Playboy Enterprises. Λανσάρει το Prestige, την ειδική ετήσια έκδοση του
περιοδικού Playboy και 3 χρόνια αργότερα ως Διευθυντής και αργότερα Εκδότης της
Ελληνικής έκδοσης λανσάρει την ηλεκτρονική έκδοση του τίτλου μέχρι την αναστολή της
έκδοσης του brand από τις Αττικές εκδόσεις το 2014.
Παράλληλα από το 2011 αναλαμβάνει τη θέση του εκδότη στην έντυπη και ηλεκτρονική
έκδοση του Esquire, καθώς και του αντρικού lifestyle portal Askmen.gr.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, αναλαμβάνει Διευθυντής Σύνταξης στο Reader.gr, και ένα χρόνο
αργότερα μεταπηδά στο οικονομικό website του ομίλου, Insider.gr, αναπτύσσοντας
στρατηγικά το lifestyle περιεχόμενό του.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018 διδάσκει στρατηγικές περιεχομένου στο Certificate in Digital
Marketing της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και το 2022 αναλαμβάνει την ανάπτυξη του
νέου προγράμματος Certificate in Online Journalism.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Άρης Λαούδης
Διευθυντής, reader.gr - LIQUID MEDIA
Ξεκίνησε ως αθλητικός συντάκτης από την εφημερίδα «Έθνος» και το πρώτο εβδομαδιαίο
αθλητικό περιοδικό, το «Εθνοσπορ». Από το 2000 «μετακινήθηκε» στο Digital,
αναλαμβάνοντας τη διαδικτυακή έκδοση του «Εθνοσπορ», ένα από τα πρώτα αθλητικά sites
στην Ελλάδα.
Στην πορεία του χρόνου εργάστηκε ως αρθρογράφος στην 24Media και το Gazzetta.gr, ενώ
από το 2014 έως το 2017 ήταν content μάνατζερ στην εταιρεία Pegasus Interactive.
Διετέλεσε διευθυντής του Εθνοσπορ στην επανέκδοση του Εθνους το 2017 ενώ από τον
Απρίλιο του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2021 διετέλεσε διευθυντής του ethnos.gr, το
οποίο έφτασε τους 7,3 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες τον μήνα. Από τον Μάιο του 2021
εργάζεται ως διευθυντής στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Reader.gr, το οποίο ανήκει στο
δίκτυο της Liquid Media.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Γκανάς
Social Media Marketer - LIQUID MEDIA
Ο Παναγιώτης Γκανάς είναι Social Media Marketer στη Liquid Media. Μετά τις σπουδές του
σε Sports Management & Communications στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο
Παναγιώτης ξεκινά στον χώρο των Social Media. Από το 2015 απασχολείται στον ΔΟΛ ως
επικεφαλής στο τμήμα των Social Media (αργότερα Alter Ego Media), και κατόπιν συνεχίζει
στον όμιλο της Liquid.
Κατέχει Master από το τμήμα Media and Communication Systems του Bilgi University της
Κωνσταντινούπολης ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Διδάσκει Νέα Μέσα και Ψηφιακή Δημοσιογραφία στο UNICAF και στο ΚΕΔΙΒΙΜ του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, ενώ έχει διδάξει επίσης στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μαθήματα σε Digital Innovation for Local Communities &
Municipalities και Digital Innovation & Robotics in Sports Communication.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βασίλης Σταθόπουλος
Director of Strategy, Ad World | SaaS Specialist
Ο Βασίλης έχει θέσει εξ’αρχής στόχο της καριέρας του το να βρεθεί ανάμεσα στους
καλύτερους Digital Marketers σε όλο τον κόσμο. Γι’αυτό και παράλληλα με τις σπουδές του
στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διετέλεσε πρόεδρος
του Δ.Σ. του ThinkBiz, του πρώτου συλλόγου νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,
με projects όπως το CruiseInn, Datathon και το Day in a startup, ενώ ανήκει στους
διοργανωτές του Athens Startup Weekend University.
Έχοντας πάντα το μικρόβιο της καινοτομίας στο αίμα του, το 2016 τον κέρδισε το Growth
Marketing, όταν ξεκίνησε ως Growth Marketer στη GrowthRocks, το πρώτο Growth Hacking
Marketing Agency στην Ελλάδα. O Βασίλης πολύ γρήγορα κατέκτησε τη θέση του Head of
Growth, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη international εταιριών και startups όπως η Nestle, η
Nokia, η Oriflame, η GE Healthcare, η Airtickets και πολλές ακόμη, μέσω στοχευμένου
Digital Marketing και Growth modeling.
Κατόπιν, εργάσθηκε ως VP of Growth στην ProveSource, μια SaaS πλατφόρμα που
προσφέρει στους χρήστες της πολλές λύσεις για Social proof conversions, ενώ σήμερα
κατέχει τη θέση του Director of Strategy & Content στο Ad Word Conference, ένα από τα
μεγαλύτερα συνέδρια για την Online διαφήμιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Άγγελος Νικολόπουλος
Digital Strategist, DirectBookings, Growth Agency, Adaplo
Ο Άγγελος Νικολόπουλος είναι ιδρυτής και Digital Strategist στην Directbookings, ενός
από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα Hospitality Digital Marketing Agency στην Ελλάδα, το
οποίο εστιάζεται στο travel industry αποκλειστικά, διαχειρίζοντας μεγάλα ξενοδοχειακά
Brands και προσφέροντας υπηρεσίες όπως Business Strategy, Advertising, User
Experience και Data Analysis.
Ο Άγγελος αποφοιτεί από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά
και ξεκινά την καριέρα του στην Coca Cola στο Τμήμα Πωλήσεων. Ακολουθώντας το πάθος
του για το marketing και τις πωλήσεις, γρήγορα ανακαλύπτει τις νέες δυνατότητες που
δίνει η τεχνολογία και τα δεδομένα και μπαίνει πλέον σοβαρά στο πεδίο του digital
marketing όταν ξεκινά στην Growth Digital.
Στην Growth ο Άγγελος εργάζεται ως PPC Lead, όπου διαχειρίζεται ad campaigns και
δεδομένα σε μεγάλα brands από διαφορετικά industries, προσφέροντας out-of-the-box
solutions. Είναι στην ομάδα που λανσάρει και προωθεί το Adaplo, ένα εργαλείο της Growth
Agency για αυτοματοποίηση της ηλεκτρονικής διαφήμισης, ανάλυσης και απεικόνισης
δεδομένων που παρουσιάστηκε και στο επίσημο newsletter της Google.
O Άγγελος διδάσκει στο Certificate in Digital Marketing στην ενότητα των Google Ads &
Analytics, με τη μεθοδικότητα που ταιριάζει στα εργαλεία που διαχειρίζονται νούμερα και
χρήματα, αλλά και με τη λογική που χρειάζεται η μετάφραση των δεδομένων σε
επιχειρησιακούς στόχους.

Certificate in Online
Journalism & Content
Creation

CERTIFICATE
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αποκτάτε το Certificate of Completion in Online
Journalism & Content Creation από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, ΚΕΔΙΒΙΜ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
65 χρόνια εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο στην Ελλάδα
2,5 εκ. ωφελούμενοι
Βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών
Κέντρο Διαβίου Μάθησης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Πανελλήνιο Κέντρο Εξετάσεων Γλωσσομάθειας
24 χρόνια εμπειρίας στην Διαβίου Μάθηση και Επαγγελματική Επιμόρφωση
Εταίρος σε πληθώρα Ευρωπαϊκών Έργων για την Δια Βίου Μάθηση
250+ συνεργαζόμενοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί φορείς
10 χρόνια εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, ICT skills

WWW.HAU.GR

Επικοινωνία
Εγγραφές
Βάλια Σκαφιδά
Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα
210-3680064
www.hau.gr
training@hau.gr

