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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 
SPORT JOURNALISM 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Ερμηνεύει την ορολογία που σχετίζεται με την αθλητική δημοσιογραφία σε κάθε Μέσο επικοινωνίας ξεχωριστά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, 
διαδίκτυο) και επεξηγεί την ορολογία και τις ιδιαιτερότητες αναφορικά με μια ευρεία γκάμα αθλημάτων.  

 Περιγράφει τις τεχνικές έρευνας των αθλητικών θεμάτων-ειδήσεων, καθώς και τη μεθοδολογία του αθλητικού ρεπορτάζ.   

 Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής δημοσιογραφικής έκφρασης, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, σε όλο το φάσμα των Μέσων 
επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο).  

 Προσδιορίζει όλες τις διαδικασίες οργάνωσης και έκδοσης μιας αθλητικής εφημερίδας, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού που εργάζεται σε αυτήν.   

 Περιγράφει τις εργασίες που διενεργούνται σε ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και τις ομάδες ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε 
αυτές με στόχο την παραγωγή μιας αθλητικής εκπομπής.  

 Προσδιορίζει τα είδη της συνέντευξης, τις μεθόδους προετοιμασίας και διεξαγωγής τους, καθώς και τις τεχνικές παρουσίασης-δημοσιοποίησης του 
παραγόμενου από αυτές περιεχομένου.  / Διατυπώνει τις αρχές του αθλητικού δικαίου, καθώς και τους κανονισμούς τόσο των δημοφιλών, όσο και 
των λιγότερο γνωστών αθλημάτων.  

 Παραθέτει βασικά στοιχεία σε σχέση με το δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τη λειτουργία των εποπτικών αρχών 
των Μέσων επικοινωνίας.  

 Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τις εναλλακτικές-συμμετοχικές μορφές δημοσιογραφίας (όπως η δημοσιογραφία των 
πολιτών), τα νέα τηλεοπτικά συστήματα (web TV, Internet Protocol TV) και τα πολυμεσικά εγχειρήματα της δημοσιογραφίας των δεδομένων (data 
journalism).    

 Αφηγείται σημαντικά γεγονότα, προερχόμενα από την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού, καθώς και από την ελληνική και διεθνή 
αθλητική ειδησεογραφία.  / Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, τη διοίκηση (management) και τη χορηγία 
στο χώρο του αθλητισμού.  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εκφέρει και συντάσσει ορθά την ελληνική γλώσσα με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων κανόνων και τεχνικών.  

 Διενεργεί επιτυχώς με την αξιοποίηση επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού (ακουστικά, μικρόφωνο, μόνιτορ) ραδιοφωνική και τηλεοπτική 
περιγραφή αθλητικού αγώνα με βάση μια σειρά δοκιμασμένων περιγραφικών τεχνικών. 

 Συντάσσει ή εκφέρει ορθά αθλητικό ενημερωτικό περιεχόμενο (ειδησεογραφικού ή σχολιογραφικού χαρακτήρα) πάνω σε μια ευρεία γκάμα 
αθλητικών θεμάτων, ανάλογα με το Μέσο ενημέρωσης για το οποίο προορίζεται (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα).  

 Εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής σελιδοποίησης εντύπου (δημιουργία "κασέ" της σελίδας, ιεράρχηση και τιτλοφόρηση θεμάτων, 
επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση φωτογραφιών), με στόχο την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του αθλητικού περιεχομένου.           

 Σχεδιάζει και πραγματοποιεί όλα τα στάδια εργασίας του αθλητικού ρεπόρτερ (ανάθεση ή εύρεση θέματος, συλλογή πληροφοριών-έρευνα, 
δημιουργία/παρουσίαση ρεπορτάζ) σε όλα τα Μέσα (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), εντός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που 
ορίζει ο αρχισυντάκτης.  

 Αξιοποιεί (είτε ως πρωτογενές είτε ως δευτερογενές υλικό) εύστοχες φωτογραφίες στο πλαίσιο ανάδειξης ενός δημοσιογραφικού θέματος και 
συγγράφει τις ενδεδειγμένες λεζάντες ή κειμενολεζάντες.    

 Συγκροτεί και επιμελείται - τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και από πλευράς μορφοποίησης (layout) - ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και 
ιστολόγια αθλητικού χαρακτήρα.    

 Αξιοποιεί όλα τα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) με στόχο τη δημοσιοποίηση και διακίνηση αθλητικού περιεχομένου στο 
πλαίσιο των εναλλακτικών-συμμετοχικών μορφών δημοσιογραφίας του 21ου αιώνα./Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση 
του Η/Υ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 Συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους, τα διοικητικά στελέχη και το τεχνικό δυναμικό ενός ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού σταθμού ή 
ενός δημοσιογραφικού οργανισμού εντύπων με στόχο τη δημιουργία ενός άρτιου δημοσιογραφικού εγχειρήματος (αθλητικής ραδιοφωνικής / 
τηλεοπτικής εκπομπής, αθλητικού εντύπου ή αθλητικής ιστοσελίδας).   

 Διαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και πρακτική με γνώμονα το Δίκαιο των ΜΜΕ και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.    

 Ενεργεί με υπευθυνότητα, έχοντας ως προαίρεση και αρχή το δικαίωμα της κοινής γνώμης για σφαιρική και αντικειμενική πληροφόρηση.  

 Προσαρμόζει τις επαγγελματικές του πρακτικές στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις νέες τάσεις του επικοινωνιακού πεδίου.   

 Παράγει δημοσιογραφικό έργο, τόσο κάτω από εύκολες όσο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, που επιβάλλουν απρόβλεπτες - συνεχείς 
μετακινήσεις και ακανόνιστα ωράρια. / Επιτελεί το δημοσιογραφικό του ρόλο με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται (target-group) και την 
πολιτική του δημοσιογραφικού οργανισμού στον οποίο εργάζεται, χωρίς να προδίδει τις αρχές του επαγγέλματός του.     

 Επιζητά και επιτυγχάνει τη διαρκή επαφή με τα αθλητικά ειδησεογραφικά γεγονότα στο εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό πεδίο 
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4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, 
στον περιοδικό τύπο, σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, γραφεία Τύπου σωματείων, ομοσπονδιών ή διάφορων αθλητικών 
διοργανώσεων, σε εταιρείες αθλητικού marketing – management.  
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / 
Α΄ / 5-3-2001).  

5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του 

τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό : 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά 
τον ν.4186/2013) 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF) 
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Εισαγωγή στη δημοσιογραφία, Reporting (ερευνητική δημοσιογραφία), Αθλητικό ρεπορτάζ Ι – Τεχνική, Αγωγή του λόγου, ιστορία του τύπου και ΜΜΕ, 
Ιστορία αθλητισμού, Πειθαρχικό δίκαιο δημοσιογράφων, Τεχνική της συνέντευξης, Σύνταξη δημοσιογραφικού κειμένου – Ελληνική γλώσσα, Οργάνωση – 
έκδοση εφημερίδας, Κανονισμοί αθλημάτων, Αθλητικό δίκαιο – Θεσμοί, Αθλητικό ρεπορτάζ ΙΙ, Διεθνής αθλητική δημοσιογραφία, Αθλητικό σχόλιο, 
Αθλητικό marketing – Management, Αθλητική φωτοειδησεογραφία, Ραδιοτηλεοπτική παραγωγή – Παρουσίαση, Σελιδοποίηση, Αθλητικό ρεπορτάζ – 
Περιοδικός και τοπικός τύπος, Ραδιοτηλεοπτική περιγραφή αγώνα, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 

 
 

file:///C:/Users/s.doulami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QLSSB0W6/www.nqf.gov.gr
http://proson.eoppep.gr/
http://europass.eoppep.gr/

