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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων.  
Ο δηµοσιογράφος µπορεί να στελεχώσει: 
 
-Εφηµερίδες, περιοδικά και γενικότερα πάσης φύσης έντυπο γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος, 
όπως έντυπα κλαδικά, συλλόγων ή εταιρειών κτλ. Τα έντυπα µπορούν να είναι εθνικής ή τοπικής 
κυκλοφορίας 
-Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς τοπικής ή εθνικής εµβέλειας 
-Ηλεκτρονικά µέσα που εκδίδονται µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και περιέχουν κείµενο, ήχο ή εικόνα. 
-Γραφεία Τύπου υπηρεσιών, εταιρειών, συλλόγων κτλ 
 

 
1.2. Επαγγελµατικά Καθήκοντα  

 
Το αντικείµενο της εργασίας του δηµοσιογράφου αφορά ολόκληρη την παραγωγή της είδησης από την 
πηγή µέχρι και τη µετάδοση. Σε οποιοδήποτε µέσο και αν εργάζεται ο δηµοσιογράφος ανατρέχει στις 
πηγές της είδησης, τις επεξεργάζεται, συντάσσει την είδηση και κατόπιν την µεταδίδει. Κάθε 
δηµοσιογράφος µπορεί να ασχολείται µε έναν ή µε περισσότερους από τους παραπάνω τοµείς. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

 
2.1. Περιγραφή  Γενικών  Γνώσεων  και  ∆εξιοτήτων  

 
Το επάγγελµα του δηµοσιογράφου στηρίζεται στην προσωπική καλλιέργεια και γνώση καθώς και στην 
σωστή χρήση του λόγου. Ο ασκών το επάγγελµα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς, να διαθέτει κρίση 
και να µπορεί να αναλύει καταστάσεις ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριµένης απασχόλησής του. 

 
2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων.  

 
Ο δηµοσιογράφος είναι στην ουσία ο µεσάζοντας ανάµεσα στο γεγονός και τον πολίτη. Οι δεξιότητές του 
πρέπει να καλύπτουν την ικανότητα ανακάλυψης του γεγονότος, ανάλυσής του και µετάδοσής του. Η 
έµφυτη περιέργεια, η αντίληψη, η οξυδέρκεια και η ικανότητα άµεσης κρίσης και ανάλυσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία. Ο δηµοσιογράφος θα πρέπει επίσης να µπορεί να χειρίζεται µε διπλωµατία 
δύσκολες καταστάσεις, να είναι έτοιµος να µετακινηθεί ανά πάσα στιγµή και να εργαστεί κάτω από 
δύσκολες συνθήκες και µε ακανόνιστα ωράρια. Θα πρέπει να είναι κάτοχος ειδικών γνώσεων στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας του για το οποίο πρέπει να έχει και ιστορικές γνώσεις και το 
οποίο πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εναρµονίζει τη γραφή του τόσο µε το εκδοτικό προφίλ της επιχείρησης για την οποία εργάζεται αλλά και 
µε το οικονοµικοκοινωνικό προφίλ του κοινού του. Τέλος ο δηµοσιογράφος πρέπει να είναι 
αποφασισµένος όχι µόνο να ασκήσει ένα επάγγελµα αλλά να το ενσωµατώσει ως τρόπο ζωής. 
 
 
 

2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων. 
 
Ο δηµοσιογράφος χρειάζεται ειδικές γνώσεις ανάλογα µε τον συγκεκριµένο τοµέα στον οποίο εργάζεται. 
Ο συντάκτης διεθνών θεµάτων απαιτείται να γνωρίζει καλά πάνω από δύο ξένες γλώσσες. Ο συντάκτης 
επιστηµονικών θεµάτων απαιτείται να έχει καλό θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο στις επιστήµες. 
Ειδικότερα για τα οπτικοακουστικά µέσα, ο συντάκτης- ρεπόρτερ - παρουσιαστής θα πρέπει να διαθέτει 
µια σειρά προσόντων από τα οποία το σηµαντικότερο είναι η σωστή άρθρωση. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης  
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ∆ηµοσιογραφίας Συντάκτες και 

Ρεπόρτερς πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ηµοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερς εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
1. ∆ηµοσιογραφικός λόγος I: γλώσσα 
2. Πολιτική ιστορία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους 
3. Θεωρία επικοινωνίας 
4. Εισαγωγή στην δηµοσιογραφία 
5. Αγωγή του λόγου 
6. Στοιχεία δηµοσίων σχέσεων 
7. Αρχές πολιτικής επιστήµης  
8. ∆ιεθνείς θεσµοί  
9. Τεχνικές επικοινωνίας 
10. Τεχνικές συνέντευξης 
11. Στοιχεία δίκαιου και δηµοσιογραφική δεοντολογία 
12. Θεσµοί και λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
 
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
1. ∆ηµοσιογραφικός λόγος II: Κείµενο 
2. Ρεπορτάζ I: Πηγές 
3. Ρεπορτάζ II: Είδη 
4. ∆ιεθνείς ειδήσεις 
5. Οργάνωση – έκδοση εντύπου 
6. Ρεπορτάζ III: τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση 
7. Οργάνωση – παραγωγή ραδιοφωνικών εκποµπών  
8. Οργάνωση – παραγωγή τηλεοπτικών εκποµπών 
9. Φωτογραφία 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ηµοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερς, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
 
1. Τεχνικές Συνέντευξης  
2. Τεχνικές Επικοινωνίας  
3. ∆ηµοσιογραφικός λόγος Ι: Γλώσσα 
4. ∆ηµοσιογραφικός λόγος II: Κείµενο 
5. Ρεπορτάζ I: Πηγές 
6. Ρεπορτάζ II: Είδη 
7. ∆ιεθνείς ειδήσεις 
8. Οργάνωση – έκδοση εντύπου 
9. Ρεπορτάζ III: τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση 
10. Οργάνωση – παραγωγή ραδιοφωνικών εκποµπών  
11. Οργάνωση – παραγωγή τηλεοπτικών εκποµπών 
12. Φωτογραφία 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 
1. Επιτρέπεται στο δηµοσιογράφο η χρήση ξενικών όρων και λέξεων;  
2. Γιατί χρειάζεται ο δηµοσιογράφος να έχει πλούσιο δηµοσιογραφικό λόγο;  
3. Τι µπορεί να προκαλέσει η έλλειψη πλούσιου λεξιλογίου στο δηµοσιογράφο;  
4. Ποια είναι η δοµή της ελληνικής γλώσσας;  
5. Πώς βοηθάει το δηµοσιογράφο ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας;  
6. Να αναφέρετε όρους που χρησιµοποιούνται στο δηµοσιογραφικό λόγο.  
7. Γιατί είναι απαραίτητη η γνώση ξενόγλωσσων λέξεων και ορολογίας;  
8. Πότε χρησιµοποιεί ο δηµοσιογράφος ξένους όρους και λέξεις;  
9.  Ποια  είναι και πότε µπορεί να ξεπεράσει τα όρια ο δηµοσιογραφικός λόγος;   
10. Ποια είναι τα συνήθη συντακτικά λάθη στο δηµοσιογραφικό λόγο;  
11. Ποιοι ήταν οι πρωταίτιοι της ∆ικτατορίας 1967-1974;  
12. Να αναφέρετε τους πρωταγωνιστές της µεταπολίτευσης το 1974. 
13. Ποιος είναι ο ρόλος των κοµµάτων στην Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία;  
14. Για ποιους λόγους έγινε ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα;  
15. Πώς και γιατί επήλθε ο Εθνικός ∆ιχασµός την περίοδο 1915-1923;  
16. Με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η ∆ηµοκρατία και καθιερώθηκε ως επίσηµο πολίτευµα της Ελλάδας;  
17. Τι εννοούµε µε τον όρο «πληροφορία»;  
18. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα σωµατικής έκφρασης;  
19. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα των χειρονοµιών;  
20. Ποια είναι η σχέση «σηµείου» και «συµβολισµού»;  
21. Ποια είναι τα είδη της επικοινωνίας; 
22. Τι γνωρίζετε για το µοντέλο της κοινωνίας του θεάµατος;  
23. Να προσδιορίσετε τη διαφορά ανάµεσα στη «διαφήµιση» και την «προπαγάνδα».  
24. Πότε έχουµε «υπερβολή» και πότε «παραµόρφωση» του γεγονότος;  
25. Τι είναι η «κοινή γνώµη» και πώς διαµορφώνεται;  
26. Ποια είναι η σχέση µύθου- ψέµατος- γεγονότος;  
27. Ποια είναι τα είδη του τύπου και ποια τα επαγγέλµατα του τύπου;  
28. Ποιο είναι το πρωταρχικό έργο του δηµοσιογράφου;  
29. Ποιος είναι ο ρόλος της εικόνας στην ενηµέρωση;  
30. Η ελλιπής εξακρίβωση του θέµατος και η έλλειψη χρόνου µπορούν να οδηγήσουν σε   

παραπληροφόρηση;  
31. Ποιες κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις αυξάνουν ή µειώνουν τη ζήτηση της πληροφορίας;  
32. Ποια είναι η σηµερινή πρακτική ενηµέρωσης στον τύπο;  
33. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες στην παραγωγή της ενηµέρωσης στην τηλεόραση; 
34. Ποια είναι η σχέση µεταξύ «ενηµέρωσης» και «ψυχαγωγίας»;  
35. Ποιος είναι ο ρόλος του δηµοσιογράφου στα ψυχαγωγικά προγράµµατα ραδιοφώνου και 

τηλεόρασης;  
36. Με ποιες τεχνικές νοµιµοποιείται η παραπληροφόρηση;  
37. Ποιοι είναι οι τρόποι εξάλειψης επίκτητων ιδιωµάτων; 
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38. Πώς γίνεται ο έλεγχος της αναπνοής;  
39. Τι ονοµάζουµε «τονισµό» και «ρυθµό» και ποιος ο ρόλος τους στην απόδοση ενός κειµένου;  
40. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ «Γραφείου Τύπου» και «Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων» σε έναν 

οργανισµό;  
41.  Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να έχει κάποιος για να ασχοληθεί µε τις   ∆ηµόσιες Σχέσεις;  
42. Τι ονοµάζουµε στρατηγικό στόχο στις ∆ηµόσιες σχέσεις;  
43.  Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη δεοντολογία των ∆ηµοσίων Σχέσεων; 
44. Με ποιον τρόπο γίνεται ο προγραµµατισµός των ∆ηµοσίων Σχέσεων;  
45. Πώς µπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία οι ∆ηµόσιες Σχέσεις;  
46. Ποια είναι τα Ισλαµικά Καθεστώτα;  
47. Τι εννοούµε «πολιτική απόφαση» και ποια είναι η διαδικασία λήψης της;  
48. Ποια είναι η δοµή της εκτελεστικής εξουσίας;  
49. Ποια είναι η σχέση «κουλτούρας» και «πολιτικής ταυτότητας»; 
50. Τι γνωρίζετε για τον  Ο.Η.Ε.; (Σύντοµη ιστορική αναδροµή, ρόλος, ποια κράτη µπορούν να 

συµµετέχουν)  
51. Ποιους θεσµούς αθλητικής δραστηριότητας γνωρίζετε;  
52. Τι σηµαίνουν τα αρχικά: Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Η.Ε., Π.Ο.Ε., Π.Ο.Υ.,  Ν.Α.Τ.Ο., ∆.Ο.Ε., F.I.B.A;  
53. Ποιους θεσµούς απονοµής ∆ιεθνούς ∆ικαίου γνωρίζετε;  
54. Ποια δηµόσια αγαθά εξασφαλίζουν οι ∆ιεθνείς Θεσµοί στους λαούς;  
55. Ποιες είναι οι δυο βασικές επικοινωνιακές αρχές;  
56. Τι εννοούµε µε τον όρο «τεχνικές επικοινωνίας»;  
57. Τι γνωρίζετε για την «τεχνική της γενικοποίησης»;  
58. Πότε χρησιµοποιούµε την τεχνική της «λεπτοµερούς εξιστόρησης»;  
59. Ποια ρητορικά σχήµατα στο δηµοσιογραφικό λόγο γνωρίζετε;  
60. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ «υποδιάκρισης» και «υπερδιάκρισης»;  
61. Ποια είναι τα κίνητρα για την προσφυγή στο διαµορφωµένο στυλ;  
62. Ποια είναι τα είδη της συνέντευξης;  
63. Πώς γίνεται η επιλογή του ατόµου της συνέντευξης;  
64. Ποιοι είναι οι τρόποι αποτύπωσης µιας συνέντευξης;  
65. Ποιους τρόπους διεξαγωγής της συνέντευξης γνωρίζετε; 
66. Πώς γίνεται η συνέντευξη «ειδικού» και πώς η συνέντευξη «πορτρέτου»;  
67. Πώς διακρίνονται σήµερα οι συνεντεύξεις;  
68. Ποιες είναι οι οριοθετήσεις για το δηµοσιογράφο;  
69. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής στοιχείων µιας συνέντευξης;  
70. Μπορεί ο δηµοσιογράφος να ασκεί κριτική και να σχολιάζει επιµέρους απαντήσεις;  
71. Με ποιους τρόπους  παρεµβαίνει ο δηµοσιογράφος σε µια κειµενική συνέντευξη;  
72. Ποιοι είναι επιγραµµατικά οι σκοποί των Ενώσεων Συντακτών Ελλάδας [ΕΣΗΕΑ–         

ΕΣΗΕΜΘ κλπ] ;  
73. Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης; 
74. Ποια είναι η ποινική ευθύνη του δηµοσιογράφου για τα αδικήµατα που τελούνται  δια του τύπου;  
75. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις βασικές αρχές του κώδικα δηµοσιογραφικής  δεοντολογίας. 
76. Τι λέει το άρθρο 14 του Συντάγµατος;  
77. Ποια είναι η ευθύνη ενός ραδιοτηλεοπτικού σταθµού  µιας επιχείρησης τύπου  έναντι της 

προστασίας της προσωπικότητας;  
78. Ποια είναι τα αδικήµατα που τελούνται «διά του τύπου»;  
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79. Τι γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο;  
80. Τι γνωρίζετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;  
81. Τι γνωρίζετε για τη σύνοδο κορυφής στο Μάαστριχ;  
82. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  
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ΟΜΑ∆Α Β – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

1. Ποια είδη δηµοσιογραφικών κειµένων γνωρίζετε;  
2. Ποια είναι η δοµή ενός δηµοσιογραφικού κειµένου;  
3. Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο της ανεστραµµένης πυραµίδας; 
4. Τι είναι «Lead»;   
5. Πού χρησιµοποιούνται οι λεζάντες;  
6. Γιατί χρειάζονται οι τίτλοι σε ένα κείµενο; 
7. Ποιος επιµελείται τη µετάφραση ενός κειµένου; 
8. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επιµέλειας πρωτότυπου κειµένου; 
9. Ποιες είναι οι διαφορές του έντυπου δηµοσιογραφικού λόγου από το ραδιοτηλεοπτικό;  
10. Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ένας µεταφραστής κειµένου;  
11. Υπάρχει διαφορά µεταξύ γραπτού λόγου για ραδιόφωνο και γραπτού λόγου για τηλεόραση;  
12. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ «τίτλου» και «λεζάντας» σε ένα κείµενο;  
13. Πότε χρησιµοποιείται η µέθοδος της «ανεστραµµένης πυραµίδας»;  
14. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του προφορικού δηµοσιογραφικού λόγου;  
15. Να διορθωθούν όποιες από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις είναι λάθος: 

«Σε λίγο περιµένουν το ιατρικό ανακοινωθέν» , « Μπιστόλι», «Στα  πλαίσια του Προγράµµατος» , « 
Η υγεία του έχει πρόβληµα µε το κυκλοφοριακό»,  «Από Ανέκαθεν» , « Αποθανατίζω τη σκηνή» , « 
Ζωντανή σύνδεση» , « Στις 1 η ώρα» ,    «Απευθείας µετάδοση», «Θα ακούσετε τις ειδήσεις των 
11.00»  

16. Ποια είναι η ιστορία του ρεπορτάζ; 
17. Τι αποτελεί θέµα για ένα ρεπορτάζ; 
18. Ποια είναι τα είδη των ρεπορτάζ;  
19. Τι σηµαίνει «έχω πηγή» και ποιος ο ρόλος της στη σύνταξη ενός κειµένου; 
20. Ποια υπουργεία υπάρχουν εκτός εκείνων που υπάγονται στον κατεξοχήν πολιτικό ή οικονοµικό 

τοµέα;  
21. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στο αθλητικό έντυπο και τις αθλητικές στήλες άλλων  εντύπων;  
22. Θα πρέπει ο αθλητικός ρεπόρτερ να καλύπτει θέµατα οµάδας που είναι και φίλαθλός της; 

Αιτιολογήστε µε συντοµία την απάντησή σας. 
23. Ποια είναι η διαφορά της «συνέντευξης τύπου» από την «αποκλειστική συνέντευξη»;  
24. Ποιος είναι ο ρόλος των ιστορικών αρχείων στη σύνταξη ενός κειµένου;  
25. Ποιες είναι οι πηγές του «πολιτιστικού» ρεπορτάζ;  
26. Ποιες είναι οι πηγές του «καλλιτεχνικού» ρεπορτάζ;  
27. Ποια είναι τα είδη των πολιτιστικών εκποµπών;  
28. Ποιες είναι οι διαφορές στην περιγραφή ενός αθλητικού αγώνα στην τηλεόραση και στο  ραδιόφωνο 

αντίστοιχα;  
29. Ποιοι είναι οι τρόποι εύρεσης πηγών; 
30. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου; 
31. Ποια είναι η υποχρέωση του δηµοσιογράφου στην καταγραφή των γεγονότων; 
32. Ποιες είναι οι πηγές του «εκκλησιαστικού» ρεπορτάζ;  
33. Ποιες είναι οι πηγές του «αστυνοµικού» ρεπορτάζ;  
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34. Ποιες είναι οι πηγές του «αθλητικού» ρεπορτάζ; 
35. Ποιες είναι οι πηγές του «δικαστικού» ρεπορτάζ; 
36. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αθλητικού συντάκτη στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης; 
37. Πώς ελέγχεται η «αξιοπιστία» µιας πηγής; 
38. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ; 
39. Ποιες είναι οι πηγές του «πολιτικού» ρεπορτάζ;  
40. Τι εννοούµε µε τον όρο «παραπολιτικές στήλες»;  
41. Ποιες είναι οι πηγές του «οικονοµικού» ρεπορτάζ; 
42. Τι εννοούµε µε τον όρο «τοπικό» ρεπορτάζ;  
43. Έχουν θέση οι «παραπολιτικές στήλες» σε  µια αθλητική εφηµερίδα; Αιτιολογήστε ,µε συντοµία, την 

απάντησή σας. 
44. Να αναφέρετε ενδεικτικά τέσσερα θέµατα επικαιρότητας για το ελεύθερο ρεπορτάζ. 
45. Ποιες µπορεί να είναι οι πηγές για το ελεύθερο ρεπορτάζ;  
46. Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο ρεπόρτερ του «ελεύθερου»  ρεπορτάζ; 
47. Ποιοι µπορούν να είναι οι συντάκτες των «παραπολιτικών στηλών»;  
48. Τι γνωρίζετε για το ελεύθερο ρεπορτάζ;  
49. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ «τοπικού» και «επιτόπιου» ρεπορτάζ; 
50. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των «παραπολιτικών στηλών»;  
51. Ποιες  ιδιαίτερες γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο ρεπόρτερ του επιστηµονικού ρεπορτάζ;  
52. Ποιοι είναι  οι τοµείς ενδιαφέροντος για το οικονοµικό ρεπορτάζ; 
53. Ποιους τοµείς της καθηµερινότητας καλύπτει το επιστηµονικό ρεπορτάζ; 
54. Αποτελούν οι πρεσβείες πηγές ειδήσεων; Αιτιολογήστε µε συντοµία την απάντησή σας. 
55. Πότε πραγµατοποιείται «έκτακτη» ανταπόκριση;  
56. Ποια θέση κατέχουν  οι διεθνείς ειδήσεις σε ένα δελτίο ειδήσεων ραδιοφώνου; 
57. Ποια θέση κατέχουν οι διεθνείς ειδήσεις σε ένα δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης; 
58.  Ποια είδη ανταποκρίσεων υπάρχουν; 
59.  Να αναφέρετε τα καθήκοντα των ανταποκριτών εξωτερικού. 
60.  Ποια είναι τα «ειδικά προσόντα» του συντάκτη διεθνών ειδήσεων; 
61.  Να αναφέρετε µερικά από τα κυριότερα ξένα έντυπα. 
62.  Τι γνωρίζετε για τη στελέχωση και λειτουργία του µεταφραστικού τµήµατος σε ένα τηλεοπτικό 

σταθµό ;  
63.  Τι γνωρίζετε για τη λειτουργία του τµήµατος εξωτερικού δελτίου σε ένα τηλεοπτικό σταθµό; 
64. Ποιους τρόπους εύρεσης πηγών διεθνών ειδήσεων γνωρίζετε; 
65. Πώς γίνεται η χρήση των ειδήσεων από ένα πρακτορείο;  
66. Τι γνωρίζετε για τα έτοιµα πακέτα ειδήσεων που προσφέρουν τα πρακτορεία; 
67.  Πώς λειτουργεί ένα πρακτορείο ειδήσεων; 
68.  Ποιος είναι ο ρόλος των πρακτορείων ειδήσεων στον  έλεγχο των ειδήσεων; 
69.  Ποιος είναι ο ρόλος της τηλεόρασης στη διεθνή ειδησεογραφία;  
70.  Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της τηλεόρασης στην παρουσίαση των ξένων ειδήσεων;  
71. Ποια είναι η συµβολή του ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διακίνηση ειδήσεων;  
72. Ποιες είναι οι διαθέσιµες πηγές ενηµέρωσης µέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ; 
73. Πώς γίνεται η προσαρµογή της διεθνούς είδησης για τον Έλληνα αναγνώστη; 
74. Πώς γίνεται ο συνδυασµός των δηµοσιευµάτων του ξένου τύπου; 
75. Πώς γίνεται η εξακρίβωση των πηγών που είναι διαθέσιµες µέσω ΙΝΤΕRΝΕΤ;  
76. Τι εννοούµε µε τον όρο foreign desk;  
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77. Ποια είναι η δοµή και η λειτουργία του foreign desk σε µια εφηµερίδα; 
78. Τι είναι και ποιος ο ρόλος του εµπορικού τµήµατος µιας εφηµερίδας; 
79. Ποιος είναι ο ρόλος του διορθωτή σε µια έκδοση εντύπου - εφηµερίδας; 
80. Τι εννοούµε όταν λέµε ειδικός συντάκτης σε µια έκδοση;  
81. Πώς γίνεται η διανοµή ενός εντύπου – εφηµερίδας; 
82. Ποια είδη περιοδικών γνωρίζετε; 
83. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή σύνταξης µιας εφηµερίδας;  
84. Ποιος θεωρείται «εξωτερικός συνεργάτης» σε ένα έντυπο; 
85. Πώς παρακολουθείται ένα κείµενο σε µια εβδοµαδιαία έκδοση; 
86. Πώς γίνεται ο προγραµµατισµός έκδοσης των ένθετων σε µια εφηµερίδα καθηµερινή ή κυριακάτικη;     
87. Πώς λειτουργούν οι οικονοµικές υπηρεσίες ενός εντύπου;  
88. Ποια είναι η διαφορά διευθυντή σύνταξης και αρχισυντάκτη; 
89. Μπορεί ένας εκδότης να είναι  ταυτόχρονα και αρχισυντάκτης; 
90. Τι είναι «φωτοσύνθεση»;  
91. Τι γνωρίζετε για το πιεστήριο µιας εφηµερίδας; 
92. Ποιες χαρακτηρίζονται «τοπικές» εφηµερίδες; 
93. Να σχεδιάσετε το οργανόγραµµα µιας καθηµερινής εφηµερίδας. 
94. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες στη σύνταξη και στην έκδοση µιας τοπικής  εφηµερίδας;  
95. Τι γνωρίζετε για τα ένθετα σε κυριακάτικα ή καθηµερινά φύλλα; 
96. Ποιες ειδικότητες χρειάζονται για την πραγµατοποίηση µιας ζωντανής µετάδοσης στην τηλεόραση; 
97. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ενός ρεπορτάζ για ραδιόφωνο και ενός ρεπορτάζ για τηλεόραση; 
98. Ποιος είναι ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην παραγωγή; 
99. Πότε γίνεται χρήση Η/Υ για ένα ρεπορτάζ;  
100. Ποια είναι τα βήµατα δηµιουργίας ενός ρεπορτάζ για τηλεοπτικό σταθµό;  
101. Ποια είναι τα βήµατα δηµιουργίας ενός ρεπορτάζ για ραδιοφωνικό σταθµό; 
102. Ποια είναι τα βήµατα δηµιουργίας ενός ρεπορτάζ για εφηµερίδα – περιοδικό;  
103. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ «ζωντανού» και «µαγνητοσκοπηµένου» ρεπορτάζ;  
104. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα ενός «µαγνητοσκοπηµένου» ρεπορτάζ;  
105. Με ποιους συνεργάζεται ο δηµοσιογράφος για την πραγµατοποίηση ενός ρεπορτάζ στην 

τηλεόραση; 
106. Με ποιες άλλες ειδικότητες συνεργάζεται ο δηµοσιογράφος για την παραγωγή ενός ρεπορτάζ; 
107. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει το ρεπορτάζ στον Τύπο (σε εφηµερίδα);  
108. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει το ρεπορτάζ στη Τηλεόραση;  
109. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει το ρεπορτάζ στο Ραδιόφωνο;  
110. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα του ραδιοφώνου ως µέσου ενηµέρωσης; 
111. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των ειδήσεων σε ένα δελτίο; 
112. Ποιος είναι ο ρόλος της µουσικής σε µια ενηµερωτική εκποµπή ραδιοφώνου;  
113. Από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται η σύνθεση του προσωπικού ενός ραδιοφωνικού σταθµού;  
114. Τι εννοούµε όταν αναφερόµαστε σε µια µικτή ραδιοφωνική εκποµπή;  
115. Από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται ένα καθηµερινό ραδιοφωνικό µαγκαζίνο;  
116. Από ποιες ειδικότητες στελεχώνεται µια καθηµερινή ενηµερωτική ραδιοφωνική  εκποµπή;  
117. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η επικοινωνία του παρουσιαστή µε την υπόλοιπη οµάδα  

παραγωγής;  
118. Τι γνωρίζετε για το στούντιο ροής ενός ραδιοφώνου;  
119. Ποιος καθορίζει τη διάρκεια των ρεπορτάζ σε µια εκποµπή;  
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120. Ποια δελτία χαρακτηρίζονται ως ειδικά;  
121. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα µιας «ζωντανής» συνέντευξης;  
122. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα µιας «ηχογραφηµένης» συνέντευξης;  
123. Ποιος είναι ο ρόλος της τηλεφωνήτριας σε µια ζωντανή εκποµπή;  
124. Ποιες ειδικότητες παρευρίσκονται µαζί µε το δηµοσιογράφο στο στούντιο για την  παραγωγή µιας 

καθηµερινής ραδιοφωνικής ενηµερωτικής εκποµπής;  
125. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ηχογραφηµένων εκποµπών;  
126. Από ποιους παράγοντες καθορίζεται η έκταση και η θέση µιας είδησης σ’ ένα ραδιοφωνικό δελτίο 

ειδήσεων; 
127. Πόσα είδη ενηµερωτικών εκποµπών γνωρίζετε;  
128. Ποιος ορίζει τη θεµατολογία σε ένα ραδιοφωνικό περιοδικό; 
129. Από ποιες ειδικότητες συγκροτείται ένα συνεργείο εξωτερικών ραδιοφωνικών  µεταδόσεων;  
130. Ποια τεχνικά µέσα χρησιµοποιεί ο δηµοσιογράφος για τη δηµιουργία –  παραγωγή ενός ρεπορτάζ 

στο ραδιόφωνο;  
131. Ποιο και για ποιο λόγο είναι το πιο εύκολο µηχάνηµα για την καταγραφή ενός ραδιοφωνικού  

ρεπορτάζ  και τη µετέπειτα επεξεργασία του: ένα CD Recorder, ένα κασετόφωνο, ένα Mini Disc ή 
ένα MP3’ Recorder; 

132. Να εξηγήσετε τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο δηµοσιογράφος που πραγµατοποιεί µια 
ραδιοφωνική συνέντευξη. 

133. Πότε πρέπει να «ανοίγουν» οι τηλεφωνικές γραµµές για τους ακροατές; 
134. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για τη µετάδοση έκτακτων γεγονότων;  
135. Ποια είναι τα «τρωτά σηµεία» του ραδιοφώνου; 
136. Τι γνωρίζετε για την ηχογράφηση ενός ρεπορτάζ;  
137. Ποια είναι η διαδικασία του µοντάζ ενός ραδιοφωνικού θέµατος; 
138. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των ζωντανών ραδιοφωνικών  

εκποµπών; 
139. Ποια είναι η δοµή µιας είδησης για ραδιόφωνο;  
140. Περιγράψτε την προετοιµασία για µια συνέντευξη στο ραδιόφωνο. 
141. Πόσο επικίνδυνη είναι και γιατί η « ανοιχτή γραµµή » (στο ραδιόφωνο);  
142.  Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της τηλεόρασης ως µέσου ενηµέρωσης και ποια τα µειονεκτήµατα 

της; 
143. Ποια είδη – τύπους προγραµµάτων τηλεόρασης γνωρίζετε; 
144. Ποιος πρέπει να είναι ο σκοπός µιας ενηµερωτικής εκποµπής; 
145. Ποιος είναι ο ρόλος της µουσικής σε ένα ρεπορτάζ για τηλεόραση; 
146. Τι σηµαίνουν τα αρχικά O.B.Van; 
147. Ποιος/ποιοι «µιλούν» στο ακουστικό του παρουσιαστή σε µια τηλεοπτική εκποµπή; 
148. Ποια η διαφορά µεταξύ: SHOW – Μαγκαζίνο – ∆ελτίου Ειδήσεων – Ενηµερωτικής  Εκποµπής;  
149. Τι γνωρίζετε για το στούντιο ροής σε µια τηλεόραση;  
150. Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή προγράµµατος σε έναν τηλεοπτικό σταθµό; 
151. Ποιες ειδικότητες χρειάζονται για την τηλεοπτική κάλυψη ενός γεγονότος σε εξωτερικό χώρο; 
152. Ποια είναι τα «τρωτά σηµεία» της τηλεόρασης; 
153. Τι εννοούµε µε τη φράση «Προγραµµατισµός Τηλεοπτικών Προγραµµάτων»;  
154. Τι γνωρίζετε για το ζωντανό πρόγραµµα από το στούντιο; 
155. Πώς επιτυγχάνεται η «αµεσότητα» στην ενηµέρωση σε µια τηλεοπτική ενηµερωτική εκποµπή; 
156. Με ποιο τρόπο καλύπτονται τα «έκτακτα» γεγονότα στην τηλεόραση;  
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157. Ποιες είναι οι δυσκολίες κάλυψης τηλεοπτικών θεµάτων σε εξωτερικούς χώρους;   
158. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των ειδήσεων για ένα δελτίο στην τηλεόραση;  
159. Πώς γίνεται το τηλεοπτικό µοντάζ ενός θέµατος;  
160. Από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται η σύνθεση του προσωπικού που απασχολείται σε έναν 

τηλεοπτικό σταθµό; 
161. Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει ο παρουσιαστής µιας ζωντανής ενηµερωτικής  εκποµπής στην 

τηλεόραση;  
162. Ποιες είναι οι διαφορές Τηλεόρασης – Κινηµατογράφου; 
163. Ποια είναι η διαδικασία παραγωγής ενός τηλεοπτικού παιχνιδιού;  
164. Να αναφέρετε την αλυσίδα παραγωγής – µετάδοσης στην τηλεόραση.  
165. Ποιες είναι οι δυσκολίες σε µια απευθείας σύνδεση από έναν εξωτερικό χώρο;  
166. Πώς γίνεται η οργάνωση προγράµµατος σε έναν τηλεοπτικό σταθµό;  
167. Τι ονοµάζουµε «ζώνες προγραµµάτων»; 
168. Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα µιας ζωντανής τηλεοπτικής  εκποµπής;  
169. Ποια πρέπει να είναι η δοµή µιας είδησης για την τηλεόραση;  
170. Ποια είναι η σηµασία της φωτογραφίας στη σελιδοποίηση;  
171. Σε τι χρειάζονται τα αρχεία φωτογραφιών; 
172. Να δώσετε τον ορισµό του φωτορεπορτάζ.  
173. Πόσο βοηθάει η επιλογή φακού στο φωτορεπορτάζ; 
174. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συγγραφή του κειµένου του φωτορεπορτάζ;  
175. Τι εννοούµε µε τους όρους «ζουµ» και « ξεγύρισµα»  σε µια φωτογραφία;       
176. Πώς γίνεται η κατάλληλη επιλογή µηχανής λήψεως φωτογραφιών;  
177. Πώς γίνεται η επιλογή κατάλληλου φακού για τη λήψη φωτογραφίας;  
178. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή έγχρωµης ή ασπρόµαυρης φωτογραφίας για δηµοσίευση ;  
179. Πώς γίνεται η επιλογή του κάδρου της φωτογραφίας; 
180. Ποιες φωτογραφίες θεωρούνται «παραποιηµένες»; 
181. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας «καλής» φωτογραφίας; 
182. Σε τι χρειάζεται το Photoshop; 
183. Από πού µπορεί να βρει φωτογραφίες για χρήση ένας δηµοσιογράφος; 
184. Μπορεί η φωτογραφία να «δώσει» θέµα; 
185. Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας των πρακτορείων φωτογραφιών;  
186. Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης φωτογραφιών µέσα από το αρχείο;  
187. Ποιες είναι οι διαφορές «καλλιτεχνικής» και «δηµοσιογραφικής» απεικόνισης (στον έντυπο τύπο); 
188. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής της συνοδευτικής φωτογραφίας;  
189. Ποιους περιορισµούς θέτει το κείµενο λόγω του θέµατος στην επιλογή φωτογραφίας;  
190. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ του «σλάιντ» και της «φωτογραφίας»; 
191. Τι γνωρίζετε για τις ψηφιακές φωτογραφίες; 
192. Τι γνωρίζετε για τη χρήση φωτογραφιών από το INΤΕRNET; 
193. Πώς γίνεται η επιλογή του θέµατος του ρεπορτάζ;  
194. Εξηγήστε τι είναι η κειµενολεζάντα.  

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 18 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


