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Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη – Δπυηημαηολόγιο Φοιηηηών 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Σςμπληπώνεηαι με εςθύνη ηος κάθε διδάζκονηορ 

συπιζηά για καθένα από ηα εξαμηνιαία ππο-ή και μεηά-πηςσιακά μαθήμαηα  

 

Ι.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Παλεπηζηήκην ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

Σνκέαο ΜΓΤ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΩΣΗΡΙΑ / ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε .... 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

105 ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Data Video Projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: MS Windows 2007, MS Office 2007 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

ην επίθεληξν ηεο παξνπζίαζεο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο βξίζθεηαη ν 

ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο (Η/Τ), ν νπνίνο πξνζεγγίδεηαη από ηξεηο πιεπξέο: 

 Ωο ηερλνινγηθό ζύζηεκα: πεξηιακβάλεη βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Γεδνκέλα θαη 

Πιεξνθνξία, Αλαπαξάζηαζε θαη Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, Αξηζκεηηθέο θαη 

Λνγηθέο πξάμεηο) θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ππνινγηζηή (Τιηθό – δνκή, νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ελόο ππνινγηζηή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο, 

ζύζηεκα Μλήκεο θαη ηερληθέο νξγάλσζεο απηήο, κνλάδεο Δηζόδνπ θαη Δμόδνπ, πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο, ινγηζκηθό, είδε θαη θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ).   

 Ωο εξγαιείν: δίλεηαη έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή θαη πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο 

θαη νη ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ από απηέο (π.ρ. Λεηηνπξγηθό ύζηεκα, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, 

εθαξκνγέο γξαθείνπ, εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο, Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ, Βάζεηο Γεδνκέλσλ). 

 Ωο θνηλσληθό θαηλόκελν: πεξηιακβάλεη γεληθή επηζθόπεζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ εθαξκνγώλ 

Πιεξνθνξηθήο ζην ζύγρξνλν θόζκν, κε αλαθνξέο κεηαμύ άιισλ ζε Σερλνινγίεο ππεξκέζσλ θαη 

πνιπκέζσλ, ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε θαη ζηηο αιιαγέο πνπ 

επηθέξεη ε ηερλνινγία ζηε δσή καο. 
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Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Βαζηθόο εθπαηδεπηηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο γλώζεηο 

ζρεηηθέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ (εξγαιείσλ) θαη βαζηθώλ εθαξκνγώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ. 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 Δθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, όπσο είλαη ε Αλαπαξάζηαζε θαη Δπεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, ηα Αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, νη Αξηζκεηηθέο θαη Λνγηθέο πξάμεηο. 

 Δθκάζεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ησλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο, ηνπ ζπζηήκαηνο  Μλήκεο θαη 

ησλ ηερληθώλ νξγάλσζεο απηήο, ησλ κνλάδσλ Δηζόδνπ θαη Δμόδνπ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

ζπζθεπώλ. 

 Δθκάζεζε βαζηθώλ αξρώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ, όπσο είλαη ην 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows, νη εθαξκνγέο γξαθείνπ (εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

ινγηζηηθώλ θύιισλ, παξνπζηάζεσλ) θηι. 

 Δμνηθείσζε κε πνηθίιεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ππεξκέζσλ θαη πνιπκέζσλ θαη Γηαδηθηύνπ. 

 

Μαθηζιακά αποηελέζμαηα (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα: 

 αλαγλσξίδεη ηα δνκηθά ζηνηρεία ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο, 
Κύξηα, κνλάδεο Δηζόδνπ/Δμόδνπ, πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θ.α.) 

 εμεγήζεη ην ξόιν ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Η/Τ 

 δηαθξίλεη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ 
Η/Τ 

 αλαγλσξίδεη ηα δηαθνξεηηθά αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα θαη λα εθηειείηε κεηαηξνπέο αξηζκώλ κεηαμύ 
απηώλ 

 εθηειεί πξάμεηο ζην δπαδηθό ζύζηεκα 

 πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Άιγεβξαο Boole 

 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ινγηθέο πύιεο 

 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθώλ 

 πεξηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ θαη λα δηαθξίλεηε ηε ρξήζε θάζε θαηεγνξίαο 

 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ), ηηο 
δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο 

 επηθνηλσλεί κέζσ ππνινγηζηώλ ζε έλα πεξηβάιινλ δηθηύνπ ή κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα: 

 πεξηγξάθεη ηα βαζηθά κέξε ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο είλαη ηα Windows 7 

 εθηειεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο θαη ρεηξηζκνύ θαθέισλ θαη αξρείσλ ζε έλα ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα 

 ρεηξίδεηαη θαη λα αλαδηακνξθώλεηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 
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 δεκηνπξγεί ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ θαη λα ηνπο επεμεξγάδεζηε 

 αλαγλσξίδεη θαη λα ρεηξίδεζηε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλσλ Word 7 

 δεκηνπξγεί, επεμεξγάδεηαη θαη κνξθνπνηεί αξρεία θεηκέλσλ 

 εηζάγεη θνπθθίδεο θαη αξίζκεζε, θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, εηθόλεο, ζρήκαηα, πίλαθεο ζε θείκελα 

 νξγαλώλεη έλα θείκελν ζε ελόηεηεο θαη λα δεκηνπξγείηε πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη εηθόλσλ 

 εηζάγεη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη επξεηήξηα ιέμεσλ ζε θείκελα 

 αλαγλσξίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ ινγηζηηθώλ θύιισλ Excel 7 

 δεκηνπξγεί θαη επεμεξγάδεηαη έλα βηβιίν εξγαζίαο 

 εθηειεί βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο 

 κνξθνπνηεί θειηά, πεξηνρέο θειηώλ θαη θύιια ελόο βηβιίνπ εξγαζίαο 

 δεκηνπξγεί γξαθήκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαη λα ηα κνξθνπνηεί 

 θαιεί ηηο ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο ηνπ Excel γηα εθηέιεζε πνιύπινθσλ ππνινγηζκώλ 

 θαηαζθεπάδεη ζπγθεληξσηηθνύο πίλαθεο θαη γξαθήκαηα 

 αλαγλσξίδεη θαη λα ρεηξίδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ PowerPoint 7 

 δεκηνπξγεί παξνπζηάζεηο, λα κνξθνπνηεί θαη λα επεμεξγάδεηαη δηαθάλεηεο 

 εηζάγεη δηάθνξα εθέ θίλεζεο ζηα αληηθείκελα κηαο δηαθάλεηαο 

 πξνβάιεη κηα παξνπζίαζε, λα ηελ απνζεθεύεη θαη λα ηελ εθηππώλεη 

 

 

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Θεωρηηικό Μέρος Μαθήμαηος 

Μάζεκα 1ν:  

Μάζεκα 2ν:  

Μάζεκα 3ν:  

Μάζεκα 4ν:  

Μάζεκα 5ν:  

Μάζεκα 6ν:  

Μάζεκα 7ν:  

Μάζεκα 8ν:  

Μάζεκα 9ν:  

Μάζεκα 10ν:  

Μάζεκα 11ν:  

Μάζεκα 12ν:  

Μάζεκα 13ν: 

 

Εργαζηηριακό Μέρος Μαθήμαηος 

Μάζεκα 1ν: Βαζηθέο έλλνηεο Τπνινγηζηηθώλ θαη Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ 

 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ελόο Η/Τ 

 Παξνπζίαζε ηνπ Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο MS Windows 7 

Μάζεκα 2ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλσλ (1/4) 

 Παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο MS Word 2007 
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 Γεκηνπξγία, απνζήθεπζε θαη θιείζηκν εγγξάθσλ. Πξνβνιή θαη Δθηύπσζε Δγγξάθσλ. 

 Δξγαζία κε Γξακκαηνζεηξέο θαη Παξαγξάθνπο. Μνξθνπνηήζεηο γξακκαηνζεηξάο θαη 

παξαγξάθσλ. 

Μάζεκα 3ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλσλ (2/4) 

 Γηάηαμε θεηκέλνπ. Γηακόξθσζε ζειίδαο θαη πεξηζσξίσλ. Αξίζκεζε ζειίδσλ.  

 Δηζαγσγή θνπθθίδσλ θαη αξίζκεζεο, θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ.  

 ηεινζέηεο, πίλαθεο θαη πνιύζηπια. 

Μάζεκα 4ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλσλ (3/4) 

 Δξγαζία κε γξαθηθά, εηθόλεο θαη ζρήκαηα.   

 Γεκηνπξγία ελνηήησλ. 

 Δηζαγσγή Αλαθνξώλ θαη Τπνζεκεηώζεσλ.  

 Δηζαγσγή Βηβιηνγξαθίαο. 

 Δηζαγσγή πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 

Μάζεκα 5ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλσλ (4/4) 

 Δξγαιεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ.  

 πγρώλεπζε αιιεινγξαθίαο.  

 Δξγαζία κε άιιεο εθαξκνγέο.  

Μάζεκα 6ν: Πξόνδνο 1  

Μάζεκα 7ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Λνγηζηηθώλ Φύιισλ (1/4) 

 Παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο MS Excel 2007 

 Γεκηνπξγία Βηβιίνπ Δξγαζία. Μνξθνπνηήζεηο θειηώλ, πεξηνρέο θειηώλ, θύιισλ ελόο βηβιίνπ 

εξγαζίαο. Δηζαγσγή, δηαγξαθή γξακκώλ θαη ζηειώλ. Δηζαγσγή, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή 

θύιισλ. 

 Σύπνη Γεδνκέλσλ Τπνινγηζηηθώλ Φύιισλ. Απηόκαηε πκπιήξσζε. Πξνζαξκνζκέλεο ιίζηεο.  

Μάζεκα 8ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Λνγηζηηθώλ Φύιισλ (2/4) 

 Δθηέιεζε βαζηθώλ ππνινγηζκώλ.  

 Δξγαζία κε πλαξηήζεηο (Μαζεκαηηθέο, ζηαηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο).  

Μάζεκα 9: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Λνγηζηηθώλ Φύιισλ (3/4) 

 Δξγαζία κε Γξαθήκαηα θαη Δηθόλεο. 

Μάζεκα 10ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Λνγηζηηθώλ Φύιισλ (4/4) 

 Αιιαγή ηεο δνκήο ησλ Φύιισλ Δξγαζίαο.  

 Δθηύπσζε ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο.  

 Δξγαζία κε πνιιαπιά θύιια.  

 Δξγαζία κε ππνζύλνια δεδνκέλσλ θαη απιέο θηιηξαξηζκέλεο ιίζηεο.  

Μάζεκα 11ν: Πξόνδνο 2 

Μάζεκα 12ν: Λνγηζκηθό Δπεμεξγαζίαο Παξνπζηάζεσλ  

 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ. 

 Δπεμεξγαζία θαη κνξθνπνίεζε παξνπζηάζεσλ. 

 Δηζαγσγή εθέ θίλεζεο.  

 Πξνβνιή, απνζήθεπζε θαη εθηύπσζε παξνπζίαζεο. 
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Μάζεκα 13ν: Σειηθή Δμέηαζε 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

Σν ελ ιόγσ κάζεκα δηδάζθεηαη ζε όια ηα Σκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηόζν ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

όζν θαη ησλ ΣΔΙ. Δπίζεο, δηδάζθεηαη θαη ζρεδόλ ζε όια ηα Σκήκαηα Οηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ην Σκήκα 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θιπ.  

Β. Ιδξύκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 

… 

 

 

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

Τπνρξεσηηθό (Τ),  

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(ΤΔ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

Τπνβάζξνπ (ΤΠ),  

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο 

(ΔΠ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Μάζεκα Κνξκνύ (ΚΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΙΓ),  

Καηεύζπλζεο (ΚΑ) 

1ν  Τ ΤΠ ΚΟ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Ναη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Ναη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Μηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

26 26 .. .. 4 (2+2) 5 ΝΑΙ 
Πξναηξεηηθή 

Δξγαζία 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Οδεγό πνπδώλ; (Ναη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Ναη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Ναη/Όρη) 

ΝΑΙ Τπό θαηαζθεπή ΝΑΙ 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΙΙ.1.1 Πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2014-15 

ΙΙ.1.2 Τπάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;  

.... 
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ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

ΙΙ.2.1 Βνεζήκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 Μαληάο Ισάλλεο, «Δηζαγσγή ζηε πιεξνθνξηθή», 1ε έθδνζε, εθδόζεηο Broken Hill Publishers 

LTD, 2007 

 Behrouz Forouzan, Firouz Mosharraf, «Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηώλ», 1ε έθδνζε, 

εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2010  

 ΑΘ. Γ. Σζνπξνπιήο, Κσλ. . Κιεκόπνπινο, «Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή», 5ε έθδνζε, 

εθδόζεηο Νέσλ Σερλνινγηώλ, 2005  

 

ΙΙ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Ναη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

ΙΙ.2.3 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

ΙΙ.2.4 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ναη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

ΙΙ.2.5 Πώο γλσζηνπνηείηε ζηνπο θνηηεηέο ηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο, ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο θαη ηνλ 
ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπο; 

 

Καηά ηελ έλαξμε ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ζην eclass ηνπ καζήκαηνο. 

 

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

ΙΙ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

ΝΑΙ 

ΙΙ.3.2 Πώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

---- 

 

 

ΙΙ.3.3 Οξγαλώλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηώλ / δηαιέμεηο 
επηζηεκόλσλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο 
θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο; 

--- 

 

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό υοιτητών κατά μέσο όρο παρακολοσθεί το θεωρητικό μέρος τοσ μαθήματος; 

0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν 

γνωπίζω 

 

 

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΙΙ.5.1 Σξόπνη Αμηνιόγεζεο; 
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Σημειώζηε ζηον πίνακα πος ακολοςθεί ηιρ μεθόδοςρ πος σπηζιμοποιείηε για ηην αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ηων θοιηηηών ζηο 

ζςγκεκπιμένο μάθημα. 

Δμέηαζε γξαπηή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  Υ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Καη’ νίθνλ εξγαζία:  

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

 

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

------- 

Λακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζπζηεκαηηθά ζρόιηα (πξνθνξηθά ή γξαπηά) ζην κέζνλ ηνπ 

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

------- 

 

ΙΙ.5.2 Πώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

ΜΔ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ  

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΙΙΙ.1.1 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν αιθοςζών και ηος ςποζηηπικηικού 

εξοπλιζμού και ηη διαθεζιμόηηηά ηοςρ. 

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην Ακθηζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο. Γηαζέηεη πξνβνιηθό, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε, 

θιηκαηηζκό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο.  
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ΙΙΙ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν επγαζηηπιακών σώπυν, ηος 

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

Σν Σκήκα ρξεζηκνπνηεί επηά (7) Δξγαζηήξηα ζε ηξία (3) δηαθνξεηηθά θηίξηα ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 165 ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλαιπηηθόηεξα, ρξεζηκνπνηεί ηξία (3) Δξγαζηήξηα 

(Δξγαζηήξηα ΓΔ-Α, ΓΔ-Β θαη ΓΔ-Γ) ρσξεηηθόηεηαο 20 πεξίπνπ ζέζεσλ εξγαζίαο ην θαζέλα, ηξία 

(3) Δξγαζηήξηα (Δξγαζηήξηα Α, Γ θαη Σ) ρσξεηηθόηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1) 

Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Μ) ρσξεηηθόηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ρώξνη είλαη ηθαλνπνηεηηθνί, 

θαη 4 από ηα εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ πξνβνιηθά νξνθήο κε δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη  ν εμνπιηζκόο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο θαιύπηνληαο νξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ηόζν 

πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. 

ΙΙΙ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

Ναη, ππάξρεη ν ζεζκόο ηνπ ειεύζεξνπ εξγαζηεξίνπ (Δξγαζηήξην Σ) ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα 

ηνπο θνηηεηέο γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε θαη ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο νκάδεο ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα. 

 

ΙΙΙ.1.4 πνπδαζηήξηα: 

Αναθεπθείηε ζηην επάπκεια, καηαλληλόηηηα, ποιόηηηα ηυν σώπυν, ηος εξοπλιζμού και ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

Τπάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 

πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ 

Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

ΙΙΙ.1.5 Υξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο MS Windows 7, θαζώο θαη ηεο ζνπτηαο MS Office 2007. 

 

ΙΙΙ.1.6 Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηε βηβιηνζήθε (βηβιηνγξαθία θαη άιινη 
καζεζηαθνί πόξνη); 

------- 

 

ΙΙΙ.1.7 Πώο θξίλεηε ζπλνιηθά ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή;  

Αν η απάνηηζη είναι απνηηική, ζσολιάζηε ζςνοπηικά ηςσόν ελλείτειρ και καηαγπάτηε ηιρ αναγκαίερ 

βεληιώζειρ ζύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ καηηγοπίερ. 

----------- 

 

 

ΙΙΙ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΙΙΙ.2.1 Υξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Ναη ρξεζηκνπνηνύληαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο  
κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ. Δπίζεο ζε νξηζκέλεο αίζνπζεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθνί δηαδξαζηηθνί 
πίλαθεο θαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ρώξνπο ππάξρεη ελζύξκαηε ζύλδεζε κε ην Γίθηπν Τςειώλ 
Σαρπηήησλ ηνπ ΣΔΙ. 
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ΙΙΙ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

 

----------- 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Ναη, ε δηδαζθαιία γίλεηαη κε πξνβνιή δηαθαλεηώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη Η/Τ. 

 

ΙΙΙ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 

Η εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο δηεμάγεηαη κε ρξήζε Η/Τ. 

Ναη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

ΙΙΙ.2.5 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Πώο; 

Μέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηεο πιαηθόξκαο e-class ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

ΙV.1 αο θνηλνπνηείηαη θαηάινγνο ησλ θνηηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα θαη 
πόηε; 

---------- 

 

 

ΙV.2 Πνηα είλαη ε θαηαλνκή βαζκνινγίαο θαη ν κέζνο βαζκόο ησλ θνηηεηώλ ηνπ καζήκαηνο;  

Ξεκινήζηε από ηο ηπέσον έηορ. Σηην πεπίπηυζη πος διδάζκαηε ηο μάθημα και ηα πποηγούμενα έηη 

καηαγπάτηε και ηα ζςγκπιηικά ζηοισεία ηυν πποηγοςμένυν εηών 

Έηνο 

Καηαλνκή Βαζκώλ (% θνηηεηώλ) Μέζορ όπορ  

Βαθμολογίαρ  

(ζύνολο θοιηηηών) 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2013-2014        

2012-2013        

2011-2012        

2010-2011        

2009-2010        
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V. Η ΑΠΟΦΗ ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο δηδαζθαιίαο από ηνπο θνηηεηέο; 
Πώο εθαξκόδεηαη; Δπηζπλάςηε δείγκα ηνπ ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ναη. Δθαξκόδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Σν εξσηεκαηνιόγην 

βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

Σα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 


