
Α.ΓΙ.Π. 1  

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 

Ξαλεπηζηήκην ΡΔΗ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

Πρνιή ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

Ρκήκα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ 

Ρνκέαο ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
..... 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε ..... 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Ξξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

204 

 

ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΙΓΝΟΗΘΚΩΛ –  

ΓΗΑΓΗΘΑΠΡΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Ζ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δξγαζηήξην 

εμνπιηζκέλν κε: 

 Ζ/ κε Ιεηηνπξγηθό Πύζηεκα Windows 2007 

 Νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε γιώζζα C 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: Windows 2007, C compiler 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Πεπιγπαθή μαθήμαηορ από Οδηγό Ππογπάμμαηορ ΔΣΠΣ 

Ρν κάζεκα πξαγκαηεύεηαη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη εμεηάδεη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπο κέζα από ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C. Ξαξέρεη ηα 

εθόδηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο δνκεκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηόζν ζε ζεσξεηηθό 

επίπεδν κε ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ηερληθώλ πξνγξακκαηηζκνύ, όζν θαη ζε πξαθηηθό επίπεδν 

κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζην εξγαζηήξην ρξεζηκνπνηώληαο έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

εθαξκνγώλ θαη ηνλ C compiler. 

 

 Πεπιγπαθή μαθήμαηορ από Οδηγό Ππογπάμμαηορ ΔΠΓΟ 

Βαςικζσ αρχζσ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ. Η εξζλιξη των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ. Αρχζσ δομημζνου 
προγραμματιςμοφ. Συςτήματα ανάπτυξησ λογιςμικοφ. Μεταγλϊττιςη και εκτζλεςη προγράμματοσ. Εντολζσ 
ειςόδου και εξόδου. Σταθερζσ, μεταβλητζσ και τφποι δεδομζνων. Αριθμητικζσ και λογικζσ πράξεισ. Δομζσ 
ελζγχου και επανάληψησ. Διαδικαςίεσ και ςυναρτήςεισ. Πίνακεσ. Αλφαριθμητικά. Αρχεία. Εφαρμογζσ με χρήςη 
τησ γλϊςςασ διαδικαςτικοφ προγραμματιςμοφ C.  
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Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

από Οδηγό Ππογπάμμαηορ ΔΣΠΣ 

Ν ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ Φνηηεηώλ κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζε 

έλα ζύγρξνλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε γιώζζα C.  

Ζ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνύ 

ζε γιώζζα C (ζύληαμε πξνγξακκάησλ, κεηαγιώηηηζε, εθηέιεζε θαη απνζθαικάησζε), ζηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ γεληθνύ ζθνπνύ ζε γιώζζα C θαη ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ βηβιηνζήθεο. 

 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

από Οδηγό Ππογπάμμαηορ ΔΠΓΟ 

 
Κατανόηςη τησ ζννοιασ τησ μεταβλητήσ, και τησ διαφοροποίηςησ ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ απλοφσ τφπουσ 
δεδομζνων, κατανόηςη και χρήςη των διάφορων τελεςτϊν (αριθμητικϊν και λογικϊν) που χρηςιμοποιεί η 
γλϊςςα.  
Κατανόηςη και χρήςη των διαφόρων εντολϊν ελζγχου ροήσ και επανάληψησ καθϊσ και τισ διαφορζσ τουσ.  
Οριςμόσ και χρήςη πινάκων και ςυμβολοςειρϊν.  
Οριςμόσ και χρήςη τησ δομήσ (struct) και οριςμόσ και χρήςη πίνακα δομϊν, και προςπζλαςη των ςτοιχείων του.  
Κατανόηςη και χρήςη τησ ζννοιασ τησ δυναμικήσ διαχείριςη μνήμησ και των μεταβλητϊν τφπου δείκτη.  

Νξηζκόο θαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ζπλάξηεζε, θαηαλόεζε ηνπ πεξάζκαηνο κεηαβιεηώλ κε ηηκή θαη 

αλαθνξά (δείθηε).  

 

 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 θαηαλνεί ηηο ηερληθέο, ηηο κεζόδνπο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ 

 γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ ιεθηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο γιώζζαο C (ηύπνη δεδνκέλσλ, ζηαζεξέο θαη 
κεηαβιεηέο, ηειεζηέο) 

 γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ δείθηε θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

 γλσξίδεη ηηο βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο (αθνινπζία, έιεγρνο, επαλάιεςε) θαη λα ηηο 
ρξεζηκνπνηεί πινπνηώληαο ηεο ζε γιώζζα C 

 θαηαλνεί ηνλ αξζξσηό πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ρξήζε δηαδηθαζηώλ θαη ζπλαξηήζεσλ 

 γλσξίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηε δηαρείξηζε νκαδηθώλ δεδνκέλσλ (πίλαθεο, εγγξαθέο, ζπκβνινζεηξέο) 

 θαηαλνεί βαζηθνύο αιγνξίζκνπο ηαμηλόκεζεο πηλάθσλ θαη αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο 

 γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ θαη ηηο ηερληθέο αλάπηπμεο ζύληνκσλ, 
επέιηθησλ θαη απνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ ακπληηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ ζε 
πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε ιαζώλ 
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Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα: 

 ρξεζηκνπνηεί ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ Eclipse ζε C (ζύληαμε πξνγξάκκαηνο, 
κεηαγιώηηηζε, εθηέιεζε θαη απνζθαικάησζε)  

 αλαπηύζζεη πξνγξάκκαηα αμηνπνηώληαο ηα δπλαηά ζηνηρεία ηεο C, όπσο ηνπο δείθηεο 

 ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ηεο C ζηε δηαρείξηζε δνκώλ δεδνκέλσλ 

 ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλαξηήζεηο βηβιηνζήθεο ηεο C γηα αλάπηπμε ζύλζεησλ θαη εμειηγκέλσλ 
πξνγξακκάησλ 

 

 

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

Από Νδεγό Ξξνγξάκκαηνο ΔΠΞΠ 

 

Α. Θεσξεηηθό θέινο: 

Ζ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζε 13 ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα δίσξν ε 

θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, αιγόξηζκνη θαη δεδνκέλα, 

κεηαβιεηέο, ζηαζεξέο, ηειεζηέο, επεμεξγαζία 

2. Ρύπνη δεδνκέλσλ, είζνδνο θαη έμνδνο δεδνκέλσλ, πινπνίεζε ζε C 

3. Δξγαιεία αλάπηπμεο αιγνξίζκσλ: ςεπδνθώδηθαο, δηάγξακκα ξνήο, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ  

4. Βαζηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο δνκέο: αθνινπζία, έιεγρνο, επαλάιεςε 

5. ινπνίεζε ησλ βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ ζε C: εληνιέο if, for, while, switch 

6. Αξζξσηόο πξνγξακκαηηζκόο, δηαδηθαζίεο θαη ζπλαξηήζεηο 

7. Δκβέιεηα νλνκάησλ, πέξαζκα παξακέηξσλ κε ηηκή θαη αλαθνξά 

8. Νκαδηθά δεδνκέλα (πίλαθεο, εγγξαθέο, ζπκβνινζεηξέο) θαη επεμεξγαζία ηνπο 

9. Ζ έλλνηα ηνπ δείθηε θαη ε πινπνίεζή ηνπ ζε C 

10. Ακπληηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

11. Αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο πηλάθσλ θαη αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο 

12. Ξνιππινθόηεηα αιγνξίζκσλ 

13. Ξξνρσξεκέλα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνύ, αλαδξνκή 

 

Β. Δξγαζηεξηαθό θέινο: 

H εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη από 13 δίσξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα: 

1. Ξαξνπζίαζε θαη ρξήζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνύ ζε C, δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνύ 

2. Πηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, ηύπνη δεδνκέλσλ, απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

3. Αξηζκεηηθνί θαη ινγηθνί ηειεζηέο, εθθξάζεηο 
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4. Δληνιέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, εληνιή αλάζεζεο ηηκήο 

5. Δληνιή if, αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο κε δνκέο ειέγρνπ, εληνιή switch 

6. Δληνιέο επαλάιεςεο while, do - while 

7. Γνκεκέλνη ηύπνη δεδνκέλσλ, πίλαθεο θαη δνκέο 

8. Ζ εληνιή for, επεμεξγαζία πηλάθσλ θαη ζπκβνινζεηξώλ 

9. Σξήζε δεηθηώλ ζηε C 

10. Ππλαξηήζεηο, εκβέιεηα νλνκάησλ, πέξαζκα παξακέηξσλ 

11. Ππλαξηήζεηο βηβιηνζήθεο 

12. Γηαρείξηζε αξρείσλ 

13. Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

Ρν ελ ιόγσ κάζεκα δηδάζθεηαη ζε όια ηα Ρκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηόζν ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, 

όζν θαη ησλ ΡΔΗ. Δπίζεο, δηδάζθεηαη θαη ζρεδόλ ζε όια ηα Ρκήκαηα Νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξώλ, ην Ρκήκα 

Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θιπ.  

 

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

... 

 

Ι.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

πνρξεσηηθό (),  

πνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(Δ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

πνβάζξνπ (Ξ),  

Δπηζηεκνληθήο Ξεξηνρήο 

(ΔΞ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΝ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

2ν   Ξ ΘΝ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Ξξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
Πύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Κνλάδεο 

Σξήζε 

Ξνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Λαη/Όρη) 

Δξγαζία ή Ξξόνδνο 

(Λαη / Όρη) 

πνρξεσηηθή / 

Ξξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Κηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

39 26 .. .. 5 (3+2) ... .... ... 
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Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Νδεγό Ππνπδώλ; (Λαη/Όρη) 

Πειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

πάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Λαη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Λαη/Όρη) 

ΛΑΗ ΝΣΗ ΛΑΗ 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

ΗΗ.1.1 Ξόηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή / επηθαηξνπνίεζε ηεο ύιεο ηνπ 
καζήκαηνο; 

ΡΝ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2014-15 

 

 

ΗΗ.1.2 πάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα θαη πώο ην αληηκεησπίδεηε;  

... 

 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

Πηνπο θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο δηαλέκεηαη δσξεάλ έλα από ηα αθόινπζα βηβιία κε βάζε 

ηελ επηινγή ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ: 

 Λ. Σαηδεγηαλλάθεο, «Ζ Γιώζζα C ζε Βάζνο», εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο, 2006. 

 Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, «Ζ Γιώζζα Ξξνγξακκαηηζκνύ C», εθδόζεηο 

Θιεηδάξηζκνο, 1990. 

 Ellis Horowitz, Βαζηθέο αξρέο γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ, 2ε έθδνζε, εθδόζεηο 

Θιεηδάξηζκνο, ISBN: 960-209-190-6, 1993. 

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

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

 

 

ΗΗ.2.3 Ξνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

 

 

ΗΗ.2.4 Ξαξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Από Νδεγό Ξξνγξάκκαηνο ΔΠΞΠ 

 

Ωο ζπκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία, πξνηείλνληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα βηβιία: 

 Alfred V. Aho, J. E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, «The Design and Analysis of Computer 
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Algorithms», Addison-Wesley, 1974. 

 Δκκ. Γηαθνπκάθεο, «Ρερλνινγία Ινγηζκηθνύ», ηόκνο Β, εθδόζεηο Πηακνύιε. 

 E. S. Roberts, «Ζ Ρέρλε θαη Δπηζηήκε ηεο C», εθδόζεηο Θιεηδάξηζκνο, 2004. 

 D. E. Knuth, «Ζ Ρέρλε ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνύ», Ρόκνη Α’ θαη Β’», Δθδόζεηο ΡΕΗΝΙΑ. 

 H. M. Deitel, P. J. Deitel, «C πξνγξακκαηηζκόο», 3ε έθδνζε, εθδόζεηο Γθηνύξδαο Κ., (ηίηινο 

πξσηνηύπνπ: «C how to program»), ISBN: 960512372, Αζήλα, 2004. 

 K. N. King, «C Programming: A Modern Approach», W. W. Norton & Company, 2nd 

Edition, 2008. 

 P. Aitken, B. Jones, «Δγρεηξίδην ηεο C», Δθδόζεηο Γθηνύξδαο. 

 Al Kelley, Ira Pohl, «A Book on C», Addison Wesley. 

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

 

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

 

ΙΙ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

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

 

ΛΑΗ 

 

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

 

Ρνπο εθπαηδεύνπκε λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο - βηβιηνζήθεο, ρξήζε ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

ΗΗ.3.3 Νξγαλώλεηε 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 

ΗΗ.5.1 Ρξόπνη Αμηνιόγεζεο; 
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  Σ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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Ξξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Θαη’ νίθνλ εξγαζία:  

Ξξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Ξεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

 

Ξαξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

------ 

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

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

------ 

 

ΗΗ.5.2 Ξώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

 

Κε πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο θαη αλαθνίλσζε ησλ ιύζεσλ ησλ ζεκάησλ ζην e-class 

 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΙΙΙ.1 Γηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ηνπ καζήκαηνο 

ΗΗΗ.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. 

 

Σξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα πνπ δηαζέηεη πξνβνιηθό θαη πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο.  

 

ΗΗΗ.1.2 Δξγαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα: 

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

επγαζηηπιακού εξοπλιζμού και ηηρ διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

Ρν Ρκήκα 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 ΠΡ) ρσξεηηθόηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1) 

Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Κ) ρσξεηηθόηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Νη 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 Ρκήκαηνο ηόζν 

πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. 
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ΗΗΗ.1.3 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εξγαζηήξηα ηνπ καζήκαηνο γηα ρξήζε εθηόο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξώλ; 

Λαη, ππάξρεη ν ζεζκόο ηνπ ειεύζεξνπ εξγαζηεξίνπ (Δξγαζηήξην ΠΡ) 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. 

 

 

ΗΗΗ.1.4 Ππνπδαζηήξηα: 

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

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

 

πάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 

πέξαλ ησλ ηξαπεδηώλ γηα κειέηε ππάξρνπλ θαη Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο κε ζπλερή δηαζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο ζπνπδαζηέο ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

 

 

ΗΗΗ.1.5 Σξεζηκνπνηείηε Δθπαηδεπηηθό Ινγηζκηθό θαη πνην; (πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά) 

 

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ --- 

 

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

 

--- 

 

ΗΗΗ.1.7 Ξώο 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) 

ΗΗΗ.2.1 Σξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο 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 
ςειώλ Ραρπηήησλ ηνπ ΡΔΗ. 

 

ΗΗΗ.2.2 Σξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΡΞΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

----------- 
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ΗΗΗ.2.3 Σξεζηκνπνηνύληαη ΡΞΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Ξώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν .............. πξόγξακκα θαζώο θαη δηδαζθαιία κε πξνβνιή 

δηαθαλεηώλ θαη ρξήζε Ζ/ 

 

ΗΗΗ.2.4 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Ξώο; 
Λαη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΡΞΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

ΗΗΗ.2.5 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Ξώο; 

Λαη, θαηαξρήλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο eclass, κέζσ ηεο νπνίαο αλαθνηλώλνληαη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο, ώζηε λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο γηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα. 

 

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 

Θαηαλνκή 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        

 

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. 

 

Λαη. Δθαξκόδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ρν εξσηεκαηνιόγην 

βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 

 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

 

Ρα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

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