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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 ΣΔΗ ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 

ρνιή ΓΗΟΗΘΖΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 

Σκήκα ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 

Σνκέαο ΚΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΕΣΡΟ / ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ  

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε Οικονομική με έμυαση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

2-501 ΓΗΑΦΖΚΗΖ ΘΑΗ ΓΖΚΟΗΔ ΥΔΔΗ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ νπόηε θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop & Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: -Γηα ην εξγαζηήξην-----  

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

 

Τν Γλσζηηθό Αληηθείκελν απνζθνπεί αθ ελόο ζηελ ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ξόινπ, ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αλαιύνληαο  ην πεξηερόκελν, ηα κέζα, ηηο ηερληθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ζύγρξνλε επηρείξεζε θαη 

ηνπο νξγαληζκνύο. Αθ εηέξνπ, κε γέθπξα ηελ επηθνηλσλία ζην επξύ πεξηερόκελν ηεο αληίιεςήο 

ηεο κεηαβαίλεη ζην πεδίν ηεο ζπλαξκνγήο ησλ Δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε ηελ δηαθήκηζε ηε 

δηεπθξίληζε ηνπ ξόινπ ησλ δύν πεδίσλ ζηε ζπλεξγαηηθή πξνώζεζε  ησλ ζθνπώλ ηεο 

επηρείξεζεο σο πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο. Σρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε σο ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ηεο επηηπρεκέλεο πξνσζεηηθήο ζηξαηεγηθήο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ην 
management ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Να  γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηνλ ξόιν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ , σο 

βαζηθό εξγαιείν ζηελ ππεξεζία ηεο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνύ θαη λα αλαιύνπλ ηα 

αληίζηνηρα κέζα θαη ηερληθέο. Σηελ  απόπεηξαο θαηάξηηζεο νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

πξνβνιήο λα εληάζζνπλ ηε δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή σο ζπζηαηηθό κηαο νινθιεξσκέλεο 
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επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 To know and understand the role and function of public relations as a key tool in the service of 

modern firm or organization and analyze the respective instruments and techniques. To 

integrate the advertising strategy as a component of an integrated communication strategy to 

maximize firm’s value. 

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Ζ θαηαλόεζε ησλ Γ σο ζύλζεηεο ζπλάξηεζεο επηθνηλσλίαο, ε ζπλαξκνγή ηεο ζην 

πιαίζην ηεο επηθνηλσληαθήο δηεξγαζίαο κε ηελ δηαθήκηζε θαη ε ζεκαζία ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ηνπ 

επηηπρεκέλνπ management ηνπ δηαθεκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

Καζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 αληηιεθζεί ηελ δηαθήκηζε σο βαζηθό ζηνηρείν ηνπ πξνσζεηηθνύ κίγκαηνο 

 θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ 

 εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δηαθήκηζεο ζηα πιαίζηα ηεο επξύηεξεο 
ζρεδίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ 

 αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο δηακόξθσζεο δηαθεκηζηηθώλ ζηόρσλ 

 θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθήο ζρεδίαζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο 

 αληηιεθζεί ηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο 

 θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηα πιαίζηα ελόο 
νξγαληζκνύ-επηρείξεζεο 

 γλσξίδεη ην ξόιν, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ζηειέρνπο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 θαηαλνεί ηνπο κεραληζκνύο επίδξαζεο, θηλεηνπνίεζεο θαη δηακόξθσζεο ηεο Θνηλήο Γλώκεο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ 

 θαηέρεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 

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

ζέζε λα: 

 δεκηνπξγεί δηαθεκηζηηθό κήλπκα 

 

Analysis of the tools and techniques of Public Relations to draw up a comprehensive PR program in 

Integrated Marketing Communications Strategy. 

Designing the advertising program within the overall design of the marketing program. 

Use of the appropriate methodology and projectors and communication tools based on the gained 

theoretical background. 

 

Αναλσηικός πίνακας 13 εβδομαδιαίων μαθημάηων (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 
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Δλόηεηα 1. Γηάξθεηα ηξεηο εβδνκάδεο. 

 

Ο  ξόινο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (δζ) ζηνπο νξγαληζκνύο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ δπλακηθή ζπλάξηεζε 

θαη ε ακθίδξνκε ζρέζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

The role of public relations as far as to organizations and to the firms. The dynamic function and 

interrelationship of communication. 

 

Δλόηεηα  2. Γηάξθεηα πέληε εβδνκάδεο. 

 

Ο θόζκνο επζύλεο ησλ δο, νη εκπιεθόκελνη. Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ. 

Οη ζθαίξεο επζύλεο γηα marketing θαη δεκόζηεο ζρέζεηο. Γξαζηεξηόηεηεο θαη κέξε ησλ δο.  ε 

ζηξαηεγηθή πξννπηηθή ησλ δο. Σν εζσηεξηθό πιαίζην επηθνηλσλίαο. θαη ην εμσηεξηθό δεκόζην πιαίζην. 

Δμσηεξηθέο νκάδεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε. 

 

The spheres of responsibility for marketing and public relations. Activities and places of PR. strategic 

perspective of PR. The internal communication framework. and the external public context.  Corporate 

and social  responsibility. 

 

Δλόηεηα 3. Γηάξθεηα πέληε εβδνκάδεο. 

 

θύθινο δσήο ηνπ πξντόληνο θαη πξνώζεζε. Σύπνη ηεο δηαθήκηζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο.  

Κνληέια επηθνηλσληαθήο δηεξγαζίαο. Ζ ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο, 

δεκηνπξγηθή ζρεδίαζε. Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. αλάπηπμε θαη management δηαθεκηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Product life cycle and the promotion. Types of advertising. The process of communication. 

Communication process models. The hierarchical scaling effects of advertising, creative design. Effective 

communication. development and management advertising program. 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

ε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα δηδάζθεηαη ζε όια ζρεδόλ ηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

 

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

Σν κάζεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε πνιιά πξνγξάκκαηα μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ κε αληηθείκελν ηε 
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δηνηθεηηθή επηζηήκε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

Buckinghamshire New University  

Montpellier Business School 

Toulouse Business School 

University of Bedfordshire  

 

 

 

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) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΟ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

5ν  Τ - ΤΔ ΤΠ ΘΑ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 
ύλνιν 

εβδνκαδηαίσλ 

σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθέο 

Κνλάδεο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθίαο 

(Λαη/Όρη) 

Δξγαζία ή Πξόνδνο 

(Λαη / Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή Γηαιέμεηο Δξγαζηήξηα 
Κηθξέο 

νκάδεο 
Άιιε 

52 13 .. .. 5 (4+1) 6 ΟΥΗ ----- 

Ι.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Οδεγό πνπδώλ; (Λαη/Όρη) 

ειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

Τπάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Λαη/Όρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Λαη/Όρη) 

ΛΑΗ Τπό θαηαζθεπή ΛΑΗ 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

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

ΣΟ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΟ ΔΣΟ 2014-15 

 

 

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

---- 
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ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

1. Belch G. - Belch M., 2010. Γηαθήκηζε θαη Πξνώζεζε. ΔθδόζεηοΑ. ΣΕΗΟΙΑ & ΤΗΟΗ Α.Δ. 

ΗΗ.2.1 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

 

ΗΗ.2.2 Πνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

100% 

 

ΗΗ.2.3 Παξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Λαη, αλαθέξεηαη ε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαηίζεηαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

 

ΗΗ.2.4 Πώο 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 Πώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

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

βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΗ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ΗΗ.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; 

Γηαζεκαηηθή εκεξίδα παξνπζίαζεο εξγαζηώλ θαη επξείαο ζπκκεηνρηθήο αλαηξνθνδνηηθήο 

ζπδήηεζεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. 

  

ΙΙ.4 πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 
Καηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ηη πνζνζηό θνηηεηώλ θαηά κέζν όξν παξαθνινπζεί ην ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο; 

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

γνωπίζω 

 

 

ΙΙ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΗΗ.5.1 Σξόπνη 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  Υ 
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Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Πξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε):  

Θαη’ νίθνλ εξγαζία:  

Πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο: Υ 

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο:  

Άιια * :  

* Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

Γηαζεκαηηθή εκεξίδα παξνπζίαζεο εξγαζηώλ θαη επξείαο ζπκκεηνρηθήο αλαηξνθνδνηηθήο 

ζπδήηεζεο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. 

 

 

 

Παξαθνινπζνύληαη όινη νη θνηηεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ή 

πξαθηηθώλ αζθήζεσλ; (Nαι ή Όσι) 

ΛΑΗ 

 

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

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

ΛΑΗ 

 

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

Κε πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο.  

 

 

 

 

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. 

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

θιηκαηηζκό 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. 

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 Κ) 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 
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πνηνηηθά όζν θαη πνζνηηθά. 

 

 

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

Λαη, 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. 

ΗΗΗ.1.4 πνπδαζηήξηα: 

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

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

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

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

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

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

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

Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθόκα ην εξγαζηήξην 

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

------------ 

 

 

ΗΗΗ.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) 

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

Λαη, 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 ΣΔΗ. 

ΗΗΗ.2.2 Υξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΣΠΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

............... 

 

 

ΗΗΗ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

- ----------- 

Λαη, ρξεζηκνπνηείηαη ην .... 
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ΗΗΗ.2.4 Υξεζηκνπνηείηε ΣΠΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Πώο; 
Λαη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΣΠΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο 

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

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. 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

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

Κόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δειώζεσλ καζεκάησλ.  

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 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. 

 

 

 


