
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 

Παλεπηζηήκην ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

ρνιή ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σκήκα ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Σνκέαο ΜΔ 

Όλνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ .... 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε .... 

 

Κσδ. Αξηζκόο Μαζήκαηνο 

Πξνπηπρηαθό / Μεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

405 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΚΣΤΑΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ INTERNET 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Σα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop θαη Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 

Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Δξγαζηήξην ηνπ 

ηκήκαηνο, εμνπιηζκέλν κε: 

 Η/Τ κε Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 2007 

 ύλδεζε ζην Internet 

 Λνγηζκηθό ζύληαμεο ηζηνζειίδσλ (WYSIWYG Editor) 

 Πξνγξάκκαηα πινήγεζεο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox) 

 

Ι.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Οη εμειίμεηο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο σζνύλ ηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο ζε 

επξεία ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, είηε γηα αμηνπνίεζε ησλ δηεζλώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ θαη ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ είηε γηα 

αλάπηπμε λέσλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. ην πιαίζην απηό, ε 

απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ απνηειεί ζεκαληηθό 

εθόδην γηα ηνπο απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ. 

 

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 
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Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηεο δνκήο θαη ησλ πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ Internet, ησλ ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ, θαζώο θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

Δπηπξόζζεηα, ζθνπόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεδίαζεο θαη 

αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ.  

 

Ι.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο, νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο αλακέλεηαη λα 

έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε: 

 ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηα πξσηόθνιια δηαδηθηύσζεο, 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP, θαζώο θαη ηε δνκή ησλ IP 

δηεπζύλζεσλ, 

 ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο πνπ παξέρεηαη από ην πξσηόθνιιν TCP, 

 ηα ζέκαηα ηεο δξνκνιόγεζεο παθέησλ ζην Γηαδίθηπν, 

 ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο DNS, e-mail, ftp θαη www (Παγθόζκηνο Ιζηόο), 

 ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγεί ην Γηαδίθηπν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εξγαζηεξίνπ, αλακέλεηαη όηη νη θνηηεηέο / θνηηήηξηεο ζα απνθηήζνπλ ηηο 

αθόινπζεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο: 

 ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ κε ηα απαηηνύκελα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

 δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ κε ηε γιώζζα HTML, 

 ρξήζεο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, 

 αλάπηπμεο δηθηπαθώλ ηόπσλ γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα θαη κε θαζνξηζκέλα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε αξρηηεθηνληθή θαη 
πξσηόθνιια δηαδηθηύσζεο 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ραξαθηεξηζηηθά θαη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξσηνθόιινπ IP, θαζώο θαη ηε δνκή ησλ IP δηεπζύλζεσλ 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 
κεηαθνξάο πνπ παξέρεηαη από ην πξσηόθνιιν TCP 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα δξνκνιόγεζεο 
παθέησλ ζην Γηαδίθηπν 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε δηαδηθηπαθέο 
εθαξκνγέο DNS, e-mail, ftp θαη www (Παγθόζκηνο Ιζηόο) 

 έρεη απνθηήζεη γλώζεηο ζρεηηθά κε πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγεί ην Γηαδίθηπν ζηελ αλάπηπμε ησλ 
ζύγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ 

 

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

ζέζε λα: 

 ζρεδηάδεη θαη αλαπηύζζεη εθαξκνγέο Γηαδηθηύνπ 
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 ζρεδηάδεη ηζηνζειίδεο κε ηα απαηηνύκελα αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο κε ηε γιώζζα HTML 

 ρξεζηκνπνηεί γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ 

 αλαπηύζζεη δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα θαη κε θαζνξηζκέλα γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

 

 

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

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

θαζεκία θαη είλαη νη αθόινπζεο: 

1. Η έλλνηα ηεο δηαδηθηύσζεο, πξσηόθνιια θαη αξρηηεθηνληθή (Οηθνπκεληθή εμππεξέηεζε θαη 

δηαδηθηύσζε,  Φπζηθή ζύλδεζε δηθηύσλ κε δξνκνινγεηέο, Γηαζηξσκάησζε πξσηνθόιισλ 

TCP/IP) 

2. Γηεπζπλζηνδόηεζε ζην πξσηόθνιιν IP (Ιεξαξρία δηεπζύλζεσλ IP, Κιάζεηο δηεπζύλζεσλ, 

Γηεπζπλζηνδόηεζε ρσξίο θιάζεηο (CIDR)) 

3. Αληηζηνίρηζε δηεπζύλζεσλ (Σερληθέο αλαγσγήο δηεπζύλζεσλ, Σν πξσηόθνιιν ARP, 

4. Πξνώζεζε απηνδύλακσλ παθέησλ, Πίλαθεο δξνκνιόγεζεο, Η δνκή ηεο θεθαιίδαο ηνπ IP 

παθέηνπ) 

5. Δλζπιάθσζε, ηεκαρηζκόο θαη ζπλαξκνιόγεζε (Δλζπιάθσζε IP παθέηνπ ζε πιαίζην, 

Αλαγθαηόηεηα θαη δηαδηθαζία ηεκαρηζκνύ, Αλαγλώξηζε ηεκαρίσλ θαη ζπλαξκνιόγεζε) 

6. Σν κειινληηθό πξσηόθνιιν δηαδηθηύνπ (IPv6) (Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ IPv6, Μνξθή θεθαιίδαο 

ελόο IPv6 παθέηνπ, θεθαιίδεο επέθηαζεο, Σεκαρηζκόο ζην IPv6, Η κνξθή δηεπζύλζεσλ ηνπ 

IPv6) 

7. Μεραληζκόο αλαθνξάο ζθαικάησλ ζην Internet (Σν πξσηόθνιιν ICMP, Μελύκαηα 

ζθαικάησλ θαη κελύκαηα πιεξνθόξεζεο, Οη ιεηηνπξγίεο echo θαη trace route) 

8. Τπεξεζία κεηαθνξάο ζην Internet (Σν Πξσηόθνιιν Διέγρνπ Μεηάδνζεο (TCP), Απώιεηα 

παθέησλ θαη επαλακεηάδνζε, Έιεγρνο ξνήο θαη έιεγρνο ζπκθόξεζεο) 

9. Ολνκαηνδνζία πεξηνρώλ ζην Internet (Ιεξαξρία νλνκάησλ ζην Internet, Αξρηηεθηνληθή θαη 

ιεηηνπξγίεο δηαθνκηζηώλ DNS) 

10. Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (Αξρηηεθηνληθή θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθνύ 

Σαρπδξνκείνπ, Μνξθή κελπκάησλ Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ, Πξσηόθνιια Ηιεθηξνληθνύ 

Σαρπδξνκείνπ - SMTP, POP) 

11. Μεηαθνξά αξρείσλ, απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε θαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ (Πξσηόθνιιν FTP, 

Telnet, News groups) 

12. Παγθόζκηνο Ιζηόο (www) (Η ινγηθή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ - ππεξθείκελν θαη ππεξκέζα, 

Αιιειεπίδξαζε πειάηε – δηαθνκηζηή, Σν πξσηόθνιιν HTTP) 

13. Αζθάιεηα δηθηύνπ (Κξππηνγξαθία, Φεθηαθέο ππνγξαθέο, Σείρε πξνζηαζίαο (firewalls)) 

 

Β. Δξγαζηεξηαθό θέινο: 

Η εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε απνηειείηαη από 13 ηξίσξα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, ηα νπνία 

θαιύπηνληαη κε ζεκεηώζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κέζσ ηνπ Internet 

(e-class). Σα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη ηα αθόινπζα: 
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1. Καηεγνξίεο δηθηπαθώλ ηόπσλ, ππνδείγκαηα ηεο δνκήο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ, ππνδείγκαηα 

δνκήο ηζηνζειίδσλ από αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ραξαθηεξηζηηθά ηζηνζειίδσλ, 

επίζθεςε αληηπξνζσπεπηηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπο. 

2. Γιώζζα HTML, tags θαη παξάκεηξνη, δνκή HTML εγγξάθνπ, ζύληαμε HTML εγγξάθνπ κε ην 

ζεκεησκαηάξην. 

3. Οδεγίεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ ζηελ HTML, εηζαγσγή εηθόλσλ. 

4. Γηαηεηαγκέλεο θαη κε δηαηεηαγκέλεο ιίζηεο, έλζεζε ιηζηώλ, δεκηνπξγία πηλάθσλ. 

5. Τπεξζπλδέζεηο κε ηελ HTML, ζειηδνδείθηεο, απνζηνιή κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 

6. Αλαθεθαιαίσζε, άζθεζε ζηελ HTML. 

7. Δηζαγσγή ζην WYSIWYG Editor, πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε 

ηζηνζειίδαο, δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ, κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, ηδηόηεηεο ζειίδαο. 

8. Δηζαγσγή εηθόλσλ, ηδηόηεηεο εηθόλσλ, νξηδόληηεο γξακκέο, ιίζηεο, έλζεζε ιηζηώλ, δεκηνπξγία 

πηλάθσλ κε WYSIWYG Editor. 

9. Δηζαγσγή ππεξζπλδέζεσλ ζε ηζηνζειίδα κε WYSIWYG Editor. 

10. Banners, θπιηόκελα κελύκαηα, κεηξεηήο επηζθέςεσλ, δπλακηθά εθέ ηεο HTML (DHTML, 

JavaScript, Web 2.0). 

11. Φόξκεο, πεδία θόξκαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

12. Πιαίζηα, αλάπηπμε ηζηνζειίδαο βαζηζκέλεο ζε πιαίζηα κε WYSIWYG Editor. 

13. Αλαθεθαιαίσζε, αλάπηπμε δηθηπαθνύ ηόπνπ κε WYSIWYG Editor. 

 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

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

 

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) 

4ν  ΤΔ  ΔΙΓ 

Ι.4 Γηδαζθαιία 

Πξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν 

ύλνιν 

εβδνκαδηαίσ

Γηδαθηηθ

έο 

Υξήζε 

Πνιιαπιήο 

Δξγαζία ή 

Πξόνδνο (Ναη / 
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Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Μηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Μνλάδεο Βηβιηνγξαθί

αο (Ναη/Όρη) 

Όρη) 

Τπνρξεσηηθή / 

Πξναηξεηηθή 

39 26 .. .. 5 (3+2) 5,5 Ναη 
Πξναηξεηηθή 

εξγαζία 

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) 

Ναη Τπό θαηαζθεπή Ναη 

 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΙΙ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

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

ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-15 

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

---- 

 

ΙΙ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

 Βαζίιεο Θ. Σζανπζίδεο, «Γηαδηθηπαθά Πξσηόθνιια», 1ε έθδνζε, εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, 

2004 

 Douglas E. Comer, «Γίθηπα θαη Γηαδίθηπα Τπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγέο ηνπο ζην Internet», 

4ε έθδνζε, εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2007 

 Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, «HTML5 θαη CSS3 κε Δηθόλεο», 7ε έθδνζε, εθδόζεηο 

Κιεηδάξηζκνο, 2013 

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; 

 Bates, C., «Web Programming: Building Internet Applications», Wiley 2002. 

 Black U., «Advanced Internet Technologies», Prentice Hall, 1998. 

 Clark, J., «Building Accessible Websites», New Riders 2002. 

 Comer D., «Internetworking with TCP/IP: Volume I: Principles, Protocols, and Architectures», 
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Third Edition, Prentice-Hall Inc., ISBN 0-13-216987-8 (1995). 

 Comer D. and Stevens D., «Internetworking with TCP/IP: Volume II: Design, Implementation, 

and Internals», Third Edition, Prentice-Hall Inc., ISBN 0-13-973843-6 (1998). 

 Comer D., «The Internet Book: Everything you need to know about computer networking and 

how the Internet works», Second Edition, Prentice-Hall Inc., ISBN 0-13-890161-9 (1997). 

 Graham I., «HTML Sourcebook», J. Wiley and Sons, 1996, ISBN: 0471142425. 

 Halabi Sam, McPherson Danny and Halabi Bassam, «Internet Routing Architectures», 2nd 

Edition, Cisco Press, ISBN 157870233X (2000). 

 Niederst, J., «Web Design in a Nutshell», O'Reilly 1999. 

 Nielsen, J., «Designing Web Usability», New Riders 2000. 

 Perlman R., «Interconnections: Bridges and Routers», Addison-Wesley (1992). 

 Stallings William, «Data and Computer Communications», 7th edition, Pearson Education 

Int., 2003. 

 Stallings William, «High Speed Networks & Internets», 2nd edition, Prentice Hall, 2001. 

 Stephen Thomas A., «IP Switching and Routing Essentials: Understanding RIP, OSPF, BGP, 

MPLS, CR-LDP, and RSVP-TE», John Wiley & Sons, ISBN 0471034665 (2001). 

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); 

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

βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

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; 
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): Υ 

Καη’ νίθνλ εξγαζία: Υ 

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) 

ΝΑΙ 

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

εμακήλνπ; (Nαι ή Όσι). 

ΝΑΙ 

 

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

Με πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο. 

 

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.  

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 
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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 κε ζπλερή δηαζύλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. 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 ινγηζκηθνύ ζύληαμεο ηζηνζειίδσλ (WYSIWYG Editor) θαζώο θαη θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Internet Explorer, Mozilla Firefox). 

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. 

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

..... 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Υξεζηκνπνηνύληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πώο; 

Ναη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό ζύληαμεο ηζηνζειίδσλ (WYSIWYG Editor) θαζώο θαη 

πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Δπίζεο ην 

κάζεκα δηεμάγεηαη κε πξνβνιή δηαθαλεηώλ. 

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

Ναη, 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 
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ζέκαηα. 
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ΙV.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΧΝ 

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

Μόιηο 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 

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        

 

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 Σκήκα. 

 

 


