ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Προπτυχιακό
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Θεωρία Διαλέξεις και Εργαστήριο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

5 (2Θ+3Ε)

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
http://moodle.teipir.gr/course/info.php?id=475

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους σπουδαστές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και
της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη
προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Ο απώτερος στόχος είναι οι
φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο μέσα
στα πλαίσια της λειτουργίας ενός οργανισμού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:
•
Να εξηγεί τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος
•
Να εξηγεί τη διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ
•
Να δημιουργεί μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών
προβλημάτων
•
Να διαχειρίζεται λογιστικά φύλλα και να δημιουργεί μικρής κλίμακας εφαρμογές
•
Να χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα

αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στην Πληροφορική
Λειτουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων
Αλγόριθμος και Πρόγραμμα
Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού
Λογιστικά Φύλλα
Διαδικασίες & Συναρτήσεις
Πίνακες & Εφαρμογές
Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό
Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα
από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του
Ιδρύματος
Λογισμικό Γλώσσας Προγραμματισμού (Visual Basic.NET),
Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης για την
υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (Moodle)

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Ομαδική Εργασία
Αυτοτελής Μελέτη

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
13
26
22
30

117

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) (Συμπερασματική) η οποία

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Επίλυση απλού προβλήματος
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών
στοιχείων του μαθήματος.
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η
σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Συμπερασματική):
Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν ομαδικά και να
υλοποιήσουν προγράμματα μικρής κλίμακας που τους
δίνονται στο εργαστήριο. Ο εργαστηριακός καθηγητής
βαθμολογεί την ικανότητα των φοιτητών να δώσουν
λειτουργικές υλοποιήσεις.
Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος της ικανότητας δημιουργίας
απλών προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών
προβλημάτων.
Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός αξιοποίησης των
στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού, η
λειτουργικότητα του προγράμματος, o βαθμός
ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα
της λύσης που δόθηκε).
ΙV. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
Αφορά θέματα που έχουν καλυφθεί στις θεωρητικές
διαλέξεις και στα εργαστηριακά μαθήματα. Η δοκιμασία
γίνεται on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικής Τάξης και οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να
την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των
σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους,
ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της
διδασκαλίας (fine tuning).
Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η
σαφήνεια των απαντήσεων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του
μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•
•

Βιβλία
Beekman, George, Quinn, Michael J., (2008). " Εισαγωγή στην πληροφορική", Εκδόσεις
Γκιούρδας Μ., ISBN10: 9605125358Δ.
Καρολίδης, Κ. Ξαρχάκος, "Microsoft Office Excel 2010: Θεωρία, συναρτήσεις,
προγραμματισμός με VBA, μακροεντολές, εφαρμογές", Εκδόσεις Άβακας,

•
•
•

Ανοικτά Μαθήματα
http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ACCO137/
http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ACCO136/
http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/BUSI104/

•

Διαδικτυακό Υλικό:
Excel 2010, On-line μαθήματα, http://www.gcflearnfree.org/office2010/excel2010

•
•

Μικρός οδηγός στην ανάπτυξη αλγορίθμων για υπολογιστές, Μάνος Καρβούνης, Τμήμα
Πληροφορικής, Παν/μίου Αθηνών: http://cgi.di.uoa.gr/~ip/Odigos.pdf
MIT 6.00 Introduction to Computer Science and Programming, Fall 2008, Youtube Videos in:
http://www.youtube.com/watch?v=k6U-i4gXkLM

