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ΑΤΣΟΣΔΛΔΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη
ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο,
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο
κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ
καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΔ
ΩΡΔ
ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ
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Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε
δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δπηζηεκνληθήο πεξηνρήο
Υπνβάζξνπ , Γεληθώλ Τπνρξεσηηθό
Γλώζεσλ, Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο, Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ Ναη (ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ι)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ
και ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΥΙ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ Δ
ΦΟΙΣΗΣΔ ERASMUS
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΛΙΓΑ http://moodle.teipir.gr/course/info.php?id=493
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2.ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ

Μάζεζεο
θαη Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα νινθιεξώζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο γλώζεηο ηνπο ζηε
Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο
ηππνπνίεζεο όπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα. Δπηθεληξώλεηαη
ζηελ αξρηθή θαη κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε-απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηε
ινγηζηηθή παξαθνινύζεζή ηνπο, ζηε ινγηζηηθή απεηθόληζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλαιιαγώλ θαη
ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ινγηζηηθή εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηέινπο ρξήζεο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα κπνξνύλ
 Να νξγαλώλνπλ ηελ θαηαρώξεζε ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο
 λα ηαμηλνκνύλ, θαηαηάζζνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο,
 λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα επηκεηξνύλ – απνηηκνύλ ηα ζηνηρεία ησλ νληνηήησλ
 λα εθηηκνύλ ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο
 λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηε ινγηζηηθή πιεξνθόξεζε δηαρξνληθά







Γενικές Ικανότητες
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο
από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Λήςε απνθάζεσλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
Απηόλνκε εξγαζία
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Οκαδηθή εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
επαγσγηθήο ζθέςεο
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Λήςε απνθάζεσλ
Οκαδηθή εξγαζία
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
















3.ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. Η ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζύκθσλα
κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα
Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο. Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα θαη
Απνηίκεζε
Δπηκέηξεζε-Απνηίκεζε Πάγησλ ζηνηρείσλ. Αξρηθή απνηίκεζε (αλαγλώξηζεεκθάληζε), ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο επέθηαζεο, πξνζζήθεο, βειηίσζεο, επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ελζώκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ.
Μεηαγελέζηεξε ηεο αξρηθήο, απνηίκεζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ – Απνζβέζεηο, έλλνηα
θαη αηηία ησλ απνζβέζεσλ, κέζνδνη ππνινγηζκνύ πνζνύ απόζβεζεο, ινγηζηηθή απεηθόληζε
Αλαπξνζαξκνγή αμίαο αθηλήησλ. Απνκείσζε αμίαο αθηλήησλ. Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο
Απνηίκεζε άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Απνηίκεζε καθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ, ζπκκεηνρώλ θαη ρξενγξάθσλ.
Απνηίκεζε βξαρππξνζέζκσλ απαηηήζεσλ. Λνγηζηηθή παξαθνινύζεζε. Πξνβιέςεηο.
Απνηίκεζε Γξακκαηίσλ Δηζπξαθηέσλ θαη Γξακκαηίσλ Πιεξσηέσλ.
Απνηίκεζε Απνζεκάησλ. Μέζνδνη ππνινγηζκνύ ηηκήο θηήζεο θαη ηζηνξηθνύ
θόζηνπο παξαγσγήο.
Δγγξαθέο ηέινπο ρξήζεο. Δγγξαθέο ηαθηνπνίεζεο – πξνζαξκνγήο
Λνγηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
Λνγαξηαζκνί ηάμεσο
4.ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ηελ ηάμε
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
 Υξήζε Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα θαη projector.
ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Τπνζηήξημε Μαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηoπ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο Moodle
Φξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία,
ζηελ Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε,
ζηελ Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
Φόπηορ Επγαζίαρ
Δπαζηηπιόηηηα
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
Εξαμήνος
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο από έδξαο
52
Γηαιέμεηο,
Σεκηλάξηα, επηθνπξνύκελε από
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, Άζθεζε παξνπζηάζεηο ζε
Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην, Τπνδεηγκαηηθά ιπκέλεο
28
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή αζθήζεηο.
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Πξαθηηθή εμάζθεζε κε
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία, επίιπζε αζθήζεσλ.
Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο,  Γηάζεζε ειεθηξνληθώλ
Δθπόλεζε
κειέηεο
(project), παξνπζηάζεσλ
Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, δηδαζθαιίαο ζηνπο
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
θνηηεηέο.
Απηνηειήο Μειέηε
60
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ Λνηπέο δξαζηεξηόηεηεο
10

θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο
κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ώζηε ν
ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί
ζηα standards ηνπ ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Πεξηγξαθή
ηεο
δηαδηθαζίαο
αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
Σπκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
Σύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο







(π.ρ. πξνεηνηκαζία
νκαδηθήο ή Αηνκηθήο
Δξγαζίαο, δηαιέμεηο
εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ
θ.ιπ.)
Σύνολο Μαθήμαηορ
(25 ώπερ θόπηος
150
επγαζίαρ ανά πιζηωηική
μονάδα)
 Γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ επί
ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαρζείζαο ύιεο, πνπ
πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο
θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (80-100%)


Αηνκηθή ή νκαδηθέο εξγαζίεο (0 – 20%)

Αλαθέξνληαη
ξεηά
πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.
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