
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 

Αςκιςεισ Πράξθσ 2  

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Τποβάκρου / Τποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 
Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Όχι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT167/ 

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων 
του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν τισ: 
 

Γνώσεις του κεωρθτικοφ υποβάκρου για τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και τον υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφν οι Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτζσ. Η ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των 
φοιτθτϊν ςτθν βαςικι χριςθ των πλζον διαδεδομζνων λογιςμικϊν που κα τουσ χρειαςτοφν για τθ 
ςυνζχεια των ςπουδϊν τουσ και τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.  
Σο μάκθμα αποτελείται από το κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ. 
Θεωρθτικό μζροσ: 
Σο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ (2) ϊρεσ αποτελεί τθν ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ επιςτιμθ των 
υπολογιςτϊν. Γίνεται παρουςίαςθ του υλικοφ ( hardware), ο τρόποσ υλοποίθςθσ τθσ 
υπολογιςτικισ ικανότθτασ των υπολογιςτϊν, ο τρόποσ αποκικευςθσ δεδομζνων, τθν ψθφιακι 
ςχεδίαςθ και τισ κλαςικζσ αρχιτεκτονικζσ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ με τισ βαςικζσ 
λειτουργίεσ του. Τπογραμμίηεται και αναλφεται ο ρόλοσ του λογιςμικοφ ( software)  και 
αναλφονται οι διάφοροι τφποι λογιςμικοφ. Ειςάγει τον φοιτθτι  ςτθν βαςικι αλγορικμικι ςκζψθ 
με τθ μελζτθ των αλγορίκμων με τθν ψευδογλϊςςα. τθ ςυνζχεια παρζχει τισ βαςικζσ γνϊςεισ για 



 

 

τα δίκτυα, το διαδίκτυο  και τον Παγκόςμιο Ιςτό.  
 
Με τθν ςυμπλιρωςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ οι φοιτθτζσ / τριεσ κα πρζπει να είναι ςτθ κζςθ: 

 Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ  αρχιτεκτονικζσ των Η/Τ, τρόπουσ υλοποίθςθσ των 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, τρόπουσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων. 

 Να κατανοοφν και να αναπαριςτάνουν δεδομζνα ςε διαφορά αρικμθτικά 
ςυςτιματα. 

 Να κατανοοφν και να εκτελοφν λογικζσ και αρικμθτικζσ πράξεισ. 

 Να γνωρίηουν τθν λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 Να γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ του λογιςμικοφ. 

 Να γνωρίηουν τθν ζννοια του αλγορίκμου, να κατανοοφν και να παρακολουκοφν ι 
και να αναπτφςςουν απλοφσ αλγορίκμουσ 

 Να περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά ενόσ δικτφου και τον τρόπο λειτουργίασ του 
διαδικτφου.  

Πρακτικό / Εργαςτθριακό μζροσ: 

το πρακτικό εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ ζχει ςκοπό να βελτιϊςει το επίπεδο γνϊςεων 
και δεξιοτιτων του χριςτθ Η/Τ, ςφμφωνα με  τισ βαςικζσ κοινζσ αποδεκτζσ δεξιότθτεσ τθσ χριςθσ 
Η/Τ, για να παρζχει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν κακιμενι χριςθ των εφαρμογϊν του Η/Τ. 
Σο πρακτικό μζροσ κα ζχει  διάρκεια 2 ϊρεσ / εβδομάδα, κα περιλαμβάνει ενότθτεσ ςχετικζσ με 
τθν χριςθ των Η/Τ, τισ  δεξιότθτεσ χριςθσ επεξεργαςίασ κειμζνου, τισ δεξιότθτεσ χριςθσ 
υπολογιςτικϊν φφλλων, και βάςεων δεδομζνων και παρουςιάςεων. Όπου κα δίνεται ζμφαςθ ςε 
εφαρμογζσ τθσ οικονομίασ και διοίκθςθ επιχειριςεων. 

 Με τθν ςυμπλιρωςθ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρία κα πρζπει να είναι ςε 
κζςθ:  

 Να χρθςιμοποιεί τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ ενόσ Η/Τ (ενδεικτικά οργάνωςθ ανεχειϊν, 
δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ, κ.α.). 

 Να πραγματοποιεί βαςικζσ λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία, 
επεξεργαςία και ολοκλιρωςθ ενόσ αρχείου επεξεργαςίασ κειμζνου. Να 
χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ όπωσ δθμιουργία πινάκων, χριςθ εικόνων και γραφικϊν 
μζςα ςε ζγγραφο, ειςαγωγι αντικειμζνων και ςυγχϊνευςθ αλλθλογραφίασ. 

 Να χειρίηεται τισ βαςικζσ εφαρμογζσ Τπολογιςτικϊν Φφλλων, να πραγματοποιεί 
ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ υπολογιςτικζσ πράξεισ χρθςιμοποιϊντασ βαςικοφσ τφπουσ 
και ςυναρτιςεισ, αλλά και να χειρίηεται και προθγμζνεσ εφαρμογζσ όπωσ, ειςαγωγι 
αντικειμζνων, δθμιουργία γραφθμάτων και διαγράμματα. 

 Να είναι ςε κζςθ να δθμιουργεί, να επεξεργάηεται και να ολοκλθρϊνει μια 
παρουςίαςθ, ζτοιμθ προσ χριςθ, να μπορεί να κινείται μεταξφ ενόσ εφρουσ 
επιλογϊν ζτςι ϊςτε οι παρουςιάςεισ που δθμιουργεί να περιλαμβάνουν διάφορα 
κζματα και να απευκφνονται ςε διάφορεσ ομάδεσ ατόμων από διαφορετικοφσ 
χϊρουσ. Να δθμιουργεί γραφιματα και διαγράμματα που να ςυνοδεφονται από 
ποικιλία ειδικϊν εφζ. 

 Να μπορεί να κατανοεί τισ βαςικζσ ιδζεσ ςτισ βάςεισ δεδομζνων. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Θεωρθτικό μζροσ: 

 Γνωριμία με τον Τπολογιςτι. 



 

 

 Σα ςυςτατικά μζρθ ενόσ Τπολογιςτι 

 Αλλθλεπίδραςθ με τον Τπολογιςτι 

 Δεδομζνα: Αρικμοί, Λογικζσ και αρικμθτικζσ πράξεισ, αναπαράςταςθ μθ αρικμθτικϊν 
δεδομζνων. 

 Οργάνωςθ Τπολογιςτι. 

 Λογιςμικό: Λειτουργικά ςυςτιματα, Λογιςμικά εφαρμογϊν, Νζοι τφποι Λογιςμικϊν. 

 Δομζσ δεδομζνων και αλγόρικμοι 

 Δίκτυα , Διαδίκτυο και Παγκόςμιοσ Ιςτόσ. 

 Πολυμζςα 

 Αςφάλεια Δεδομζνων 

 Αρχζσ προγραμματιςμοφ. 
Πρακτικό Μζροσ: 

 Βαςικι χριςθ Η/Τ 

 Εφαρμογι Λογιςμικοφ Επεξεργαςίασ Κειμζνου για εφαρμογζσ τθσ Οικονομίασ και τθσ  
Διοίκθςθσ. 

 Εφαρμογι Λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν Φφλλων για εφαρμογζσ τθσ Οικονομίασ και τθσ 
Διοίκθςθσ. 

 Εφαρμογι Λογιςμικοφ Παρουςιάςεων για εφαρμογζσ τθσ Οικονομίασ και τθσ Διοίκθςθσ. 
 

 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθ τάξθ Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ οπτικοακουςτικοφ και αλλθλεπιδραςτικοφ υλικοφ με 
τθ βοικεια ΣΠΕ 
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ( επεξεργαςτισ κειμζνου, 
υπολογιςτικά φφλλα και παρουςιάςεισ) ςτο Πρακτικό μζροσ. 
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ και επικοινωνίασ με τουσ 
φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e- class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
με (Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  

 Αςκιςεισ Πράξθσ  

26 

26 

Ατομικι ι Ομαδικι εργαςία( με 

αςκιςεισ)  

 

50 

Αυτοτελισ Μελζτθ 48 

Σφνολο Μακιματοσ  

(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

πιςτωτικι μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

Α. Γραπτι τελικι εξζταςθ για το κεωρθτικό μζροσ ( 60%) που 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
- Ανάλυςθ ρόλων και ενδιαφερομζνων μερϊν ςε 

ςφντομθ μελζτθ περίπτωςθσ 
- Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με το αντικείμενο 
- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

Β. Ατομικζσ ι Ομαδικζσ εργαςίεσ (Αςκιςεισ) ςτο Πρακτικό 
Μζροσ (40%). 
 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ  από αυτοφσ 



 

 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςθ τουσ. 

 
 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
 
Μποηάνθσ Παναγιϊτθσ(2019). Ειςαγωγι ςτθν πλθροφορικι και τουσ Υπολογιςτζσ, ( εκδόςεισ Τηιόλα). 
Παπαδάκθσ Ν, Παναγιωτάκθσ Σ, Ψαράκθσ Μ. :Ειςαγωγι ςτθν  Πλθροφορικι. ( εκδόςεισ: Δίςιγμα ΙΚΕ  ) 
Μαυρίδθσ Ν. (2019): Πλθροφορικι και Τεχνολογία Αιχμισ, ( εκδόςεισ Αφοί Κυριακίδθ. 

 
 

 


