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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 

Ξαλεπηζηήκην ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 

Πρνιή ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

Ρκήκα ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ 

Ρνκέαο ΚΓ 

λνκα δηδάζθνληνο / 

Βαζκίδα: 
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ/ ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

Δπηζηεκνληθή Δηδίθεπζε .... 

 

Θσδ. Αξηζκόο Καζήκαηνο 

Ξξνπηπρηαθό / Κεηαπηπρηαθό Τίηλορ Μαθήμαηορ 

406 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΒΑΠΔΩΛ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ 

 

Δμνπιηζκόο ππνζηήξημεο 

καζήκαηνο: 

Ρα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή δηαθαλεηώλ, νπόηε είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε Laptop θαη Data video projector. 

Απαηηνύκελν ινγηζκηθό: 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο απαηηείηαη ην 

πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ δεδνκέλσλ MS ACCESS 2007 

 

Η.1 Πεξηγξαθή / Πεξηερόκελν καζήκαηνο  

Πηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο αλαιύνληαη έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζην ζρεδηαζκό, ηε ρξήζε 

θαη ηελ πινπνίεζε Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΠΓΒΓ), αιιά θαη πξνρσξεκέλσλ 

ζεκάησλ δηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Ξαξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο ελλνηνινγηθήο κνληεινπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε έκθαζε ζην κνληέιν Νληνηήησλ - 

Ππζρεηίζεσλ (ΝΠ). Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην ζρεζηαθό κνληέιν δεδνκέλσλ θαζώο θαη ζηηο ζρεζηαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Γίλεηαη έκθαζε ζηνλ ελλνηνινγηθό θαη ινγηθό ζρεδηαζκό κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ Γηαγξάκκαηνο Νληνηήησλ-Ππζρεηίζσλ θαη ηνπ ινγηθνύ 

ζρήκαηόο ηεο. Ξαξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο Πρεζηαθήο Άιγεβξαο. Ξεξηγξάθνληαη νη θπζηθέο 

δνκέο αξρείσλ θαη νη θπζηθέο κέζνδνη πξνζπέιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπζηήκαηα Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ. Ξαξνπζηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε αξρείσλ, ηα επξεηήξηα θαη ηηο ηερληθέο 

δεηθηνδόηεζεο. Ξεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο αλάλεςεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη επαλαθνξάο ηνπο από 

βιάβε. Ξεξηγξάθνληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, παξάιιειεο θαη θαηαλεκεκέλεο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ, αληηθεηκελνζηξεθείο θαη επαγσγηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, αιιά θαη ε ζπζρέηηζε 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ κε ηελ ηερλνινγία ηνπ Ξαγθόζκηνπ Ηζηνύ. Ρέινο, παξνπζηάδεηαη ε SQL σο γιώζζα 

δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ θαη ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ.  

Πην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο δηδάζθνληαη ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελόο Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πρεζηαθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό ηεο Microsoft Access. 

Ππγθεθξηκέλα, ην πεξηερόκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη ηε ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη 
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ζρέζεσλ. Αλαιύνληαη όια ηα είδε εξσηεκάησλ, όπσο είλαη εξσηήκαηα επηινγήο από έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο, εξσηήκαηα δηαγξαθήο, ελεκέξσζεο, δεκηνπξγίαο πίλαθα, πξνζάξηεζεο, 

δηαζηαύξσζεο. Δπίζεο, γίλεηαη εηζαγσγή ζηε ρξήζε ησλ θνξκώλ, εθζέζεσλ/αλαθνξώλ θαη 

καθξνεληνιώλ. Ρέινο πινπνηνύληαη εξσηήκαηα δεκηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ πηλάθσλ κέζσ ηεο γιώζζαο 

SQL.  

 

Κύριος Εκπαιδεσηικός Σηότος (Σηην Ελληνική και ζηην Αγγλική) 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εκβαζύλνπλ νη θνηηεηέο - θνηηήηξηεο ηηο γλώζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηόζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ θαη 

πινπνίεζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, όζν θαη ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζήο ηνπο.  

Πε εξγαζηεξηαθό επίπεδν, θύξηνο ζηόρνο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη θνηηεηέο - θνηηήηξηεο κε ηε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία ελόο από ηα δεκνθηιέζηεξα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ όπσο είλαη ε MS 

Access.    

 

Η.2 Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Πηόρνη ηνπ ζεσξεηηθνύ αιιά θαη εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθπαηδεύζεη θαη λα 

θαηαξηίζεη θαηάιιεια ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο έηζη ώζηε λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο εθείλεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα: 

 αλαιύνπλ ηηο εθάζηνηε εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ελόο ΠΓΒΓ θαη λα γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο 

νξγάλσζεο αξρείσλ θαη εξεπηεξίσλ θαη ηερληθέο δεηθηνδόηεζεο,  

 ζρεδηάδνπλ-κνληεινπνηνύλ έλα ΠΓΒΓ ρξεζηκνπνηώληαο δηαγξακκαηηθά κνληέια, όπσο είλαη ην 

ελλνηνινγηθό κνληέιν Νληνηήησλ – Ππζρεηίζεσλ, 

 δεκηνπξγνύλ ην Ινγηθό Πρεδηαζκό ελόο ΠΓΒΓ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηαγξακκαηηθή απεηθόληζή ηνπ, 

 γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Πρεζηαθήο Άιγεβξαο,  

 γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δεδνκέλσλ,  

 πξνζδηνξίδνπλ, ζπιιέγνπλ, αληινύλ, επεμεξγάδνληαη θαη εθκεηειιεύνληαη ηα πιεξνθνξηαθά 

δεδνκέλα κε ρξήζε ηεο γιώζζαο SQL, έρνληαο σο αληηθεηκεληθό ζθνπό ηε δεκηνπξγία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξίαο. 

 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα (ηελ Διιεληθή θαη ζηελ Αγγιηθή) 

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

λα: 

 αλαθέξεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο αλαθνξηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ελόο ΠΓΒΓ 

 θαηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ελόο ΠΓΒΓ 

 κνληεινπνηήζεη έλα ΠΓΒΓ σο κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνύ 
ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν Νληνηήησλ – Ππζρεηίζεσλ 

 θαηαζθεπάζεη ην Πρεζηαθό Κνληέιν κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ από ην κνληέιν Νληνηήησλ – 
Ππζρεηίζεσλ 
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 αλαιύζεη ηα είδε ησλ θαλόλσλ αθεξαηόηεηαο ζε κηα Πρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 

 θξίλεη κία νξζά ζρεδηαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ ζην επίπεδν ηνπ Ινγηθνύ Πρεδηαζκνύ βαζηδόκελνη ζην 
Γηάγξακκα Νληνηήησλ-Ππζρεηίζεσλ 

 παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο πξάμεηο ηεο Πρεζηαθήο Άιγεβξαο 

 εθαξκόδεη πξάμεηο Πρεζηαθήο Άιγεβξαο γηα ηελ δεκηνπξγία εξσηεκάησλ 

 αλαγλσξίδεη ην ξόιν βαζηθώλ ηκεκάησλ ελόο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, όπσο ν 
θαηάινγνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ιεμηθό δεδνκέλσλ 

 γλσξίδεη ην θπζηθό ηξόπν νξγάλσζεο ησλ αξρείσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα δηάθνξα απνζεθεπηηθά 
κέζα θαη θπξίσο ζην ζθιεξό δίζθν 

 δηαθξίλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο επξεηεξίσλ ζε έλα Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 αλαιύεη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο απνζεθεπκέλεο 
δηαδηθαζίεο πξνζπέιαζεο κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 θαηαζθεπάδεη απιά θαη ζύλζεηα εξσηήκαηα κε ρξήζε ηεο γιώζζαο SQL γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ 
θαη πιεξνθνξηώλ από κία Βάζε Γεδνκέλσλ 

 ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αζθαιείαο ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ 

 παξαζέηεη ηηο ηζρύνπζεο ηάζεηο θαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζύγρξνλσλ κνξθώλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ  

 

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

ζέζε λα: 

 δεκηνπξγήζεη κηα Βάζε Γεδνκέλσλ αμηνπνηώληαο ην Γηάγξακκα Νληνηήησλ – Ππζρεηίζεσλ θαζώο 
θαη ην Ινγηθό Πρεδηαζκό θαη ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα πην δηαδεδνκέλα Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο 
Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο αγνξάο (π.ρ. MS Access) 

 θαηαζθεπάζεη πίλαθεο θαη θόξκεο γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ 

 δεκηνπξγήζεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ πηλάθσλ 

 δεκηνπξγήζεη εξσηήκαηα απιά θαη ζύλζεηα γηα αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ από κία Βάζε Γεδνκέλσλ 
θαζώο θαη ζπγθεληξσηηθά εξσηήκαηα 

 πινπνηήζεη εξσηήκαηα όισλ ησλ ηύπσλ (εηζαγσγήο, ελεκέξσζεο, δηαγξαθήο, πξνζάξηεζεο, 
αλάθηεζεο θηι) κε ρξήζε ηεο γιώζζαο SQL 

 ζπλζέηεη πιεξνθνξίεο από πίλαθεο θαη εξσηήκαηα ώζηε λα δηακνξθώλεη ρξήζηκεο αλαθνξέο θαη 
εθζέζεηο 

 

 

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

Θεωρηηικό Μέρος Μαθήμαηος 

Μάζεκα 1ν: Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Αξρηηεθηνληθή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ 

Μάζεκα 2ν: Φπζηθό Δπίπεδν ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Μάζεκα 3ν: ρεδηαζκόο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Μάζεκα 4ν: Δλλνηνινγηθόο ρεδηαζκόο θαη ην Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ 

Μάζεκα 5ν: Δπεθηεηακέλν Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ θαη Αληηθεηκελνζηξεθήο 

Μνληεινπνίεζε 

Μάζεκα 6ν: Απνζήθεπζε Δγγξαθώλ θαη Πξσηεύνπζεο Οξγαλώζεηο Αξρείσλ 

Μάζεκα 7ν: ρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ & ρεζηαθή Άιγεβξα  

Μάζεκα 8ν: Λνγηθόο ρεδηαζκόο θαη Απεηθόληζε ζην ρεζηαθό Μνληέιν 

Μάζεκα 9ν: Γιώζζα SQL  
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Μάζεκα 10ν: Έπεμεξγαζία θαη Βειηηζηνπνίεζε Δπεξσηεκάησλ 

Μάζεκα 11ν: Έλλνηεο Δπεμεξγαζίαο Γνζνιεςηώλ 

Μάζεκα 12ν: Σερληθέο Αλάθακςεο ΒΓ & Αζθάιεηα 

Μάζεκα 13ν: Παξαδείγκαηα πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ΒΓ 

 

Εργαζηηριακό Μέρος Μαθήμαηος 

Μάζεκα 1ν: Βαζηθέο Έλλνηεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο γηα ηα:  

 Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Κνληέια Γεδνκέλσλ θαη Αξρηηεθηνληθή ΠΓΒΓ 

 Κνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Νληνηήησλ – Ππζρεηίζσλ 

 Θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα βάζε δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο, 

εγγξαθέο, ηα πεδία θαη ηνπο ηύπνπο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ πεδίσλ. 

 Θαηαλόεζε ηνπ ηη είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί. 

 Θαηαλόεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ πηλάθσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

 Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ ηεο MS-Access 

 

Μάζεκα 2ν: ρεδίαζε Πηλάθσλ (1/2) 

 Γεκηνπξγία   θαη  απνζήθεπζε   ελόο  πίλαθα  θαη θαζνξηζκόο ησλ πεδίσλ θαη ησλ ηύπσλ ηνπο. 

 Ξξνζζήθε, δηαγξαθή εγγξαθώλ ζε έλαλ πίλαθα. 

 Ξξνζζήθε πεδίνπ ζε ππάξρνλ πίλαθα. 

 Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή. 

 Γηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή. 

 Σξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαίξεζεο. 

 Κεηαθίλεζε εληόο ηνπ πίλαθα ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία 

εγγξαθή, ζε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή. 

 Γηαγξαθή ελόο πίλαθα. 

 Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν πίλαθα. 

 

Μάζεκα 3ν: Οξηζκνί Κιεηδηώλ – ρεδίαζε Πηλάθσλ (2/2) 

 Νξηζκόο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ. 

 Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ κε βάζε έλα πεδίν κε ύπαξμε ή όρη δηπιόηππσλ εγγξαθώλ. 

 Ρξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ κνξθήο ησλ πεδίσλ, όπσο: κέγεζνο, κνξθή αξηζκνύ, κνξθή 

εκεξνκελίαο. 

 Θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο ησλ πεδίσλ ζ' έλα πίλαθα. 

 Γεκηνπξγία απινύ θαλόλα επηθύξσζεο γηα αξηζκό, θείκελν, εκεξνκελία/ώξα, λνκηζκαηηθή 

κνλάδα. 

 Δθαξκνγή, ηξνπνπνίεζε ηύπνπ δεδνκέλσλ όπσο γηα παξάδεηγκα θεηκέλνπ, ππνκλήκαηνο, 

ππεξζύλδεζεο, εηθόλαο, λνκίζκαηνο, εκεξνκελίαο & ώξαο, ζε έλα πεδίν. Θαηαλόεζε ησλ 

επηπηώζεσλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία πεδίνπ ή ζηήιεο επηινγήο (look up) από ιίζηα ή πίλαθα. 
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 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαλόλα επηθύξσζεο (validation rule) ζε έλα πεδίν ή ζηήιε. 

 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία κάζθαο εηζαγσγήο ζε έλα πεδίν ή ζηήιε. 

 Δθαξκνγή, ηξνπνπνίεζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκήο (default value) ζε έλα πεδίν ή ζηήιε. 

 Νξηζκόο ελόο πεδίνπ σο απαηηνύκελν. 

 

Μάζεκα 4ν: ρέζεηο Πηλάθσλ (½) 

 Γεκηνπξγία κηαο ζρέζεο ηύπνπ «έλα - πξνο έλα» ή «έλα - πξνο πνιιά» κεηαμύ πηλάθσλ. 

 Γηαγξαθή κηαο ζρέζεο κεηαμύ πηλάθσλ. 

 Δθαξκνγή θαλόλα(σλ) ζηηο ζρέζεηο πηλάθσλ ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ ηα πεδία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ. 

 

Μάζεκα 5ν: ρέζεηο Πηλάθσλ (2/2) 

 Θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ δεκηνπξγίαο έγθπξσλ ζπζρεηίζεσλ. 

 Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ζρέζεο ηύπνπ έλα 

 - πξνο - έλα ή έλα - πξνο - πνιιά κεηαμύ πηλάθσλ. 

 Θαηαλόεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζρέζεο ηύπνπ πνιιά - πξνο - πνιιά κεηαμύ πηλάθσλ. 

 Δθαξκνγή εζσηεξηθήο (inner), πξσηεύνπζαο 

 - εμσηεξηθήο (αξηζηεξήο - outer) θαη δεπηεξεύνπζαο - εμσηεξηθήο (δεμηάο - self) ζύλδεζεο. 

 Δθαξκνγή θαη ρξήζε αθεξαηηόηεηαο αλαθνξώλ (referential integrity). 

 Δθαξκνγή απηόκαηεο δηαγξαθήο ζρεηηθώλ εγγξαθώλ. 

 Ππζρέηηζε θαη ζύλδεζε δεδνκέλσλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό εξσηεκάησλ. 

 

Μάζεκα 6ν:  Πξόνδνο Ι 

Δμέηαζε κε ρξήζε Ζ ζηα ζέκαηα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. 

 

Μάζεκα 7ν: Αλάθηεζε Πιεξνθνξηώλ – Απιά Δξσηήκαηα 

 Σξήζε ηεο εληνιήο αλαδήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε, αξηζκό, εκεξνκελία ζε θάπνην πεδίν. 

 Δθαξκνγή θίιηξνπ ζε πίλαθα. Απαινηθή θίιηξνπ από πίλαθα. 

 Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε εξσηήκαηνο βαζηζκέλν ζε έλαλ πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο. 

 Ξξνζζήθε θξηηεξίσλ ζ' έλα εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνπζδήπνηε από ηνπο αθόινπζνπο 

ηειεζηέο: < (Κηθξόηεξν από), <= (Κηθξόηεξν ή ίζν από), > (Κεγαιύηεξν από), >= (Κεγαιύηεξν 

ή ίζν από), = (Ίζν), <> (Γηάθνξν), AND (Ινγηθό ΘΑΗ), OR (Ινγηθό Ή). 

 Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο: κε πξνζζήθε, απαινηθή θξηηεξίσλ. 

 Γεκηνπξγία εξσηεκάησλ κε ππνινγηδόκελα πεδία. 

 Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο κε: Ξξνζζήθε, δηαγξαθή, κεηαθίλεζε, απόθξπςε, επαλεκθάληζε 

πεδίσλ. 

 Ραμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ εξσηήκαηνο θαηά αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά, ή 

αιθαβεηηθή, αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Μάζεκα 8ν: Άιινη ηύπνη εξσηεκάησλ 
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 Γεκηνπξγία θαη ρξήζε εξσηήκαηνο γηα ηελ ελεκέξσζε - ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ελόο 

πίλαθα. 

 Γεκηνπξγία θαη ρξήζε εξσηήκαηνο γηα δηαγξαθή εγγξαθώλ ζε έλαλ πίλαθα. 

 Γεκηνπξγία θαη ρξήζε εξσηήκαηνο γηα απνζήθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ πιεξνθνξηώλ ζε λέν 

πίλαθα. 

 Ξξνζάξηεζε εγγξαθώλ ζε έλα πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο έλα εξώηεκα. 

 Νκαδνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα εξώηεκα. 

 

Μάζεκα 9ν: Φόξκεο – Δθζέζεηο/Αλαθνξέο - Μαθξνεληνιέο 

 Γεκηνπξγία, απνζήθεπζε, άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο θόξκαο. 

 Σξήζε κηαο θόξκαο γηα ηελ θαηαρώξηζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή εγγξαθώλ. 

 Κεηαθίλεζε ζηελ επόκελε/ πξνεγνύκελε εγγξαθή, ζηελ πξώηε/ηειεπηαία εγγξαθή, ζε 

ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία κηαο θόξκαο. 

 Ξξνζζήθε, κεηαβνιή θεηκέλνπ ζηελ Θεθαιίδα/πνζέιηδν κηαο θόξκαο. 

 Γηαγξαθή κηαο θόξκαο.  

 Γεκηνπξγία δεζκεπκέλσλ (bound) ή αδέζκεπησλ (unbound) ζηνηρείσλ ζε θόξκα. 

 Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ζύλζεηνπ πιαηζίνπ (combo box), πιαηζίνπ ιίζηαο (list box), ζηνηρείνπ 

επηθύξσζεο - επηινγήο (check box), νκάδαο θνπκπηώλ επηινγήο (option group). 

 Γεκηνπξγία αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ ζηνηρείσλ ππνινγηζκνύ ζε κηα θόξκα. 

 Θαζνξηζκόο ηεο ζεηξάο πνπ αθνινπζείηαη ζηα ζηνηρεία ειέγρνπ 

 Δηζαγσγή πεδίνπ δεδνκέλσλ ζηελ θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν ηεο πξώηεο ζειίδαο ή όισλ ησλ 

ζειίδσλ. 

 Γεκηνπξγία ππνθόξκαο θαη ζύλδεζε κε ηελ θύξηα θόξκα. 

 Ρξνπνπνίεζε ηεο ππνθόξκαο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο. 

 Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε κηαο έθζεζεο βαζηζκέλε ζ' έλα πίλαθα, εξώηεκα. 

 Κεηαβνιή ηεο δηεπζέηεζεο ησλ πεδίσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο 

έθζεζεο. 

 Νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ βάζεη ζπγθεθξηκέλεο επηθεθαιίδαο (πεδίνπ) ζε κηα έθζεζε θαηά 

αύμνπζα, θζίλνπζα αξηζκεηηθή ζεηξά ή αιθαβεηηθή αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 Ξαξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ ζε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ρξεζηκνπνηώληαο ζπλνπηηθέο 

ηηκέο αζξνίζκαηνο, ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ όξνπ θαη θαηακέηξεζεο κε ηα θαηάιιεια ζεκεία 

δηαθνπήο / αιιαγήο. 

 Ξξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε θεηκέλνπ ζηελ Θεθαιίδα ή ην πνζέιηδν κηαο έθζεζεο. 

 Γηαγξαθή κηαο έθζεζεο. 

 Απνζήθεπζε θαη θιείζηκν κηαο έθζεζεο. 

 Θαηαγξαθή απιήο καθξνεληνιήο (π.ρ. θιείζηκν κηαο θόξκαο). 

 Δθηέιεζε καθξνεληνιήο. 

 Αληηζηνίρεζε καθξνεληνιήο ζε αληηθείκελν ειέγρνπ ζε θόξκα, αλαθνξά / έθζεζε. 

 

Μάζεκα 10ν: ύλζεηα Δξσηήκαηα   

 Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο επηινγήο κε ρξήζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξσλ πηλάθσλ. Δξσηήκαηα 

επηινγήο ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο/επηινγήο. 
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 Νκαδνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζε έλα εξώηεκα. 

 Σξήζε ζπγθεληξσηηθώλ ζπλαξηήζεσλ ζε έλα εξώηεκα: αζξνίζκαηνο (sum), θαηακέηξεζεο 

(count), κέζνπ όξνπ (average), κέγηζηεο ηηκήο (max), ειάρηζηεο ηηκήο (min). 

 Σξήζε εξσηήκαηνο δηαζηαύξσζεο (cross tab) 

 Σξήζε ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ (wild cards) ζε έλα εξώηεκα. 

 Σξήζε αξηζκεηηθώλ θαη ινγηθώλ παξαζηάζεσλ ζε έλα εξώηεκα. 

 Δκθάληζε δηπιό-εγγξαθώλ. 

 Δκθάληζε αηαίξηαζησλ (unmatched) ηηκώλ. 

 Δκθάληζε πςειόηεξεο - ρακειόηεξεο ηηκήο ζε κηα πεξηνρή ηηκώλ ζε έλα εξώηεκα. 

 Δηζαγσγή ηηκώλ ζε έλα εξώηεκα κεηά από πξνηξνπή (παξακεηξηθό εξώηεκα). 

 

Μάζεκα 11ν: Η Γιώζζα SQL (1/2) 

 Ζ βαζηθή εληνιή αλαδήηεζεο/αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 

 Γηάηαμε (ηαμηλόκεζε) απνηειεζκάησλ. 

 Πύγθξηζε ζπκβνινζεηξώλ. 

 Ζ ηηκή NULL ζηελ SQL. 

 Κεηνλνκαζία πηλάθσλ θαη πεδίσλ. 

 Δξσηήκαηα κε πνινγηδόκελα Ξεδία. 

 Δξσηήκαηα Πύλδεζεο Ξηλάθσλ. 

 Δζσηεξηθή Πύλδεζε Ξηλάθσλ θαη ην Θαξηεζηαλό Γηλόκελν. 

 πόινηπα Δίδε Ππλδέζεσλ. 

 

Μάζεκα 12ν: Η Γιώζζα SQL (2/2) 

 Δληνιέο Ππλόισλ θαη Δξσηήκαηα Ξνιιώλ Δπηπέδσλ (εληνιέο DISTINCT, IN, ANY, ALL θαη 

EXISTS). 

 Ππλαζξνηζηηθέο Ξξάμεηο θαη Δληνιή Νκαδνπνίεζεο. 

 Νκαδνπνίεζε ππό ζπλζήθε – Δληνιή HAVING. 

 Γεκηνπξγία θαη Γηαγξαθή ελόο πίλαθα. 

 Κεηαβνιή δνκήο ελόο πίλαθα. 

 Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ, εληνιέο INSERT, DELETE, UPDATE. 

 

 Μάζεκα 13ν: Σειηθή Δμέηαζε  

Ρειηθή εμέηαζε κε ρξήζε Ζ ζηα ζέκαηα θαη ηηο αζθήζεηο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηηο πξνεγνύκελεο 

ελόηεηεο. 

 

 

 

Ιδρύμαηα ποσ σλοποιούν ζτεηικό διδακηικό ανηικείμενο 

Α. Ιδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία δηδάζθεηαη ην ίδην ή παξόκνην κάζεκα 
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Πε πξνπηπρηαθό επίπεδν ην κάζεκα δηδάζθεηαη ζε όια ηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. 

 

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

 

 

Η.3 Δίδνο Μαζήκαηνο 

Δμάκελν 

Γηδαζθαιίαο 

1ν – 12ν  

πνρξεσηηθό (),  

πνρξεσηηθήο Δπηινγήο 

(Δ),  

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

πνβάζξνπ (Ξ),  

Δπηζηεκνληθήο Ξεξηνρήο 

(ΔΞ),  

Γεληθώλ Γλώζεσλ (ΓΓ), 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ) 

Κάζεκα Θνξκνύ (ΘΝ),  

Δηδίθεπζεο (ΔΗΓ),  

Θαηεύζπλζεο (ΘΑ) 

4ν  ... ΘΝ 

Η.4 Γηδαζθαιία 

Ξξνβιεπόκελεο Ώξεο Γηδαζθαιίαο 

αλά εμάκελν Πύλνιν 

εβδνκαδηαίσ

λ σξώλ 

δηδαζθαιίαο 

Γηδαθηηθ

έο 

Κνλάδεο 

Σξήζε 

Ξνιιαπιήο 

Βηβιηνγξαθί

αο (Λαη/ρη) 

Δξγαζία ή 

Ξξόνδνο (Λαη / 

ρη) 

πνρξεσηηθή / 

Ξξναηξεηηθή 

Γηαιέμε

ηο 
Δξγαζηήξηα 

Κηθξ

έο 

νκάδ

εο 

Άιιε 

39 26   5 (3+2) 5,5 Λαη 
Ξξναηξεηηθή 

εξγαζία 

Η.5 Δλεκέξσζε – Αμηνιόγεζε 

Ρν κάζεκα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ  

Νδεγό Ππνπδώλ; (Λαη/ρη) 

Πειίδα αλαθνξάο καζήκαηνο 

πάξρεη ηζηνζειίδα καζήκαηνο; 

(Λαη/ρη) 

Γηεύζπλζε URL 

Έρεη γίλεη ζην ηξέρνλ εμάκελν 

αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από 

ηνπο θνηηεηέο; (Λαη/ρη) 

Λαη 

http://eclass.teipat.gr/eclass/m

odules/document/file.php/7281

20/bd/bd.htm 

Λαη 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΗΗ.1 Γηδαθηέα Ύιε 

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

Αθαδεκατθό Έηνο 2014-2015 

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

Γελ ππάξρεη επηθάιπςε ύιεο κε άιια καζήκαηα. 

 

ΗΗ.2 Γηδαθηηθά Βνεζήκαηα 

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

 Βαζίιεηνο Ρ. Ρακπαθάο , «Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ», 2009 

 Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., «Θεκειηώδεηο αξρέο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ», 
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5ε έθδνζε αλαζεσξεκέλε έθδ., Δθδόζεηο Γίαπινο, 2007  

 

ΗΗ.2.2 Γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ θαη κε πνηα δηαδηθαζία;  

Λαη, ζπλερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

 

ΗΗ.2.3 Ξνην πνζνζηό  ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο θαιύπηεηαη από ηα βνεζήκαηα; 

 

100% 

 

ΗΗ.2.4 Ξαξέρεηε πξόζζεηε βηβιηνγξαθία πέξαλ ησλ δηαλεκόκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

 Connolly T., Begg C., Strachan A., Ππζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηόκνο Β’, εθδόζεηο ΗΩΛ. 2001. 

 Date, C. J., “Δηζαγσγή ζηε Ππζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ”, ηόκνη Α’ θαη Β’, εθδόζεηο 

ΘΙΔΗΓΑΟΗΘΚΝΠ. 

 Ramakrishnan, Raghu, “Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ”, ηόκνη Α’ θαη Β’, εθδόζεηο 

ΡΕΗΝΙΑΠ, 2002. 

 Silberschatz, Korth, Suda, “Ππζηήκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Ζ Ξιήξεο Θεσξία ησλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ”, εθδόηεο ΓΘΗΝΟΓΑΠ. 

 Θαλίδεο, Δπάγγεινο Η., “Γιώζζεο 4εο γεληάο sql”, εθδόηεο: Ίσλ, ISBN: 960-405-521-6. 

 Πθνπξιάο, Σξήζηνο, “ινπνίεζε εθαξκνγώλ κε βάζε SQL”, εθδόηεο ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΛΔΩΛ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ, ISBN: 960-8105-18-8. 

 Θαλίδεο Η. Δπάγγεινο, «Γιώζζεο 4εο Γεληάο & SQL», Δθδόζεηο ΗΩΛ, 1994, Αζήλα. 

 «Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ: Αλαπηπμηαθή Ξξνζέγγηζε», Μέλνο Κ., Σξηζηνδνπιάθεο Γ., 

Δθδόζεηο Ξαπαζσηεξίνπ, 2002, Αζήλα. 

 «Νδεγόο ηνπ SQL SERVER 2005», Dusan Petkovic, Δθδόζεηο Γθηνύξδα, 2006, Αζήλα. 

 «Πρεζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ», Θερξήο Δπάγγεινο, Δθδόζεηο Θξηηηθή, 2005, Αζήλα. 

 «ORACLE - Δηζαγσγή ζηνλ Ξξνγξακκαηηζκό», R. Sunderraman, Δθδόζεηο ΗΩΛ, 1999, Αζήλα. 

ΗΗ.2.5 Ξώο 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 

Κέζσ αλαθνηλώζεσλ, ειεθηξνληθώλ ζεκεηώζεσλ θαη πξνθνξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ. 

ΗΗ.3 Δπηθνηλσλία & Καζνδήγεζε Φνηηεηώλ / πλεξγαζίεο  

ΗΗ.3.1 Έρεηε αλαθνηλσκέλεο ώξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; 

ΛΑΗ 

ΗΗ.3.2 Ξώο κεζνδεύεηε ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε 
θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

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

βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

ΗΗ.3.3 Νξγαλώλεηε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηώλ / δηαιέμεηο 
επηζηεκόλσλ ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή εζληθνύο 
θνηλσληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο; 
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Νρη 

 

ΗΗ.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% Χ  60-80%   80-

100% 

  Δεν 

γνωπίζω 

 

 

ΗΗ.5 Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ ζην κάζεκα 

ΙΙ.5.1 Ρξόπνη 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  Σ 

Δμέηαζε πξνθνξηθή ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

Ξξόνδνο (ελδηάκεζε εμέηαζε): Σ 

Θαη’ νίθνλ εξγαζία: Σ 

Ξξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζίαο:  

Δξγαζηήξην ή πξαθηηθέο αζθήζεηο: Σ 

Άιια * :  

* Ξεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηπρόλ άιινπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο. 

 

 

 

 

Ξαξαθνινπζνύληαη 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 Ξώο δηαζθαιίδεηε ηε δηαθάλεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηώλ; 

Κε πξόζβαζε ζην γξαπηό ηνπο. 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΗΗΗ.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. 
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Σξεζηκνπνηείηαη ην Ακθηζέαηξν ηνπ Ρκήκαηνο. 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. 

Ρν Ρκήκα 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 ΠΡ) ρσξεηηθόηεηαο 22, 24 θαη 26 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη έλα (1) 

Δξγαζηήξην (Δξγαζηήξην Κ) ρσξεηηθόηεηαο 30 ζέζεσλ εξγαζίαο. Νη 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 Ρκήκαηνο ηόζν 

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 ΠΡ) 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. 

ΙΙΙ.1.4 Ππνπδαζηήξηα: 

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

διαθεζιμόηηηάρ ηοςρ. 

πάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα ζην ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΡΔΗ, επαξθή θαη θαηάιιεια ζηα νπνία 

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

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

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο. 

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

Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Γηαρείξηζεο Ππζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ MS Access 2007. 

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

Λαη, ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο από ηελ βηβιηνζήθε. 

ΙΙΙ.1.7 Ξώο 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. 

Ζ δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 

 

 

 

ΗΗΗ.2 Αμηνπνίεζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) 

ΗΗΗ.2.1 Σξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 
καζήκαηνο θαη πώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηνύληαη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο 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 ςειώλ 
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Ραρπηήησλ ηνπ ΡΔΗ. 

ΗΗΗ.2.2 Σξεζηκνπνηνύληαη καζεζηαθά βνεζήκαηα βαζηζκέλα ζε ΡΞΔ; (Αλαθέξαηε παξαδείγκαηα). 

….. 

 

ΗΗΗ.2.3 Σξεζηκνπνηνύληαη ΡΞΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Ξώο; 

Λαη, ρξεζηκνπνηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξόγξακκα θαζώο θαη δηδαζθαιία κε πξνβνιή δηαθαλεηώλ. 

ΗΗΗ.2.4 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ; Ξώο; 
Λαη, νη ζπνπδαζηέο αμηνινγνύληαη κε ΡΞΔ σο πξνο ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ ρξήζεο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο. 

ΗΗΗ.2.5 Σξεζηκνπνηείηε ΡΞΔ ζηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο θνηηεηέο; Ξώο; 

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 

ΗV.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 Ρκήκαηνο. Ρν εξσηεκαηνιόγην 

βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

 

V.2 Πώο αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ;  

 

Ρα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ αμηνινγήζεσλ αλαιύνληαη κε ζθνπό ηε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκα. 

 

 

 


