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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

Διαλέξεισ
Εργαςτηριακέσ Αςκήςεισ

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικισ Υποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://pmc.teipir.gr

1. 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

Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ του απαραίτθτου υπόβακρου γνώςεων ζτςι ώςτε να
είναι δυνατι θ επιτυχισ αντιμετώπιςθ των απαιτιςεων για τθ διαχείριςθ και τθν
υλοποίθςθ ενόσ τεχνικοφ ζργου. Στο μάκθμα γίνεται μια εκτενισ ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ
ζργων. Αναφζρονται οι δεξιότθτεσ, τα εργαλεία, οι τεχνικζσ και οι διαδικαςίεσ που
εφαρμόηονται για να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ ενόσ ζργου, που ιςχφουν ςτα
περιςςότερα ζργα και οι οποίεσ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι γενικά αποδεκτζσ. Στόχοσ του
μακιματοσ είναι ο προγραμματιςμόσ, θ εκτζλεςθ, ο ζλεγχοσ και θ ολοκλιρωςθ ενόσ
τεχνικοφ ζργου που να ικανοποιεί όλεσ τισ προδιαγραφζσ, να είναι εντόσ των ορίων του
αρχικοφ προχπολογιςμοφ και να τελειώνει εντόσ του προκακοριςμζνου χρόνου.
Στο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ πραγματοποιείται θ μελζτθ, θ ςχεδίαςθ και θ
καταςκευι μιασ θλεκτρονικισ ςυςκευισ με τθ χριςθ εργαλείων (cad tools), όπωσ
προςομοίωςθ κυκλώματοσ(PSPICE ι MCAP) και ςχεδίαςθσ πλακζτασ (OrCAD Layout).

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να:
1. Κατανοεί, περιγράφει και εξθγεί τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαχείριςθ των
ζργων και τθ ςφνδεςι τουσ με τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ,
όπωσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μείωςθ ρφπων, ανακφκλωςθ υλικών κ.ά.
2. Χρθςιμοποιεί δεξιότθτεσ, εργαλεία και τεχνικζσ και τισ εφαρμόηει για να ικανοποιιςει
τισ απαιτιςεισ ενόσ ζργου.
3. Πραγματοποιεί τον χρονικό και τον οικονομικό προγραμματιςμοφ ζργων, όπωσ ο
υπολογιςμόσ τθσ κρίςιμθσ διαδρομισ, κ.ά.
4. Αναλφει και υπολογίηει τα βαςικά ςτοιχεία κόςτουσ του ζργου και τα ςυνδζει με το
χρονοδιάγραμμα.
5. Συνεργάηεται ςε ομάδα για τθ μελζτθ, ςχεδίαςθ και καταςκευι μιασ θλεκτρονικισ
ςυςκευισ, κάνοντασ χριςθ και εφαρμογι των μεκοδολογιών και εργαλείων που
διδάχκθκε κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ.
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;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Σχεδιαςμόσ και Διαχείριςθ Ζργων

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ ζργων, διαχειριςτισ ζργου, κίνθτρα, κανόνεσ, οριςμόσ ζργου προδιαγραφζσ.
2. Εργαςίεσ ζργου, δομι ανάλυςθσ εργαςιών (WBS), ςυγκρότθςθ ομάδασ ζργου.
3. Εναρκτιρια ςυνεδρίαςθ ζργου, λίςτα εργαςιών ζργου, δθμιουργία διαγράμματοσ Gantt
4. Χρονικόσ και οικονομικόσ προγραμματιςμόσ ζργου.
5. Διαχείριςθ ποιότθτασ ζργου.
6. Διαχείριςθ ανκρώπινων πόρων.
7. Διαχείριςθ επικοινωνιών ζργου.
8. Διαχείριςθ κινδφνων και αλλαγών ζργου.
9. Κλείςιμο ζργου, αξιολόγθςθ ζργου.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν




Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ςτθ διαχείριςθ ζργων

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ




ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(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

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
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ κυκλωμάτων
και ςχεδιαςμοφ πλακζτασ (pcb)
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class

Η διδαςκαλία οργανώνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μελζτθ, Συγγραφι
αναφοράσ και
Παρουςίαςθ
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου
26
26
26
26

16

120

Για το κεωρθτικό μζροσ,
I. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.
-Ανάλυςθ των ρόλων των ενδιαφερομζνων μερών ςε
ςφντομθ μελζτθ περίπτωςθσ.
-Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικών με ta ποςοτικά
δεδομζνα ενόσ ζργου.
-Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ.
ΙΙ. Ατομικι εργαςία ςε μελζτθσ περίπτωςθσ (30%).
Για το εργαςτθριακό μζροσ:
1. Η αξιολόγθςθ (80%) μιασ μελζτθσ (project), που
παρουςιάηεται ςτο τζλοσ του εξαμινου ςε δθμόςια
παρουςίαςθ.
2. Η ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (20%) μζςω δθμόςιασ
παρουςίαςθσ, τθσ ζκκεςθσ προόδου (feasibility
studies) τθσ μελζτθσ (project).

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Απόςτολοσ Ι. Κοκκόςθσ, Διαχείριςθ Ζργων και Σχεδίαςθ CAD, Σφγχρονθ Εκδοτικι, 2013.
2. Απόςτολοσ Ι. Κοκκόςθσ, Διαχείριςθ Ζργων, 2θ ζκδοςθ, Σφγχρονθ Εκδοτικι, 2011
3. E. Verzuh, Ειςαγωγι ςτθ Διαχείριςθ Ζργων, Κλειδάρικμοσ, 2006
4. Μaylor Harvey, Διαχείριςθ Ζργων, 3θ ζκδοςθ, Κλειδάρικμοσ, 2005

5.

Φυλλάδιο Εργαςτθρίου

