
3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα 
τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και 
μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος 
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του 
έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές 
και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. (δείτε και  Παράρτημα Γ)) 

 
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο που 
ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ): 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 113 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ Μ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 4 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων/ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1029 

  

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1029


(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες  στη χρήση 
εξειδικευμένου λογισμικού με δυνατότητες συμβολικών υπολογισμών, με έμφαση στο 
ανοικτό λογισμικό,  με σκοπό την επίλυση προβλημάτων φυσικής και μαθηματικών με τη 
βοήθεια  υπολογιστών.  Ειδικότερα μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού 

 να απεικονίζει γραφικά συναρτήσεις μιας ή δύο μεταβλητών και δεδομένα 

 να επιλύει αναλυτικά  γραμμικά συστήματα και αλγεβρικές εξισώσεις και να 

βρίσκει αριθμητικά  λύσεις σε μη γραμμικά συστήματα εξισώσεων 

 να υπολογίζει αναλυτικά και αριθμητικά παραγώγους και ολοκληρώματα 

συναρτήσεων μιας ή περισσότερων μεταβλητών και να επιλύει αναλυτικά και 

αριθμητικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων 

 να αναλύει δεδομένα και να υπολογίζει ποσότητες όπως μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση και σφάλμα καθώς και να προσαρμόζει δεδομένα σε καμπύλη 

 να δημιουργεί χρονικά μεταβαλλόμενες γραφικές απεικονίσεις καθώς και 

αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις απλών συστημάτων (πχ μηχανικών 

συστημάτων) 

 να είναι σε θέση να γράφει προ γράμματα ώστε να εφαρμόζει τις ανωτέρω τεχνικές  

για να επιλύει προβλήματα Φυσικής ή Μαθηματικών όπως  η απεικόνιση 

ισοδυναμικών επιφανειών,  δυναμικών γραμμών πεδίου,  ανάπτυγμα Fourier, 

επίλυση εξισώσεων κίνησης μηχανικών συστημάτων, εύρεση ακροτάτων 

συναρτήσεων, εύρεση ιδιοτιμών/ιδιοανυσμάτων πίνακα, επίλυση Διοφαντικών 

εξισώσεων. 

 να εφαρμόζει τις ανωτέρω τεχνικές σε συνδυασμό με προγραμματισμό ώστε να 

δημιουργεί απεικονίσεις και προσομοιώσεις η οποίες είναι χρήσιμες στη 

διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών. 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών . 
Αυτόνομη εργασία. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή: Ιστορικά Στοιχεία, συμβολικοί υπολογισμοί και σχετικό λογισμικό. Ανοικτό 
λογισμικό- Το λογισμικό SAGE. Βασικές Έννοιες: Απλοί αλγεβρικοί και αριθμητικοί 
υπολογισμοί, συναρτήσεις, παράγωγοι, ολοκληρώματα, ρίζες εξισώσεων. Γραφικές 
αναπαραστάσεις: Γραφικές αναπαραστάσεις συναρτήσεων στις δύο και τρεις διαστάσεις, 
γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, γραφική αναπαράσταση διανυσματικών πεδίων, 
κινούμενα γραφικά (animation). Σύνθετα προβλήματα: Γραμμική Άλγεβρα, Ιδιοτιμές, 
Ιδιοσυναρτήσεις, Σειρές, Διαφορικές εξισώσεις, Αριθμητικοί υπολογισμοί. Εφαρμογές στα 
Μαθηματικά και στη Φυσική.  
 
 
 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιείται το σύστημα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Moodle για τη διάθεση σημειώσεων, 
ασκήσεων πρακτικής και 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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 

Εργαστηριακή άσκηση 39 

Μελέτη βιβλιογραφίας 19 

Συγγραφή εργασιών 26 

Εξετάσεις  3 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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. 

 
Εργαστηριακή εξέταση  στο τέλος του μαθήματος 
οι οποία αφορά σε επίλυση προβλημάτων με τη 
βοήθεια υπολογιστή (60%), Ενδιάμεσες Εργασίες 
(40%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Michael O'Sullivan, David Monarres, SSDU SAGE http://www-rohan.sdsu.edu/ 
~mosulliv/Teaching/sdsu-sage-tutorial/index.html 

 Ted Kosan, SAGE For Newbies, February, 2008, https://www.uam.es/ 
personal_pdi/ciencias/pangulo/laboratorio/sage_for_newbies_v1.23.pdf 

 Gregory V. Bard, Sage for Undergraduates, American Mathematical Society, 2014. 

 David Joyner and Marshall Hampton. Introduction to Differential Equations Using 
Sage, Johns Hopkins University Press, 2012. 

 A. Casamayou, N. Cohen, G. Connan, T. Dumont, L. Fousse, F. Maltey, M. Meulien, 
M. Mezzarobba, C. Pernet, N. M. Thiéry, P. Zimmermann , Calcul mathématique 
avec Sage, http://sagebook.gforge.inria.fr/ 

 Robert A. Beezer, A Sage primer for linear algebra, 
http://linear.ups.edu/html/fcla.html και  http://linear.ups.edu/download/fcla-3.40-
sage-6.4-primer.pdf 

 Sage Tutorial, The SAGE development team, http://www.sagemath.org/pdf/en/ 
tutorial/SageTutorial.pdf 

 

 

http://www-rohan.sdsu.edu/%20~mosulliv/Teaching/sdsu-sage-tutorial/index.html
http://www-rohan.sdsu.edu/%20~mosulliv/Teaching/sdsu-sage-tutorial/index.html
http://sage.math.washington.edu/home/tkosan/newbies_book/
https://www.uam.es/%20personal_pdi/ciencias/pangulo/laboratorio/sage_for_newbies_v1.23.pdf
https://www.uam.es/%20personal_pdi/ciencias/pangulo/laboratorio/sage_for_newbies_v1.23.pdf
http://www.gregorybard.com/SAGE.html
http://jhupbooks.press.jhu.edu/ecom/MasterServlet/GetItemDetailsHandler?iN=9781421406374&qty=1&source=2&viewMode=3
http://jhupbooks.press.jhu.edu/ecom/MasterServlet/GetItemDetailsHandler?iN=9781421406374&qty=1&source=2&viewMode=3
http://sagebook.gforge.inria.fr/
http://linear.ups.edu/html/fcla.html
http://linear.ups.edu/download/fcla-3.40-sage-6.4-primer.pdf
http://linear.ups.edu/download/fcla-3.40-sage-6.4-primer.pdf
http://www.sagemath.org/pdf/en/%20tutorial/SageTutorial.pdf
http://www.sagemath.org/pdf/en/%20tutorial/SageTutorial.pdf

