
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

(1) ΓΕΝΙΚΑ   

ΣΧΟΛΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

ΤΜΗΜΑ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΚΑΙ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ    ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ   

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΠΛΡ   104   ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ   2o     

ΤΙΤΛΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

  

  

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   

Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑΣ   

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ   
ΜΟΝΑΔΕΣ   

Διαλέξεις    2   3   

Εργαστηριακές   Ασκήσεις   2   3   

      

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

4   6   

ΤΥΠΟΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     

γενικού   υποβάθρου,     
ειδικού   υποβάθρου,   ειδίκευσης     

γενικών   γνώσεων,   ανάπτυξης   δεξιοτήτων   

Υποχρεωτικό/Γενικού   Υποβάθρου   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

  

Δεν   υπάρχουν   

ΓΛΩΣΣΑ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   και   
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   

Ελληνική   

ΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ   ΣΕ   
ΦΟΙΤΗΤΕΣ   ERASMUS    

Ναι   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   ΣΕΛΙΔΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   (URL)   

h�ps://eclass.aegean.gr/courses/131309/   

   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ   
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ     



  

  

(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   

  

  

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   
● Προαγωγή   της   ελεύθερης,   δημιουργικής   και   επαγωγικής   σκέψης   
● Μετάδοση   και   μεταφορά   τεχνογνωσίας   σε   άλλα   περιβάλλοντα   
● Εργασία   σε   διεπιστημονικό   περιβάλλον   

Στο   τέλος   αυτού   του   μαθήματος   οι   φοιτητές/τριες   θα   γνωρίζουν:   
● Τις   βασικές   αρχές   και   λειτουργίες   Διαδικτύου     
● Τις   πλέον   σημαντικές   υπηρεσίες   Διαδικτύου     
● Το   μοντέλο   Πελάτη   –   Εξυπηρετητή     
● Την   γλώσσα   σήμανσης   HTML5   και   μορφοποίησης   CSS3   
● Σχετικά   με   τεχνολογίες   Responsive   και   Parallax   στο   σχεδιασμό   ιστοσελίδων   
● Τρόπους   οργάνωσης,   διαχείρισης,   σχεδιασμού   και   κατασκευής   ενός   ιστότοπου   (καλές   πρακτικές)   
● Την   γλώσσα   JavaScript   (εισαγωγικά)   

  



  

  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

  

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ   και   ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ   ΜΕΘΟΔΟΙ   -   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

● Άσκηση   Κριτικής   Σκέψης   

Το  μάθημα  εισάγει  τους  φοιτητές  στις  βασικές  έννοιες  των  τεχνολογιών  του  διαδικτύου,  και  στα                
προβλήματα  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  ιστοσελίδων  και  δικτυακών  ιστότοπων.  Αρχικά           
πραγματοποιείται  μια  εισαγωγή  στις  βασικές  έννοιες  και  αρχές  λειτουργίας  των  δικτύων             
υπολογιστών,  του  διαδικτύου  και  του  Παγκόσμιου  Ιστού.  Παρουσιάζονται  διαφορετικοί  τρόποι            
οργάνωσης  περιεχομένου  στον  Ιστό  και  εργαλεία  για  τον  έλεγχο  ορθότητας  και  απόδοσης              
ιστοτόπων  (web  sites).  Παρουσιάζονται  αναλυτικά  η  γλώσσα  HTML5  που  χρησιμοποιείται  για  την              
ανάπτυξη  ιστοσελίδων  στο  διαδίκτυο  και  η  τεχνολογία  CSS3  για  τη  κοινή  μορφοποίηση  εγγράφων               
στον  Ιστό.  Το  μάθημα  πραγματεύεται  επίσης  αρχές  και  τεχνικές  καλού  σχεδιασμού  ιστοτόπων.  Στο               
εργαστηριακό  μέρος  του  μαθήματος  οι  φοιτητές  εξοικειώνονται  με  τη  συγγραφή  HTML5  και  CSS3               
κώδικα   καθώς   και   με   τεχνικές   και   εργαλεία   για   την   ανάπτυξη   και   δημοσίευση   ιστότοπων.     

  
1.   Εισαγωγή   
2.   Τεχνολογίες,   δίκτυα,   τοπολογίες,   εργαλεία,   κα.   
3.  HTML-1:Εισαγωγή  markup  languages,  HTML,  δομή,  ετικέτες,  επικεφαλίδες,  σχόλια,  παράγραφοι,            
αλλαγές   γραμμών,   οριζόντιες   γραμμές,   στυλ   
4.  HTML-2:Ειδικοί  χαρακτήρες,  Ιδιότητες  ετικετών,  Σύνδεσμοι,  Εικόνες  -  Ένθετο:  Μηχανές            
Αναζήτησης,   δημοσίευση   ιστοσελίδων   
5.   HTML-3:Λίστες,   πίνακες,   audio,   video   
6.   HTML-4:id,   έξτρα   σημάνσεις,   εσωτερικοί   σύνδεσμοι,   iFrame,   Φόρμες   
7.   CSS-1:   Εισαγωγή,   μορφοποίηση,   χρώματα   
8.   CSS-2:   DOM,   κληρονομικότητα,   επιλογείς,   πλαίσια,   box   
9.  CSS-3:  Fonts,  text,  pseudo-elements/classes,  σχετικές  διαδρομές,  oμαδοποιήσεις,  επαναλήψεις,           
θέση   
10.   FTP,   Hos�ng   
11.   JavaScript:   Εισαγωγικά   
12.   HTML5   Seman�cs,   HTML   Layouts,   Responsive   and   Parallax   design,   XHTML   
13.   Οργάνωση,   διαχείριση   και   καλές   πρακτικές   ιστότοπων   -   σχεδιασμός/κατασκευή   ιστότοπου   

ΤΡΟΠΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
Πρόσωπο   με   πρόσωπο,   Εξ   αποστάσεως   

εκπαίδευση   κ.λπ.   

Πρόσωπο   με   πρόσωπο   (δια   ζώσης   διαλέξεις)   

ΧΡΗΣΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ   ΚΑΙ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

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

με   τους   φοιτητές   

Για   τις   εργαστηριακές   ασκήσεις   προτείνεται   η   χρήση   
λογισμικών   ανοικτής   πρόσβασης   ή   λογισμικών   με   δωρεάν   
άδειες   για   Πανεπιστημιακά   Ιδρύματα.   Επίσης,   προτείνεται   
και   επιδεικνύεται   η   πρακτική   άσκηση   μέσω   των   W3Schools   
tutorials   ( h�ps://www.w3schools.com/ ).   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και       
μέθοδοι   διδασκαλίας.   

Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,      
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση       
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική     

  

Δραστηριότητα   Φόρτος   Εργασίας   
Εξαμήνου   

Διαλέξεις     13   *2   ώρες   =26   ώρες   
Μελέτη   διαλέξεων     13*4   ώρες   =   52   ώρες     
Εργαστηριακές   ασκήσεις   13*2   =   26   ώρες   

https://www.w3schools.com/


(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

  

(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   

 

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.   

Δίνεται   μια   ενδιάμεση   υποχρεωτική   εργασία   (πρόοδος)   που   
συνυπολογίζεται   στην   τελική   βαθμολογία   του   φοιτητή   
(20%).   

Επίσης,   δίνεται   μια   υποχρεωτική   εργασία   στο   τέλος   του   
εξαμήνου,   η   οποία   στηρίζεται   στο   θεωρητικό   και   στο   
εργαστηριακό   κομμάτι   του   μαθήματος   και   συνυπολογίζεται   
στην   τελική   βαθμολογία   του   φοιτητή   (50%).   

Η   τελική   εξέταση   είναι   μία   από   τις   μεθόδου   αξιολόγησης   
του   φοιτητή   που   περιλαμβάνει   επίλυση   προβλημάτων   και   
ερωτήσεις   σύντομης   απάντησης   (30%).   

Tα   κριτήρια   αξιολόγησης   γίνονται   γνωστά   κατά   τη   διάρκεια   
του   πρώτου   μαθήματος   και   είναι   διατυπωμένα   ξεκάθαρα   
στο   υλικό   που   προσφέρεται   στο   e-class   του   μαθήματος.     

Προετοιμασία   
εργαστηριακών   ασκήσεων   
και   εργασιών   παράδοσης   
στην   διάρκεια   του   
εξαμήνου     

54   ώρες     

    
    
    
    
    

Σύνολο   Μαθήματος     158   ώρες   

Προτεινόμενη   Βιβλιογραφία:     
  

 
Συναφή   επιστημονικά   περιοδικά:   

• Interna�onal   Journal   of   Web   Engineering   and   Technology     
• Journal   of   Web   Engineering,   ACM     
• IEEE   Internet   Compu�ng     
• Journal   of   Internet   Services   and   Applica�ons     
• Interna�onal   Journal   of   Internet   Science     
• Internet   Research     

Προγραμματισμός   
Internet   &   World   
Wide   Web   

Deitel   &   Deitel   Α.   Γκιούρδα   
&   ΣΙΑ   2011   Αθήνα   978-960-512-6 

12-4   
1254377 

0   

Πλήρες   Εγχειρίδιο   
της   HTML   5   &   
CSS   

Lemay   Laura,   
Colburn   Rafe   

Α.   Γκιούρδα   
&   ΣΙΑ   2011   Αθήνα   978-960-512-6 

193   
1248163 

5   

Μάθετε   HTML   5,   
CSS   και   
JavaScript   Όλα   σε   
Ένα   

Julie   C.   Meloni   Χ.   Γκιούρδα   
&   ΣΙΑ   2015   Αθήνα   978-960-512-6 

858   
5065879 

0   

Προγραμματισμός   
για   το   Web   

Randy   Connolly,   
Ricardo   Hoar   

Χ.   Γκιούρδα   
&   ΣΙΑ   2015   Αθήνα   978-960-512-6 

90-2   
5066120 

1   


