
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CSE703 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

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 

Διαλέξεις 3 5 

   

   
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 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Προγραμματισμός Διαδικτύου 
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Θα καθοριστεί 

(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 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ανασκόπηση HTML / CSS / JS / MySQL 

 Χρήση Βιβλιοθήκης jQuery 

 Ασύγχρονος προγραμματισμός με AJAX 

 Αντικειμενοστρεφής PHP 

 Πρότυπα Σχεδίασης στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 

 Ανάπτυξη εφαρμογών με REACT 

 Ανάπτυξης εφαρμογών με Angular JS 

 Χρήση web services και end-points 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με 
πρόσωπo) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 
Αξιοποιούνται εργαλεία που υποστηρίζουν τη 
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού διαδικτυακές 
εφαρμογές (π.χ., server simulators) και 
πραγματοποιείται επίδειξή τους στο μάθημα 
Για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας οι 
φοιτητές χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων 

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

 να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών στο διαδίκτυο  

 να εφαρμόζει τεχνικές ασύγχρονου προγραμματισμού 

 να υλοποιεί προγράμματα σε πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού (php, 

JS, jQuery, HTML, και CSS)  

 να υλοποιεί εφαρμογές στο διαδίκτυο με χρήση frameworks όπως REACT, 

Angular JS 

 να περιγράφει ειδικά θέματα προγραμματισμού διαδικτύου όπως τα 

πρότυπα σχεδίασης και η αντικειμενοστρέφεια, και να τα εφαρμόζει στη 

πράξη. 

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  

 Ομαδική εργασία  



λογισμικού (γλώσσες προγραμματισμού, 
ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, κ.α.) 
 Η διδασκαλία υποστηρίζεται με τη χρήση 
διαφανειών (αρχεία Powerpoint). Η περιγραφή 
όλων των εξεταζόμενων εννοιών 
πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης 
λογισμικού (από τον διδάσκοντα και τους 
φοιτητές). 
 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 
Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, 
επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος (CoMPUs). Χρήση 
ανακοινώσεων μέσω CoMPUs. Επίσης, υπάρχει 
επικοινωνία μέσω email. 
 

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 39 ώρες 

Συγγραφή Εργασιών 60 ώρες 

Μελέτη / 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

50 ώρες 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 149 ώρες 
 

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. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

Η αξιολόγηση συνίσταται σε: 

 Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του 

εξαμήνου (70%) 

 Αξιολόγηση ομαδικής εργασίας με 

πολλαπλά παραδοτέα (30%) 

Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:  

 Επίλυση προβλημάτων 

 Ανάπτυξη/Βελτίωση προγραμμάτων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 M. Stepp, J. Miller, and V. Kirst, “Web Programming Step by Step”, 2010. 

 L. Ullman, “PHP Advanced and Object-Oriented Programming”, 2012. 



 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

 https://www.sciencedirect.com/journal/science-of-computer-programming 

 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software  

 https://tweb.acm.org/about.cfm   

 
 

https://www.sciencedirect.com/journal/science-of-computer-programming
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software
https://tweb.acm.org/about.cfm

