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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 και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 6 

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 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, (Υποθέτει 
Μαθηματικές έννοιες του πρώτου κύκλου σπουδών) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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 αποτελεί μια εισαγωγή στην άλγεβρα υπολογιστών και tοn προγραμματισμός 
με την χρήση μίας γλώσσας επεξεργασίας  συμβολικών μαθηματικών παραστάσεων όπως 
η Mathematica. Εξετάζονται βασικά θέματα συμβολικής επεξεργασίας μαθηματικών 
παραστάσεων και δίνεται έμφαση στον υπολογισμό λύσης σε κλειστή μορφή (ακριβής 
λύση) εν αντιθέσει με την αριθμητική λύση (προσεγγιστική λύση) ενός προβλήματος. 
Παρουσιάζονται εργαλεία/εντολές για την επίλυση προβλημάτων από διάφορες περιοχές 
της Μαθηματικής επιστήμης (Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Στατιστική κ.α) καθώς και 
πώς μπορούν να παρουσιαστούν γραφικά τα αποτελέσματα της επίλυσης ενός 
προβλήματος. Κατά την επίλυση ενδεχομένως να απαιτείται προγραμματισμός και όχι 
μόνο χρήση έτοιμων εντολών. Μεγάλο μέρος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των 
δυνατοτήτων και εργαλείων μια γλώσσας προγραμματισμού για την συμβολική 
επεξεργασία μαθηματικών παραστάσεων.     
  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια: 
 

 Έχει κατανόηση των βασικών εννοιών της συμβολικής επεξεργασίας μαθηματικών 
παραστάσεων. 

 Μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικά πακέτα για την συμβολική επεξεργασία 
μαθηματικών παραστάσεων και να σχεδιάσει-υλοποιήσει  σε αυτά διαδικασίες για την 
επίλυση ενός προβλήματος σε κλειστή μορφή.  

 Μπορεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει την λύση ενός προβλήματος με χρήση 
γραφικών. 

 

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 

 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική Εργασία 
Ανάλυση δεδομένων προβλήματος  
Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα προγραμματισμού Άλγεβρας υπολογιστών, για την 
επίλυση ενός προβλήματος και παρουσίαση της λύσης.  
Μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με κατάλληλη 
μαθηματική μοντελοποίηση. 
 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Συστήματα συμβολικών μαθηματικών χειρισμών 
2. Εισαγωγή στην γλώσσα Mathematica 
3. Αναπαράσταση συμβολικών μαθηματικών παραστάσεων  
4. Αριθμητικοί υπολογισμοί 
5. Συμβολικοί υπολογισμοί 
6. Συμβολικός χειρισμός μαθηματικών παραστάσεων 
7. Βασικές συναρτήσεις της Mathematica 
8. Λίστες  
9. Πρότυπα και μετασχηματιστικοί κανόνες 
10. Είσοδος/Έξοδος και Αρχεία  
11. Συναρτήσεις-διαδικασίες 
12. Δομές ελέγχου ροής προγράμματος 
13. Προγραμματισμός με την Mathematica 
14. Γραφικά 
15. Παραγωντοποίηση  
16. Επίλυση εξισώσεων και συστημάτων 
17. Διαφόριση 
18. Ολοκλήρωση 
19. Σειρές 
20. Γραμμική άλγεβρα 
21. Βασικοί αλγόριθμοι συμβολικών μαθηματικών 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΝΑΙ 

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. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 84 

Εργαστήριο- εργασία 42 

Αυτοτελής Μελέτη 24 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 



 
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. 

 
Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 

 ερωτήσεις σχετικές με την επεξεργασία  
συμβολικών μαθηματικών παραστάσεων με  
γλώσσες προγραμματισμού για αυτό τον σκοπό 

 
Ομαδική εργασία (30%) 

 φοιτητές σε ομάδες εκπονούν εργασία η οποία 
κατά βάση συνίσταται στην χρήση της 
Mathematica για την ανάπτυξη ενός μαθηματικού 
θέματος (επίλυση προβλήματος, παρουσίαση 
εννοιών, κ.α)  

 
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 SCHAUM'S MATHEMATICA, EUGENE DON, 2006, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

 Μαθηματικά και προγραμματισμός στο Mathematica, Καραμπετάκης Νικόλαος, 
Σταματάκης Στυλιανός, Ψωμόπουλος Ευάγγελος, 2004, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια 

 Wolfram, S., The Mathematica Book, 5th Edition, Wolfram Media, 1996. 

 Abell, M., Braselton, J., Mathematica by Example, 2d Edition, Academic Press, 1997.  

 Gaylord, R., Kamin, S., Wellin, P., An Introduction to Programming with Mathematica, 
2d Edition, Telos Springer-Verlag, 1996.  

 Gray, J., Mastering Mathematica - Programming Methods and Applications, 2d Edition, 
Academic  
Press, 1998. 

 http://www.wolfram.com/ 

 http://library.wolfram.com/ 
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