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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
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

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  4 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

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
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(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

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και  τεχνικές της 
Γραμμικής Άλγεβρας και της Αναλυτικής Γεωμετρίας (και η εξοικείωσή τους με αυτές) .
 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής αναμένεται: 

Να γνωρίζει την άλγεβρα των πινάκων.
Να χειρίζεται και να υπολογίζει ορίζουσες. 
Να διερευνά και να επιλύει γραμμικά συστήματα κάνοντας χρήση πινάκων (και οριζουσών).
Να έχει κατανοήσει τις έννοιες του διανυσματικού χώρου, του υπόχωρου, της βάσης, της 
διάστασης ενός υπόχωρου, της γραμμικής απεικόνισης και του ισομορφισμού διανυσματικών 
χώρων.
Να αναγνωρίζει ευθείες και  επίπεδα ως υπόχωρους των Ευκλείδειων χώρων. 
Να έχει κατανοήσει την σχέση γραμμικών απεικονίσεων και πινάκων.
Να υπολογίζει ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων (και γραμμικών μετασχηματισμών) και  να 
αποφαίνεται για τη διαγωνισιμότητά τους.
Να μπορεί να εφαρμόζει διαγωνισιμότητα πινάκων για τον υπολογισμό δυνάμεών τους, 
αντίστροφων πινάκων (όταν αυτοί υπάρχουν) και επίλυση διαφορικών εξισώσεων. 
Να έχει κατανοήσει την έννοια του συνήθους εσωτερικού γινομένου σε Ευκλείδειους χώρους και 
την Γεωμετρία τους κάνοντας χρήση αυτού.
Να έχει κατανοήσει την έννοια του εσωτερικού γινομένου γενικότερα σε διανυσματικούς χώρους 
και το γεγονός ότι μας δίνει την δυνατότητα να ``κάνουμε” Γεωμετρία σε αυτούς (όπως χώρους 
συναρτήσεων).
Να μπορεί να κάνει υπολογισμούς σε χώρους εσωτερικού γινομένου και να βρίσκει 
ορθοκανονικές βάσεις υποχώρων. 

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…
…….



Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια και στις οποίες 
αποσκοπεί το μάθημα είναι: 

 Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων.
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διανυσματικοί χώροι. Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά συστήματα, γραμμικές απεικονίσεις, 
χαρακτηριστικά μεγέθη τελεστών και πινάκων (ιδιοδιανύσματα, ιδιοτιμές, ιδιοχώροι κ.λπ.). 
Διαγωνιοποίηση πινάκων. Στοιχεία διανυσματικού  λογισμού. Γεωμετρία στο επίπεδο (ευθεία 
κάθετος, αλλαγή συντεταγμένων, κωνικές τομές, εφαπτομένη. Γεωμετρία στον τριδιάστατο χώρο 
(ευθεία, επίπεδο, κλασικές επιφάνειες), χώροι με εσωτερικό γινόμενο, ορθογωνιότητα). 
Παραδείγματα και ασκήσεις στην παραπάνω ύλη. 

(4) 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

Στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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 52
Ατομική μελέτη-
Προετοιμασία

96

Προετοιμασία αξιολόγησης 4

Σύνολο Μαθήματος 152

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,  
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία  
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης  

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει 
η δυνατότητα εξέτασης στην   αγγλική για τους φοιτητές του 
Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης   και 
περιλαμβάνει: 
 Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης  Απάντησης 



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.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1) Α. Χρυσάκης, Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία,  εκδόσεις Αυτοέκδοση.
2) Α. Φελλούρης, Γραμμική Άλγεβρα, εκδόσεις Αυτοέκδοση.
3) Derek J.S. Robinson, A Course in Linear Algebra with Applications, World Scientific, Singapore  

1991. 2nd ed. 2006. 
4) David C. Lay, Steven R.Lay, and Judi J. McDonald,  Linear Algebra and Its Applications  (5th 

edition), Pearson, 2015.  


