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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τεχνολογία και Κοινωνία 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 

3 E-learning 0 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κανζνα 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ies.teipir.gr/index.php/en/prospective-students/2015-11-18-
08-37-53/semester-b 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ 
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να: 
 

 Περιγράφουν και αναλφουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ τεχνολογίασ και 
κοινωνίασ. 

 Αναλφουν τθ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ των δφο αυτϊν πόλων και προβλζπουν τισ 
ςυνζπειεσ τθσ ςτο μζλλον. 

 Εκτιμοφν τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ τεχνολογίασ και κοινωνίασ υπό τισ 
καταςτάςεισ και τισ νζεσ ςυνκικεσ που μπορεί να εμφανιςτοφν ςτο μζλλον. 

 Κακορίηουν τθ κζςθ και τισ δράςεισ τουσ ωσ μθχανικϊν  με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ και 
ενςωμάτωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ ςτθν κοινωνία. 

 
Λζξεις κλειδιά: Τεχνολογία και Κοινωνία, Τεχνολογικι αφομοίωςθ, Πρόβλεψθ, Συνζπειεσ 

http://ies.teipir.gr/index.php/en/prospective-students/2015-11-18-08-37-53/semester-b
http://ies.teipir.gr/index.php/en/prospective-students/2015-11-18-08-37-53/semester-b


 Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
2. Αυτόνομθ Εργαςία 
3. Ομαδικι Εργαςία 
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Το μάκθμα αναπτφςςεται ςε 13 ενότθτεσ διδαςκαλίασ: 
 
1. Ειςαγωγι 
Οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςτο περιεχόμενο τθ δομι και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ 
 
2.  Οριςμοί Δθμιουργίασ, Τεχνικισ, Τεχνολογίασ και Κοινωνίασ, βαςικά χαρακτθριςτικά 
τουσ. 
Πραγματοποιείται θ κεμελίωςθ των παραπάνω βαςικϊν εννοιϊν που παρουςιάηονται ςτο 
μάκθμα, με τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά. 
 
3. Εξζταςθ των αμφίδρομων ςχζςεων μεταξφ τουσ. 
Πραγματοποιείται θ εξζταςθ των αμφίδρομων ςχζςεων μεταξφ των βαςικϊν ςυνιςτωςϊν 
των ςχζςεων Τεχνολογίασ και Κοινωνίασ  
 
4. Ιςτορικζσ αναδρομζσ. 
Η ιςτορικι αναδρομι χρθςιμοποιείται για να αντλθκοφν χαρακτθριςτικά παραδείγματα 
αυτϊν των ςχζςεων και τθσ ςθμαςίασ τουσ. 
 
5. Μθχανιςμοί  τεχνολογικισ  ανάπτυξθσ  και  αιτιοκρατιςμόσ  τθσ τεχνολογίασ. 
Εξετάηονται οι διαφορετικοί μθχανιςμοί τεχνολογικισ ανάπτυξθσ με τουσ διάφορουσ  
παράγοντεσ  που  τουσ  επθρεάηουν  κακϊσ  και  κζματα αιτιοκρατιςμοφ τθσ τεχνολογίασ. 
 
6. Κοινωνικά εμπνευςμζνθ τεχνολογικι ανάπτυξθ. 
Αναλφεται θ επίδραςθ και θ ϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ από κοινωνικοφσ παράγοντεσ και 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ και τθν ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν. 
 
7. Τεχνολογικά υποςτθριηόμενθ κοινωνικι ανάπτυξθ. 
Αναλφεται ο μθχανιςμόσ τθσ υποςτιριξθσ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ από τθν κοινωνία 
ςτθ βάςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ ςχεδιαςμοφ. 
 
8. Εργαςία και τεχνολογία: ςχζςεισ και επιπτϊςεισ. 



Η ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ επιδρά άμεςα ςτα εργαςιακά κζματα με τρόπο ιδιαίτερα 
πολφπλοκο και ςυχνά ανατρεπτικό. Η ανάλυςθ αυτι επιτρζπει τθν αποτίμθςθ των 
επιδράςεων τθσ τεχνολογίασ ςτθν εργαςία και αντίςτροφα. 
 
9. Οικονομία και πολιτικι: αλλθλεπιδράςεισ με τθν τεχνολογία. 
Η πολιτικι και θ οικονομία ωσ ιςχυροί παράγοντεσ κακοριςμοφ του ςχεδιαςμοφ αλλά και 
του αναπτυξιακοφ περιβάλλοντοσ αλλθλεπιδροφν με τθν τεχνολογία και αλλθλοκακορίηουν 
τθν πορεία τθσ κοινωνίασ. 
 
10. Παιδεία: προχπόκεςθ και αποτζλεςμα τεχνολογικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων. 
Αναλφεται ο ρόλοσ και θ ςθμαςία τθσ παιδείασ ςτθν αμφίδρομθ ςχζςθ τθσ με τθν 
τεχνολογία Οι ειδικζσ απαιτιςεισ και τα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ςχζςθσ αποτελοφν 
ςθμαντικό παράγοντα ανάπτυξθσ. 
 
11. Τεχνοφοβία και Τεχνοκρατία. 
Οι ακραίεσ  εκφράςεισ  τθσ  ανάπτυξθσ  και  τθσ  επιβολισ  των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
τεχνολογίασ μπορεί να δθμιουργιςουν πακολογικά φαινόμενα ςτθ ςχζςθ τεχνολογίασ και  
κοινωνίασ, πράγμα που είναι το τρζχον αντικείμενο τθσ διάλεξθσ. 
 
12. Φφςθ και περιβάλλον: ανταγωνιςμοί και ςυνζργειεσ με το τεχνολογικό και κοινωνικό 
πλαίςιο 
Οι ςυμπλθρωματικζσ αλλά και ανταγωνιςτικζσ ςχζςεισ τθσ φφςθσ και του περιβάλλοντοσ 
από τθ μια αλλά και των τεχνολογικϊν και κοινωνικϊν πλαιςίων από τθν άλλθ είναι 
παράγοντεσ ςθμαντικοί για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν ςτακερότθτα. 
 
13. Παγκοςμιοποίθςθ:  παράγοντασ  επανακακοριςμοφ  των  ςχζςεων Τεχνολογίασ και 
Κοινωνίασ 
Οι  νζεσ  ςυνκικεσ  παγκοςμιοποίθςθσ  που  επικράτθςαν  κατά  τθν τελευταία  ιςτορικι  
περίοδο, επζδραςαν  καταλυτικά  ςτισ  ςχζςεισ τεχνολογίασ  και  κοινωνίασ  δθμιουργϊντασ  
προβλιματα,  αλλά δίνοντασ επίςθσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. 
 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα, 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν 
διδαςκαλία ςτθν τάξθ, 

 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω 
διαδικτυακϊν πθγϊν, 

 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά και μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 

Διαλζξεισ, ανάκεςθ αςκιςεων / εργαςίασ, μελζτθ. 
 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμινου 

Διαλζξεισ 26 

Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων 26 

Αςκιςεισ ι project 26 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 10 



για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

τισ εξετάςεισ 

Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα 2 

Σύνολο Μαθήματος  90 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η αξιολόγθςθ ζχει τρεισ άξονεσ: 

 Γραπτζσ εργαςίεσ (50%)  

 Προφορικι επίδοςθ και ςυμμετοχι (10%) 

 Τελικι εξζταςθ (40%) 
 
Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι και θ αγγλικι. 
 
Οι μζκοδοι και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
παρουςιάηονται  και αναλφονται ςτουσ φοιτθτζσ κατά 
τθ διάρκεια του πρϊτου μακιματοσ  

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
 
Βιβλιογραφία ςτθν Αγγλικι: 

1. Bridgstock, Burch, Forge, Laurent, Lowe, Science, Technology and Society, an 
Introduction, Cambridge University Press (March 28, 1998), Online ISBN: 
9780511620034. 

2. François Russo, Introduction à l' Histoire des Techniques, Revue d' histoire des 
sciences, Année 1988, Vol. 41, Nr. 1, pp. 87-92. 

3. Cutcliffe T., Mitcham C., Visions of STS, Counterpoints in Science, technology and 
society studies, 2001, Albany, NY, USA, State University of New York Press. 

 
Βιβλιογραφία ςτθν Ελλθνικι: 

1 Αγραφιϊτθσ Δθμοςκζνθσ, Επιςτιμθ Τεχνολογία Κοινωνία, Σχιματα Ανάλυςθσ και 
Εφαρμογζσ, Εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα. 

2 Καϊμάκθ Βάλια, Τεχνολογία και Κοινωνία, Αυτοζκδοςθ, Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο 
URL: http://valiakaimaki.gr/ .  

 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. http://www.journals.elsevier.com/technology-in-society/ 
2. http://sts.sagepub.com/ 
3. http://ieeessit.org/technology_and_society/ 
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