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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ2-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ2-ΠΣΛΑ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=845 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Περιγράφει πραγματικά προβλήματα Διαχείρισης Γνώσης και να προσδιορίζει την καταλληλότερη 

μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος 
(υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης γνώσης με εστίαση στο γνωστικό 
ενεργητικό). 

▪ Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του 
προβλήματος και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβει η προτείνει. 

▪ Μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν 
συνάφεια με την εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες 
συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες. 

▪ Αναλύει τα οργανωσιακά προβλήματα και να υποστηρίζει καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών 
διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα. 

▪ Μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς 

▪ Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της Διάχυσης και δημιουργίας νέας 
εταιρικής γνώσης 

▪ Αναλύει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της Διαχείρισης 
γνώσης και να προτείνει ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων που εξετάζει 
και να επιχειρηματολογεί για την στρατηγική του επιλογή. 

▪ Αξιοποιεί την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας 
εναλλακτικά σενάρια αποφυγής του εγκλωβισμού της γνώσης και σημείων αδιεξόδου.  

▪ Αξιολογεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρεί το μοντέλο που ανέπτυξε σε συνθήκες 
δυναμικού περιβάλλοντος. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Αυτόνομη Εργασία 
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▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
▪ Λήψη Αποφάσεων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Οργανωσιακή γνώση-οργανισμοί μάθησης 
2. Γνώση και διοίκηση 
3. Θεωρίες δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης 
4. Δημιουργία γνώσης στη πράξη 
5. Τύποι διοίκησης 
6. Παγκοσμιοποιημένη οργανωσιακή γνώση 
7. Διοικητικές και θεωρητικές επιπτώσεις 
8. Επιστημονικές Προσεγγίσεις 
9. Γνώση και η Διαχείρισή της στους Οργανισμούς 
10. Μάθηση και Γνώση σε Διεθνή πλαίσια 
11. Συστημική σκέψη 
12. Διαχείριση Πολικότητας 
13. Μελέτες Περίπτωσης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση: Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης, της Ιστοσελίδας του 
Μαθήματος – Διδάσκοντα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης  26 

Ατομική Εργασία  25 

Αυτοτελής Μελέτη 35 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει:  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
Ερωτήσεις σωστού-λάθους.  
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η 
εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. 
 

▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 
στοιχείων του μαθήματος. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
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Ατομική Εργασία (40%). Μικρές μελέτες περίπτωσης  που 
αφορούν ζητήματα Διαχείρισης Γνώσης  και στις οποίες θα 
εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα 
δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να 
«μοντελοποιούν» τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να 
προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος 
και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Νονάκα, Ι.,Τακεούτσι, Χ.,(2003) Η επιχείρηση της Γνώσης. Εκδόσεις Καστανιώτη 
▪ Easterby-Smith Mark, Lyles Marjorie,(2017) Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης. 

Εκδόσεις Broken Hill 
 
Ξενόγλωσση 

 
▪ Senge,P.M.(1990)The Fifth Discipline-The Arts and practice of the Learning organization.New 

York:Currency Doubleday 
▪ Senge,P.M.(1994)The fifth discipline-fieldbook.London:Nicolas Brealey 
 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Academy of Management 
▪ Journal of Management Studies 
▪ Journal of Organizational change management 
▪ Human Resource Management, Elsevier 
▪ International Journal of Knowledge Society Research 
▪ International Journal on Semantic Web and Information Systems 
▪ International Journal of Knowledge and Learning 
▪ International Journal of Technology Enhanced Learning 
▪ International Journal of Teaching and Case Studies 
▪ International Journal on Social and Humanistic Computing 
▪ International Journal of Electronic Democracy 
▪ International Journal of Entertainment Technology and Management 

 


