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καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο 
εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ 

κνλάδσλ 
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ΠΙΣΩΣΙΚΔ 
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Γηαιέμεηο 4 5 

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη 

δηδαθηηθέο 
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 4. 
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σςμβοςλεςηείηε ηο Παπάπηημα Α 

 ΠεξηγξαθήηνπΔπηπέδνπησλΜαζεζηαθώλΑπνηειεζκάησλγηαθάζεέλαθύθινζπνπδώλζύκθσλακεΠιαίζην 
Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ ΑλώηαηεοΔθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ΠαξάξηεκαΒ 

 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο ΜαζεζηαθώλΑπνηειεζκάησλ 

 Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα έρνπληηο: 

Γλώζεηο ώζηε λα κπνξνύλ λα: 

 αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αεηθόξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαζώοθαη ηηο 
δηαθνξεηηθέο εζηθέο/πνιηηηθέο/ηδενινγηθέο/δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πίζσ απόαπηέο

 πεξηγξάθνπλ ηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέοηνπξηζκνύ
Γεμηόηεηεο ώζηε λα κπνξνύλ λα: 

 θαηαλννύλ ην ξόιν ηνπ ηνπξηζκνύ κέζα ζηελ αλαπηπμηαθήδηαδηθαζία

 εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ

 εθηηκνύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θάζε κνξθήο ελαιιαθηηθνύηνπξηζκνύ

 ππνινγίδνπλ ην θόζηνο κηαο επέλδπζεο ελαιιαθηηθνύηνπξηζκνύ
Ιθαλόηεηεο ώζηε λα κπνξνύλ λα : 

 ζπλδπάδνπλελαιιαθηηθέοκνξθέοηνπξηζκνύγηαηελελίζρπζεηνπηνπξηζηηθνύπξντόληνοελόο 
πξννξηζκνύ.

 αλαπηύμνπλ κηα νξζά δνκεκέλε επηζηεκνληθή εξγαζία ζε ζέκα γηα ηνλ ελαιιαθηηθόηνπξηζκό

 λα ζθεθηνύλ θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαζώο θαη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο κε γλώκνλα ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεοαλάπηπμεο

 ππνζηεξίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο έξεπλα ζε επίπεδνπαξνπζίαζεο



 Δλλνηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ(ΔΔΜΣ) 

 Μέζνδνη θαη εξγαιεία ζρεδηαζκνύ εηδηθώλ θαη ελαιιαθηηθώλκνξθώλ 

 Η ζπλεηζθνξά ησλ εηδηθώλ θαη ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ ζηελ ηνπξηζηηθήαλάπηπμε 

 ΔΔΜΣ ζηε θύζε θαη ηελύπαηζξν 

 ΔΔΜΣπνπβαζίδνληαηζηελαμηνπνίεζεησλπνιηηηζηηθώλπόξσλ(πνιηηηζκόο,παξάδν
ζε, εθπαίδεπζε) 

 ΔπαγγεικαηηθόοΣνπξηζκόο 

 Θαιιάζηνο ηνπξηζκόο 

 ΔΔΜΣ ζην ρώξν ηεο πγείαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαοδσήο 

 Δξγαιεία κάλαηδκελη (ζπκκαρίεο θαη δηθηπώζεηο) θαη αλάπηπμεΔΔΜΣ. 

 ρεδηαζκόοκάξθεηηλγθθαηζπκβνιήησλΣερλνινγηώλΠιεξνθνξηθήοθαηΔπηθνηλσληώλ(ΣΠΔ)ζ
ην κάξθεηηλγθ ησλΔΔΜΣ. 

 Καιέο πξαθηηθέο αλάπηπμεοΔΔΜΣ 

 
 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

3. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ και ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟΠΑΡΑΓΟ

Η 
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμαπνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεθ.ιπ. 

ηελ ηάμε, πξόζσπν κε πξόζσπν 

ΥΡΗΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Φξήζε Τ.Π.Δ. 
ζηεΓηδαζθαιία,ζηελΔξγαζηεξηαθή 

Δθπαίδεπζε, ζηελΔπηθνηλσλία 
κε ηνποθνηηεηέο 

Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε 
ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-
class 
Υξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (πρ. πξνβνιή βίληεν) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη 
κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 
Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή 
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & 
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, 
Πξαθηηθή (Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, 
Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή 
δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, 
Δθπόλεζε κειέηεο (project), Σπγγξαθή 
εξγαζίαο / εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή 
δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή 
γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο 
θαη νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο 
ώζηε ν ζπλνιηθόο θόξηνο εξγαζίαο ζε 
επίπεδν εμακήλνπ λα αληηζηνηρεί ζηα 
standardsηνπ 
ECTS 

 
Δπαζηηπιόηηηα 

Φόπηορ 

Επγαζίαρ 

Εξαμήνος 

 

Γηαιέμεηο (ζεσξία) 52  

Οκαδηθή Δξγαζία 26  

Μειέηε επηζηεκνληθώλ άξζξσλ 12  

Απηνηειήο Μειέηε 60  

Σύνολο Μαθήμαηορ 

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηωηική μονάδα) 

 

150 

 

 

Σν κάζεκα απνζθνπείζηελ: 

• ΑπηόλνκεΔξγαζία 

• ΟκαδηθήΔξγαζία 

• Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαηπιεξθνξηώλ 

• Δξγαζία ζε δηεζλέοπεξηβάιινλ 

• Πξναγσγή ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήοζθέςεο 

• εβαζκόο ζην θπζηθόπεξηβάιινλ 



1. ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία : 

 Αλδξηώηεο, Κ. (2008) Αεηθνξία& Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο. Αζήλα:Σηακνύιεο.

 Κνθθώζεο, Τζάξηαο, Π. θαη Γθξίκπα, Δ. (2011) Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Τνπξηζκνύ. 

Αζήλα:Κξηηηθή

 Σσηεξηάδεο, Μ. θαη Φαξζάξε, Ι. (επηκειεηέο) (2009) Δλαιιαθηηθέο θαη Δηδηθέο Μνξθέο Τνπξηζκνύ: 
Σρεδηαζκόο, Μάλαηδκελη & Μάξθεηηλγθ. Αζήλα:Interbooks.

 Sharpley, R. & Telfer, D.J. (Eds.) (2002) Tourism and Development: Concepts and Issues. UK: 
ChannelViewPublications.

Σπλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 

 Current Issues inTourism

 Tourism Management

 Tourismos: an International Multi-disciplinaryjournal

 TourismToday

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη 
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή ή 
Σπκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο 
Δπηινγήο, Δξσηήζεηο Σύληνκεο 
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο 
Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή 
Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή 
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε, 
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή Δμέηαζε 
Αζζελνύο, Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / 
Άιιεο 

 
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα 
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη 
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο 

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο: Διιεληθή. 

Η αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ ζα γίλεηαη κε : 

(Α): Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (70% ηνπ βαζκνύ): 
εξσηήζεηο αλάπηπμεο 

(Β): Οκαδηθή Δξγαζία: 40% ηνπ βαζκνύ 
Δλαιιαθηηθά δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο θνηηεηέο (αλά 
νκάδεο) λα παξνπζηάζνπλ έλα κέξνο ηεο ύιεο ζηελ ηάμε 
(κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα) 

(Γ): Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε (πξναηξεηηθά), ε 
νπνία ζα πξνζκεηξάηαη ζεηηθά ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο 
νκαδηθήο εξγαζίαο. 
(Γ): Θα ζπλ-αμηνινγείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ 
ζηε ζπδήηεζε ησλ άξζξσλ κέζα ζηελ ηάμε. 
Σν απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 
θνηηεηώλ(βαζκνινγία) είλαη πξνζβάζηκν από απηνύο γηα 
επεμεγήζεηο σο πξνο ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία θαη 
θαηεπζύλζεηο βειηίσζήοηνπο. 
πδήηεζε θαη αμηνιόγεζε εξγαζηώλ ζα ιακβάλεη ρώξα 
θαηάηε δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ ώζηε λα σθειεζνύλ 
όζνην 
δπλαηό πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο απ ηε δηαδηθαζία. 

 


