
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210206 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

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 3 5 

   

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=30 

2. 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 το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία του μακιματοσ αυτοφ ο φοιτθτισ κα είναι ςε 
κζςθ: 

 
1. Γνώςη: να αναγνωρίςει τθ ςθμαςία του τουριςμοφ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, 
μζςα από τθ μελζτθ του παρελκόντοσ. Να αναγνωρίςει τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ και του μζλλοντοσ των ςχετικϊν παραγόντων που ςυναποτελοφν και 
προςδιορίηουν αυτό το ςθμαντικό κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο. 
2. Κατανόηςη: Να διακρίνει τισ γνϊςεισ που κα του επιτρζψουν να ζχει 
επίγνωςθ των διαφόρων εννοιϊν και οριςμϊν των διαφόρων τουριςτικϊν 



μεγεκϊν, ωσ ροϊν αλλά και να εξθγιςει τα αποτελζςματα. 
3. Εφαρμογή: Να ταξινομιςει με ςαφινεια και να ανακαλφψει τουσ ψυχικοφσ, 
οικονομικοφσ, πολιτιςτικοφσ και γεωγραφικοφσ παράγοντεσ που αποτελοφν 
βάςθ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και ςυμπεριφορϊν κακϊσ και να 
εξετάςει τισ τουριςτικζσ ροζσ. 
4. Ανάλυςη: Να ςυνδυάηει και να αναπτφςςει το φάςμα των οικονομικϊν, 
πολιτικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που 
μπορεί να ζχει ο τουριςμόσ τόςο ςε τοπικό-περιφερειακό όςο και ςε εκνικό και 
διεκνζσ επίπεδο. 
5. φνθεςη: Να ςυνκζτει και να εξθγεί το αποτζλεςμα του τουριςμοφ πάνω ςτον 
ίδιο τον τουρίςτα, κακϊσ και ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ. 
6. Αξιολόγηςη: Να ςυγκρίνει τισ διάφορεσ μορφζσ τουριςμοφ, και να προτείνει 
εναλλακτικζσ μορφζσ. Να υπολογίηει και να κρίνει τισ προτιμιςεισ του 
αγοραςτικοφ κοινοφ.  

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 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 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 
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Οριςμόσ του τουριςτικοφ ςυςτιματοσ, του τουριςμοφ και του τουρίςτα. 
Ιςτορικι αναδρομι ςτον τουριςμό.  

2. Θ εξζλιξθ των ταξιδιϊν και του τουριςμοφ μζςα ςτο χρόνο. Ξζνοι ταξιδιϊτεσ 
ςτθν Ελλάδα.  

3. Ο 20οσ αιϊνασ και θ απογείωςθ του τουριςτικοφ φαινομζνου.  
4. Μορφζσ Σουριςμοφ: Ατομικόσ – μαηικόσ, ειςερχόμενοσ – εξερχόμενοσ. 
5. Διεκνισ-εγχϊριοσ. Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ (αναλυτικι εξζταςθ).  
6. Σουριςτικι Ηιτθςθ: Ζννοιεσ, οριςμοί και δείκτεσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. 

Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ.  
7. Θ μζτρθςθ τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ. Σουριςτικι Προςφορά: Οι διάφοροι 

παράγοντεσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ.  
8. Κυβερνθτικοί οργανιςμοί, οι ενδιάμεςοι (tour operators/ γραφεία ταξιδιϊν), 

οι εταιρίεσ και τα μζςα μεταφοράσ τουριςτϊν, τα τουριςτικά κζλγθτρα, ο 



κλάδοσ τθσ φιλοξενίασ (καταλφματα).  
9. Επιπτϊςεισ του Σουριςμοφ: Προςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ τόποσ προοριςμοφ 

και των ςφνκετων ςτοιχείων του «τουριςτικοφ επαγγζλματοσ».  
10. Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ του τουριςμοφ, κετικζσ και αρνθτικζσ. Θ μζτρθςθ 

των οικονομικϊν επιπτϊςεων.  
11. Ο πολλαπλαςιαςτισ του τουριςτικοφ ειςοδιματοσ. Οι κοινωνικζσ και 

πολιτιςτικζσ επιπτϊςεισ του τουριςμοφ.  
12. Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του τουριςμοφ. Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων και ςχζδια τουριςτικισ ανάπτυξθσ τόπων προοριςμοφ.  
13. Θ ζννοια τθσ φζρουςασ ικανότθτασ και θ μζτρθςι τθσ. Θ ζννοια τθσ 

αειφορικότθτασ και θ τουριςτικι ανάπτυξθ. Δείκτεσ για τθ μζτρθςθ του 
αειφορικοφ τουριςμοφ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ακαδθμαϊκισ πλατφόρμασ moodle για τθν 
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και τθν ανάρτθςθ 
υποςτθρικτικοφ υλικοφ. Χριςθ διαδικτφου για 
ανεφρεςθ πθγϊν 

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 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ 

30 

εμινάρια 41 

ΤΝΟΛΟ 150 
 

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. 

υμπεραςματικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ: 
70% 
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ενδιάμεςεσ 
επιμζρουσ αςκιςεισ: 30% 
Θ εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
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