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(κατ 
Μάρκετινγκ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οικολογικό Μάρκετινγκ 

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 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210506_Per_Oikologiko-

mkt.pdf 

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. 

 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 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι φοιτθτζσ/τριεστου τμιματοσ ΔΟΜΣ με κατεφκυνςθ Μάρκετινγκ μετά τθν επιτυχι 
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ: 
 

1. ΓΝΩΗ: υνδυάηουν τα περιβαλλοντικά προβλιματα με τθ δράςθ των 
επιχειριςεων 
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Διακρίνουν και εξθγοφν το ρόλο του μάρκετινγκ ςτθν καταςτροφι 
του περιβάλλοντοσ. Είναι ςε κζςθ να ςυμπεράνουν το ρόλο τθσ ζρευνασ του 
οικολογικά ςυνειδθτοφ καταναλωτι.   

http://www.mkt.teithe.gr/index.php/el/spoudes-mainmenu-47/programma-spoudwn/58/126-sigxrones-taseis-sto-marketing


3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αλλάηουν τθν αντίλθψθ ότι το μάρκετινγκ είναι αποκλειςτικά ζνασ 
καταςτροφικόσ για το περιβάλλον παράγοντασ. Ανακαλφπτουν τισ δυνατότθτεσ του 
μάρκετινγκ να ςυμβάλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  
4. ΑΝΑΛΤΗ: υνδυάηουν τισ γνϊςεισ μάρκετινγκ που ζχουν αποκτθκεί εντόσ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν με τθν προςπάκεια προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
Αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ διαφοροποιθμζνθσ, εναλλακτικισ ςτρατθγικισ 
μάρκετινγκ. 
5. ΤΝΘΕΗ: υνκζτουν οικολογικζσ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ.  
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Αξιολογοφν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ μάρκετινγκ ςε ότι αφορά το 
οικολογικό τουσ αποτφπωμα. Αξιολογοφν και ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα των 
διαφορετικϊν ερευνϊν τθσ οικολογικά ςυνειδθτισ ςυμπεριφοράσ.  

 

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) Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
2) Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
3) Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
4) εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
5) Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ  
6) Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1) Μάρκετινγκ και καταςτροφι του περιβάλλοντοσ 
2) Η καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και οι προςπάκειεσ προςταςίασ του. 
3) Η ευκφνθ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
4) Η ζννοια και το περιεχόμενο του Οικολογικοφ Μάρκετινγκ 
5) Σο οικολογικό μάρκετινγκ διεκνϊσ 
6) Η ζρευνα του οικολογικοφ μάρκετινγκ 
7) Η οικολογικι ζρευνα μάρκετινγκ ςτθν Ελλάδα 
8) Η οικολογικά ςυνειδθτι καταναλωτικι ςυμπεριφορά 
9) Οι οικολογικά ςυνειδθτοί καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα και εξελίξεισ 
10) Η εναλλακτικι οικολογικι ςτρατθγικι των επιχειριςεων 
11) Η εναλλακτικι οικολογικι ςτρατθγικι μάρκετινγκ 
12) Παρουςίαςθ μιασ εναλλακτικισ οικολογικισ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ  
13) Μελζτεσ περιπτϊςεων επιτυχθμζνων οικολογικϊν επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν 

(παρουςιάςεισ και ςυηιτθςθ φοιτθτικϊν εργαςιϊν) 
 

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 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 



με τουσ φοιτθτζσ 

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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Μελζτεσ Περιπτϊςεων 
(ανάλυςθ και 
παρουςίαςθ) 

111 

  
  
  
  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  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. 

Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 
Μελζτθ περίπτωςθσ 
 
Κατόπιν ραντεβοφ ι κατά τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ με 
φοιτθτζσ μποροφν οι φοιτθτζσ να δουν τα λάκθ τουσ 
ςε γραπτζσ εξετάςεισ. Οι εργαςίεσ ςυηθτοφνται κατά 
τθν παρουςίαςθ και γίνονται παρατθριςεισ 
βελτίωςθσ. 
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-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 
Business Strategy and the Environment 
Environment and Behavior 
 
 

 

 
 


