
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210521 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο (κατ 
τουριςμοφ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 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 Θεωρίασ 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 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά-Αγγλικά-Γαλλικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210521_Per_Gewgrafika-

systhmata-plhroforiwn-ston-tourismo.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. 

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 

Σο αντικείμενο των Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (ΓΠ) αποτελεί ζνα καινοτόμο 
εργαλείο λιψθσ αποφάςεων ςε πολλζσ επιςτιμεσ, και ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι να παρουςιαςτεί 
ςτουσ φοιτθτζσ που επιλζγουν το μάκθμα θ δυνατότθτα εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου 
ςτισ τουριςτικζσ επιςτιμεσ. Ειδικότερα οι μακθςιακοί ςτόχοι αποςκοποφν ςτα παρακάτω 
αποτελζςματα: 

1. Γνϊςθ:να αναπτφξει τθν ικανότθταδιαχείριςθσ τθσ χωροχρονικισ πλθροφορίασ, 
προςδιορίηοντασ και αναγνωρίηοντασ τα χαρακτθριςτικά των δεδομζνων, 
περιγράφοντασ, ςυνδυάηοντασ και εξάγοντασ τθν πλθροφορία. 

2. Κατανόθςθ:να είναι ςε κζςθ να διακρίνει και να εκτιμιςει τθν βαρφτθτα των 



χωροχρονικϊν δεδομζνων και να προβεί ςε γενικά ςυμπεράςματα. 
3. Εφαρμογι:να ζχει τθν ικανότθτα να ταξινομιςει τισ χωροχρονικζσ πλθροφορίεσ ςε 

πολυεπίπεδουσ χάρτεσ (layers), να παράγει δευτερογενείσ χάρτεσ και να μπορεί να 
κάνειυπολογιςμοφσ με βάςθ χαρακτθριςτικά οντοτιτων. 

4. Ανάλυςθ:θμαντικι δεξιότθτα αποτελεί θ ικανότθτα του φοιτθτι να μπορεί να 
ςυνδυάςει επίπεδα πλθροφοριϊν ϊςτε να αναπτφςςει χάρτεσ που να απεικονίηουν 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για ορκολογικι διαχείριςθ τουριςτικϊν δράςεων. 

5. υνκεςθ:Ο φοιτθτισ κα ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα να μπορεί να δθμιουργεί χάρτεσ, 
να ςυνκζτει και να οργανϊνει τισ χωροχρονικζσ πλθροφορίεσ, να αναδιοργανϊνει και 
να ανακαταςκευάηει χάρτεσ με βάςθ τθν τρζχουςα ανάγκθ λιψθσ απόφαςθσ με άμεςθ 
εφαρμογι ςτο πεδίο τθσ τουριςτικισ επιςτιμθσ. 

6. Αξιολόγθςθ:Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ΓΠ αποτελεί ζνα εργαλείο λιψθσ 
αποφάςεων, ςθμαντικι δεξιότθτα που κα πρζπει να ζχει καλλιεργθκεί ςτθν 
ολοκλιρωςθ του κφκλου του μακιματοσ είναι θ ορκολογικι αξιολόγθςθ και θ 
ςφγκριςθ των χωροχρονικϊν δεδομζνων ϊςτε να κρίνει και να ορίςει ενδεδειγμζνεσ 
δράςεισ αειφόρου τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 

 

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… 
……. 

 Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ  

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

 Απηόλνκε εξγαζία  

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Επίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

 Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ 

 Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

 Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. ειςαγωγι ςτα γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (ΓΣΠ ι GIS) 
2. ςυμβατικόσ και realtime χάρτθσ 
3. παρουςίαςθ του arcGIS: αrcCatalog 
4. παρουςίαςθ του arcGIS: arcMap 
5. χωροχρονικά δεδομζνα: ειςαγωγι και διαχείριςθ 
6. δθμιουργία επιπζδων (layers) και ο ρόλοσ ςτθ φιλοςοφία του ΓΣΠ 
7. απεικόνιςθ οντοτιτων 
8. ςφνδεςθ χαρακτθριςτικϊν με οντότθτεσ 
9. παρουςίαςθ αποτελεςμάτων και δθμιουργία χαρτϊν 
10. πράξεισ και επιλογζσ ςε ΓΣΠ χάρτθ 
11. χάρτθσ ΓΣΠ ωσ διαχειριςτικό εργαλείο λιψθσ αποφάςεων 
12. ςφνδεςθ χάρτθ ΓΣΠ με τουριςτικά προϊόντα απευκυνόμενοσ ςε επαγγελματίεσ του 

τουριςμοφ 
13. ςφνδεςθ χάρτθ ΓΣΠ με τουριςτικά προϊόντα απευκυνόμενοσ ςε πελάτεσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

(εξ αποςτάςεωσ λόγω ςυνκθκϊν covid) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χριςθ ppt 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Αναηιτθςθ Ηλεκτρονικϊν Βιβλιοκθκϊν 
Χοριγθςθ Ζντυπων Εκδόςεων 
Χριςθ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ moodle 

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 

Μθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

50 

Εκπόνθςθ-Παρουςίαςθ 
Εργαςιϊν 

30 
 

Αναηιτθςθ Διεκνοφσ 
Βιβλιογραφίασ-Μελζτθ 
περιπτϊςεων 

31 

  

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. 

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι ίδια με τθ γλϊςςα 
διδαςκαλίασ (ελλθνικά, αλλά και αγγλικά ι γαλλικά για τουσ 
φοιτθτζσ ERASMUS). 
Ανάρτθςθ ςτο moodle τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ-
εξζταςθσ και τθσ εξεταςτζασ φλθσ 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ. 
Εργαςίεσ βιβλιογραφικζσ αναςκόπθςθσ διεκνοφσ 
βιβλιογραφίασ και μελζτθ περιπτϊςεων. Εφαρμογι 
γνϊςεων ςε υποκετικζσ περιπτϊςεισ ςτα ελλθνικά 
δεδομζνα.  
Μετά τθν διαδικαςία τθσ εξζταςθσ, επιςιμανςθ των λακϊν 
των εργαςιϊν και διόρκωςθ από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ 
των λακϊν τουσ με τθν επίβλεψθ του διδάςκοντα.  
Διάκεςθ ςτουσ φοιτθτζσ των ςωςτϊν απαντιςεων ϊςτε να 
προβοφν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και να κατανοιςουν τθ 
βακμολογία τουσ.  
Διάκεςθ χρόνου (αναρτθμζνα θμζρα και ϊρα ςτθν ςελίδα 
του μακιματοσ) ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να δουν τα 
γραπτά τουσ. 
Διαφφλαξθ των αποδεικτικϊν εξζταςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια 
του ακαδθμαϊκοφ βίου του φοιτθτι ζωσ τθ λιψθ του 
πτυχίου του. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry (Advances in Hospitality, 
Tourism, and the Services Industry) (2018),S. Chaudhuri, N. Ray, Publisher   :   IGI Global, 

ISBN-13   :   978-1522550884, pp 343. 
- GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems (2019), P. Bolstad, 

Publisher   :   XanEdu Publishing Inc, ISBN-13   :   978-1593995522, pp 764. 
- ΤΣΗΜΑΣΑΚΑΙΕΠΙΣΗΜΗΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (2021) PAULA. 

LONGLEY, MICHAELF. GOODCHILD, DAVIDJ. MAGUIRE, DAVIDW. RHINDISBN: 978-960-
645-185-0, ΕΚΔΟΕΙΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΕΠΕ 

 



Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 
- Tourism Geographies 
- Tourism Management 
- Journal of Sustainable Tourism 
- Environmental monitoring and assessment  
- Technology &Tourism 
- International Journal of Tourism Research 
- Tourism management perspectives 
- Cartography and Geographic Information Systems 
- Progress in human geography 
- International journal of remote sensing 

 

 


