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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 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210621_Per_Touristikh-

gewgrafia.pdf 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
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 μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Γεωγραφίασ του Σουριςμοφ με ζμφαςθ ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον, από τθν 
διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια αναμζνεται:  

1. ΓΝΩΗ: ο φοιτθτισ να αναγνωρίηει και προςδιορίηει τθν γεωγραφικι 
κατανομι των τουριςτικϊν περιοχϊν και τισ ανιςότθτεσ. Παράλλθλα κα 
είναι ςε κζςθ να περιγράψει  τθν κατανομι των ανκρϊπινων, φυςικϊν και 
πολιτιςμικϊν πόρων που αξιοποιοφνται τουριςτικά. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να διακρίνει τθν γεωγραφικι 



ποικιλία και τισ αντικζςεισ των τουριςτικϊν ρευμάτων, ενϊ κα μπορεί αν 
εκτιμιςει τθ ςθμαςία των γεωγραφικϊν παραγόντων ςτθν τουριςτικι 
ανάπτυξθ. 

 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να ανακαλφψουν τουσ φυςικοφσ πόρουσ των τουριςτικϊν 

περιοχϊν παγκοςμίωσ αλλά και (ειδικότερα) των διαφορετικϊν 
γεωγραφικϊν περιοχϊν τθσ Ελλάδασ ταξινομϊντασ τα χαρακτθριςτικά 
τουσ. 

4. ΑΝΑΛΤΗ: Να διαφοροποιοφν τουσ ανκρϊπινουσ και πολιτιςμικοφσ 
πόρουσ τθσ χϊρασ ϊςτε να επιλζγουν, να ςυνδυάηουν, και να 
αναπτφςςουν εμπεριςτατωμζνα οργανωμζνεσ περιθγιςεισ, αξιοποιϊντασ  
φυςικοφσ και πολιτιςμικοφσ τουριςτικοφσ πόρουσ 

5. ΤΝΘΕΗ: Να οργανϊνουν και να προτείνουν προτάςεισ για επιμικυνςθ 
τθσ τουριςτικισ περιόδου, ανάλογα με τουσ φυςικοφσ και πολιτιςτικοφσ 
πόρουσ τθσ εκάςτοτε περιοχισ 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να ςυγκρίνουν και να αξιολογοφν τισ διακζςιμεσ υποδομζσ. 
 
 
Γενικζσ 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… 
……. 

 Αυτόνομθ Εργαςία 
 Ομαδικι Εργαςία 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.Ειςαγωγι ςτθν Σουριςτικι Γεωγραφία . Η κατανομιτου τουριςμοφ ςτισ 
πζντε θπείρουσ 

2. Γεωγραφικι περιγραφι τθσ Ελλάδασ: κζματα τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, 
περιβάλλον, οικοςυςτιματα, πάρκα, δάςθ, μνθμεία, καταφφγια, ακλθτικά 
κζντρα, κρθςκευτικά κζντρα, κζντρα καλάςςιου και ορεινοφ τουριςμοφ, 
είδθ τουριςμοφ και προοπτικζσ.  

3. Ανάλυςθ των φυςικϊν, ανκρϊπινων και πολιτιςτικϊν πόρων τθσ χϊρασ και 
των διακζςιμων υποδομϊν κατά γεωγραφικό διαμζριςμα κακϊσ και των 
ιδιαιτεροτιτων του τόπου υποδοχισ και φιλοξενίασ τουριςτϊν 
(περιβάλλον, οικοςυςτιματα, πάρκα, δάςθ, μνθμεία, καταφφγια, ακλθτικά 
κζντρα, κρθςκευτικά κζντρα, κζντρα καλάςςιου και ορεινοφ τουριςμοφ, 
είδθ τουριςμοφ και προοπτικζσ) ξεκινϊντασ από τθν Θράκθ 



4. Μακεδονία 
5. Ήπειροσ 
6. Νθςιά Ιονίου 
7. Θεςςαλία και ποράδεσ 
8. Νθςιά Βορειανατολικοφ Αιγαίου 
9. τερεά Ελλάδα και Εφβοια 
10. Πελοπόννθςοσ 
11.Κυκλάδεσ και Δωδεκάνθςα 
12. Κριτθ και Νθςιά αρωνικοφ 
13. Γενικι αναφορά ςτουσ κυριότερουσ τουριςτικοφσ πόλουσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Αναφορά ςτουσ φυςικοφσ και πολιτιςμικοφσ πόρουσ και ςτθν τουριςτικι 
τουσ αξιοποίθςθ.  

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

H/Y, projector, internet, e-mail, υποςτήριξη τησ 
μαθηςιακήσ διαδικαςίασ μζςω ηλεκτρονικήσ 
πλατρφόρμασ https://exams-sod.the.ihu.gr 

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 

  

Φροντιςτιριο 11 

  
Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ πχ ςτο 
Δζλτα Αξιοφ, ςτθ 
Λίμνθ Κερκίνθ, ςτθν 
κοιλάδα και ςτο 
Φράγμα του Νζςτου  

30 

  

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλίων και άρκρων 

40 

υγγραφι εργαςίασ/ 
εργαςιϊν  

30 

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 

 
Σελικι Εξζταςθ  
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ επιλογισ 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΙΙ. Παρουςίαςθ Ατομικισ/ϊν Εργαςίασ /ιϊν (20%) 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 



Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

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. 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΑ ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά 
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