
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210625 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο (κατ. 
τουριςμόσ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

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 

Διελζξεισ 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: 
 

Δεν Τπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/ 

2. 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 οι φοιτθτζσ/-ιτριεσ: 
1. ΓΝΩΗ: Να αναγνωρίςουν τισ ζννοιεσ του Πολιτιςμοφ και τθσ Κλθρονομιάσ 
και να κατανοιςουν τθ δυναμικι ςχζςθ Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ και να 
προςδιορίςουν τθ ςθμαςία τθσ διατιρθςθσ και τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ τθσ 
Πολιτιςτικισ  Κλθρονομιάσ  
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Να καταςτοφν ικανοί/ζσ να διακρίνουν τουσ ποικίλουσ 
πολιτιςτικοφσ πόρουσ μιασ περιοχισ για να ενιςχφςουν τισ προτάςεισ για 
πολιτιςμικό τουριςμό 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να εξετάςουν τθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ brandname για 
μια περιοχι προοριςμοφ. Να αναγνωρίηουν τουσ ποικίλουσ τφπουσ του 



πολιτιςμικοφ τουριςτικοφ ρεφματοσ. 
4. ΑΝΑΛΤΗ: Να ςυνδυάηουν και να αναπτφςςουν τθ διάκριςθ των 
διαφορετικϊν πόρων και μορφϊν του ΠολιτιςτικοφΣουριςμοφ με ςτόχο τθ 
διαχείριςθ των διαφορετικϊν αναγκϊν των μετακινοφμενων / ταξιδιωτϊν 
5. ΤΝΘΕΗ: Να ςυνκζτουν και να εξθγοφν τθν τυπολογία των πολιτιςμικϊν 
πόρων. Να οργανϊνουν τουσ φορείσ (εκνικοφσ και διεκνείσ, κρατικοφσ και 
ιδιωτικοφσ) που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και 
διεκνϊσ 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να κατανοοφν τισ πολυςχιδείσ όψεισ του τουριςμοφ και των 
επιδράςεϊν του ςε μια χϊρα ι ςε ζνα τόπο. 

 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-ιτριεσ κα μποροφν: 

• Να ζχουν κετικά αιςκιματα ωσ προσ το να αναγνωρίηουν και να 
υπεραςπίηονται τθν ςπουδαιότθτα τθσ διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
τθσ Ελλάδασ αλλά και των άλλων χωρϊν. 
• Να είναι ενιμεροι/εσ για τθ ςπουδαιότθτα τθσ ελλθνικισ και τθσ 
παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (τόςο τθσ υλικισ όςο και τθσ άυλθσ), με 
ιδιαίτερθ αναφορά ςτουσ κφριουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ που ςυνδζονται με 
αυτιν ςτθν Ελλάδα  
• Να είναι ζτοιμοι/εσ να ςυμμετζχουν δραςτιρια ςε δθμόςια και πολιτιςτικά 
γεγονότα ανά τθν Ελλάδα και τον κόςμο 
• Να είναι προετοιμαςμζνοι/εσ για διαπολιτιςμικζσ επαφζσ και ειρθνικι 
διαχείριςθ αντιπαρακζςεων 
• Να είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν τισ δικζσ τουσ απόψεισ και αντιλιψεισ για 
πολυςχιδι φαινόμενα τθσ πολιτιςτικισ ηωισ. 
 
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… 
……. 

 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 

και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία 
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ : Ζννοιεσ Πολιτιςμόσ, Κλθρονομιά, Σουριςμόσ. χζςθ 

Σουριςμοφ και Πολιτιςμοφ&Κλθρονομιάσ. Η διαχείριςθ του Πολιτιςμοφ και του 

Σουριςμοφ. 

2. Η επίδραςθ του Πολιτιςμοφ ςτθν ελκυςτικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ 

προοριςμοφ, θ Χάρτα του πολιτιςμικοφ τουριςμοφ, ο κϊδικασ θκικισ ςτον τουριςμό 

3. Οργανιςμοί προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςω Διακυβερνθτικϊν 

Οργανιςμϊν (UNESCO, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Διεκνζσ Κζντρο 

για τθ Μελζτθ τθσ υντιρθςθσ και τθσ Αποκατάςταςθσ των Πολιτιςτικϊν Αγακϊν 

κ.ά.) και  

Μθ - Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν (Διεκνζσ υμβοφλιο Μνθμείων και Χϊρων, Διεκνζσ 

υμβοφλιο Μουςείων, Πανευρωπαϊκι Ομοςπονδία για τθν Κλθρονομιά, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιςτθμιακό Κζντρο για τα Πολιτιςτικά Αγακά,  Παγκόςμιο Σαμείο για τα 

Μνθμεία, Παγκόςμιο Σαμείο για τθ φφςθ, Διεκνισ Ζνωςθ Βιβλιοκθκϊν και 

Ιδρυμάτων, Οργανιςμόσ Πόλεων Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ, European 

MuseumForum).  

Οι εκνικοί φορείσ για τθν διαχείριςθ τθσ κλθρονομιάσ. 

4. Οι πολιτιςτικζσ διαδρομζσ. παραδείγματα.  

5. Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ που ςυνδζονται με τον πολιτιςμό και τθν 

κλθρονομιά π.χ. αγροτουριςμόσ , βιομθχανικόσ τουριςμόσ(θ προςταςία τθσ νεότερθσ 

κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα), γαςτρονομικόσ, ιατρικόσ/ιαματικόσ τουριςμόσ, 

οινοτουριςμόσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ, καλάςςιοσ τουριςμόσ (μορφζσ όπωσ 

αναπαραςτάςεισ καλάςςιων ιςτορικϊν γεγονότων, ναυτικά μουςεία κ.λπ.. 

6. Πολιτιςτικοί τουρίςτεσ-χαρακτθριςτικά, τυπολογία τουριςτικϊν - πολιτιςτικϊν 

πόρων. Πολιτιςτικόσ Θεςμόσ: οι πολιτιςτικζσ πρωτεφουςεσ , διαχείριςθ 

7. Τλικι και Άυλθ κλθρονομιά  

8. Μελζτεσ περίπτωςθσ Τλικισ κλθρονομιάσ από Ελλάδα και Εξωτερικό 

9. Μελζτεσ περίπτωςθσ Άυλθσ Κλθρονομιάσ από Ελλάδα κι εξωτερικό 

10. Φυςικι Κλθρονομιά (όροι βιοποικιλότθτα, γεωπικοιλότθτα. Πτυχζσ και Κλάδοι 

διατιρθςθσ και ςυντιρθςθσ του φυςικοφ Πολιτιςμοφ). Παραδείγματα όπωσ ο 

Όλυμποσ 

11. Παραδείγματα κζςεων Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν Β. Ελλάδα(Φίλιπποι, 

Βεργίνα, Άγιο Όροσ, Παλιά πόλθ Κζρκυρασ) 

12. Παραδείγματα κζςεων Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν Κεντρικικαι Νότια 

Ελλάδακαι νθςιωτικι Ελλάδα (όπωσ Μετζωρα, Δελφοί, Ακρόπολθ Ακθνϊν, 

Μυςτράσ,Αςκλθπιείο Επιδαφρου, Ηραίο άμου) 

13. Σα 15 Μνθμεία τθσ UNESCO ςτθν Θεςςαλονίκθ 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
Πρόςωπο με πρόςωπο 



εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

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 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ ςε μνθμεία, 
αρχαιολογικοφσ, 
ιςτορικοφσ χϊρουσ 

51 

Ομαδικι ι ατομικι 
εργαςία 

30 

υγγραφι  εργαςίασ 15 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ 

15 

  

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. 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ επιλογισ 
-Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΙΙ. Ενεργι ςυμμετοχι ςτισ επιςκζψεισ και εργαςία 
(50%) 
Η 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 
o Μουςεία, μνιμθ και κλθρονομιά ςτθν Ελλάδα. υγγραφείσ: Παπανικολάου Μ. 

Παναγιϊτα. Εκδόςεισ Επίκεντρο Α.Ε 
o Πολιτιςμικό Απόκεμα και Αρχιτεκτονικι Κλθρονομιά ςτα Βαλκάνια. υγγραφείσ: 

ΓΑΒΡΑ ΕΛΕΝΗ. ΑΦΟΙ ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 
o Σροβά, Ε. (2018). Η πολιτιςτικι κλθρονομία τθσ Ευρϊπθσ, εκδ. άκκουλασ, 

Ακινα 
o Μοίρα, Π. (2020). Θρθςκευτικόσ τουριςμόσ και προςκφνθμα. εκδ. Φαίδιμοσ, 



Ακινα 
o Μοίρα, Πολυξζνθ, & Παρκζνθσ, π. (2011). Πολιτιςμικόσ-Βιομθχανικόσ 

Σουριςμόσ, εκδ. Ανοικτι Βιβλιοκικθ, Ακινα.  
o McKercher, B. – duCros, H. (2002). Cultural Tourism. The Partnership Between 

Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge 
o Richards, G. (1996) Cultural Tourism in Europe, CBI, Wallingford. 
o Timothy, D. & Boyd, S. (2003) Heritage Tourism, Harlow: Prentice Hall 
 
Επιπλζον Ηλεκτρονικζσ θμειϊςεισ διδάςκουςασ ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά 
 
 

υναφήεπιςτημονικάπεριοδικά 
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Tourism Management,  
Journal of Travel Research,  
International Journal of Research in Tourism and Hospitality 
 
 

 


