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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 

Ειδικοφ Τπόβακρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ & ΑΓΓΛΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210724_Per_Ellhnikos-

politismos-k-tourimos.pdf  

1. 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 μάκθμα ςτοχεφει ςτο να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ/-ιτριεσ τισ βαςικζσ γνϊςεισγια 
τθν πορεία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ μζςα από τισ ιςτορικζσ περιόδουσ και τθν 
αντίςτοιχθ κατά περίοδο δθμιουργία των υλικϊν και άυλων προϊόντων του, κακϊσ 
και τθ ςχζςθ αυτϊν με τον Σουριςμό. Επιπλζον, μζςα από τθ διδαςκαλία του 
μακιματοσ επιδιϊκεται να εκτιμοφν οι φοιτθτζσ/-ιτριεσ και να αξιοποιοφν με 
υπευκυνότθτα τα προϊόντα του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ , κακϊσ και να είναι καλοί 
πρζςβεισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. 
 



Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-ιτριεσ κα είναι ςε κζςθ: 

1. ΓΝΩΗ: Να αναγνωρίηουν και να εκτιμοφν τον πλοφτο του ελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ ϊςτε να τον αξιοποιοφν ςτον τουριςμό 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Να διακρίνουν (ανάμεςα ςτισ διαφόρουσ περιόδουσ ςτθν 
μακραίωνθ πορεία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ) και να προωκοφν με γνϊςθ τα 
πολιτιςτικά προϊόντα τθσ χϊρασ  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να ανακαλφπτουν, να ςχεδιάηουν, να ςυνκζτουν, να 
εμπλουτίηουν και να προτείνουν ελκυςτικζσ πολιτιςτικζσ κεματικζσ διαδρομζσ 
ανά τθν Ελλάδα  

4. ΑΝΑΛΤΗ: Να κατανοιςουν και να υποςτθρίξουν τθ ςυνδρομι του ελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ ςτο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι, όπωσ και τθν ευρωπαϊκι ςυμβολι ςτθ 
δθμιουργία τθσ νεότερθσ Ελλάδασ   

5. ΤΝΘΕΗ: Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ αναφορικά με  πανανκρϊπινεσ αξίεσ 
που πρεςβεφει ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ,  όπωσ ο ςεβαςμόσ κι θ ανοχι, θ 
ευγζνεια και θ ςυμπόνια, θ κατανόθςθ κι ο αλτρουιςμόσ, θ δικαιοςφνθ και θ 
ζννοια του καλοφ πολίτθ 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να διαπλάςουν κριτικό αιςκθτιριο και να αξιολογιςουν 
ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ μζςα από τθ μελζτθ πρωτογενϊν πθγϊν (κειμζνων 
και αντικειμζνων). 

 
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  

 Αυτόνομθ Εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία  

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτον Ελλθνικό Πολιτιςμό και Σουριςμό.  
Προϊςτορικι Εποχι : Παλαιολικικι, Μεςολικικι, Νεολικικι, κζςεισ και μνθμεία 

ςτον ελλαδικό χϊρο  
2. Εποχι Χαλκοφ (Μινωικόσ Κυκλαδικόσ, Μυκθναϊκόσ κόςμοσ) κζςεισ και 

μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 
3. Γεωμετρικά Χρόνια , χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 
4. Αρχαϊκά Χρόνια, χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 



5. Κλαςςικά Χρόνια,χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 
6. Ελλθνιςτικι Εποχι,χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 
7. Ρωμαϊκά και Πρωτοχριςτιανικά Χρόνια, χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία 

ςτον ελλαδικό χϊρο και ςτο εξωτερικό 
8. Βυηαντινά Χρόνια, κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο και ςτο εξωτερικό 
9. Μεταβυηαντινά Χρόνια, χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό 

χϊρο 
10. Νεότερα Χρόνια, χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο 
11. Μεταβυηαντινι (Οκωμανικά Χρόνια), χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και μνθμεία 

ςτον ελλαδικό χϊρο 
12. Νεότερθ Εποχι (από το 1830 ζωσ ςιμερα), χαρακτθριςτικζσ κζςεισ και 

μνθμεία ςτον ελλαδικό χϊρο.  
13. Ιςτορία του Σουριςμοφ ςτθν Ελλάδα 

 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο και ςε 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

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, υποςτιριξθ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω θλεκτρονικισ 
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 

  

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ ςε μνθμεία, 
αρχαιολογικοφσ, 
ιςτορικοφσ χϊρουσ 

50 

  

Ομαδικι ι ατομικι 
εργαςία 

20 

υγγραφι  εργαςίασ 15 

  

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
Βιβλιογραφίασ  

26 

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 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ επιλογισ 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 
ΙΙ.Ενεργι ςυμμετοχι ςτισ επιςκζψεισ και 
εργαςία(50%) 
Θ εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 



 
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 

ΒΑΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ: ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΘΜΕΙΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΤΑ 
 
Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

 Οι Ζλλθνεσ και οι κλθρονομιζσ τουσ. υγγραφείσ: ToynbeeArnold J. εκδ. 
ΨΤΧΟΓΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ & ΙΑ Ο.Ε 

 Πόςο Ελλθνικό Είναι το Βυηάντιο; Πόςο Βυηαντινοί οι Νεοζλλθνεσ; 
υγγραφείσ: Γλφκατηθ - Αρβελζρ Ελζνθ.  (Εκδότθσ): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟ - Κ. 
ΔΑΡΔΑΝΟ Ο.Ε. 

 ΑΡΧΑΙΑ, ΒΤΗΑΝΣΙΝΘ ΚΑΙ ΝΕΟΣΕΡΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΙΣΟΡΙΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ. υλλογικό ζργο Αλζξθσ Γ. Κ. αββίδθσ, Χριςτοσ Π. 
Μπαλόγλουαλκιτηόγλου (Επιμζλεια).Εκδόςεισ Βυηαντινόσ Δόμοσ 
 

ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ  

 Snell B., The discovery of the mind: The Greek origins of European Thought, 
translation. T.G. Rosenmeyer (1954) 

 Μπονάρ Α., Ο ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ, (1991) Α, Β, Γ Σόμοι, 
Εκδόςεισ Θεμζλιο 

 Glykatzi-Arveler E., The Making of Europe (2000) 

 Γλφκατηθ-Αρβελζρ Ε., Γιατί το Βυηάντιο (2009) 1θ ζκδ. - Ακινα : Ελλθνικά 
Γράμματα 

 
Επιπλζον θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ διδάςκουςασ ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά  
 
Συναφήεπιςτημονικάπεριοδικά 

 
 

 


