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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 

Ειδικϊν γνϊςεων και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210725_Per_Athlhtikos-

tourismos.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 

 
Με την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ παρακολούθηςησ του μαθόματοσ οι ξϋνοι και 
οι Έλληνεσ φοιτητϋσ/φοιτότριεσ αναμϋνεται: 

1. ΓΝΩΣΗ: Να περιγρϊψουν την ςχϋςη Αθλητιςμού και Τουριςμού και να 
γνωρύςουν τισ μορφϋσ του Αθλητικού Τουριςμού και να αναγνωρύςουν την 
ςπουδαιότητα μιασ προςφιλούσ μορφόσ εναλλακτικού τουριςμού που 
μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτον ςχεδιαςμό και την οργϊνωςη   δραςτηριοτότων  
για  αθλητικϋσ  τουριςτικϋσ  επιχειρόςεισ,  φορεύσ  και κρουαζιερόπλοια.  



 Έτςι θα ϋχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν αθλητικϊ γεγονότα για την 
προαγωγό του αθλητικού τουριςμού ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικό 
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Να διακρύνουν νϋα προγρϊμματα ώςτε να ςυμβϊλλουν 

ςτην επιμόκυνςη   τησ τουριςτικόσ περιόδου μιασ περιοχόσ 

και ςτην ςυμπερύληψη λιγότερο γνωςτών προοριςμών ςτον τουριςτικό 
χϊρτη 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να εξετϊςουν τισ θετικϋσ και αρνητικϋσ επιπτώςεισ που 
μπορεύ να ϋχει ο αθλητικόσ τουριςμόσ και να ανακαλύψουν και να 
ευαιςθητοποιηθούν για το περιβϊλλον και τα οικοςυςτόματα μιασ χώρασ, 
ςυνεπώσ να ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη και αειφορύα τησ μϋςω αθλητικών 
δρϊςεων 
4. ΣΥΝΘΕΣΗ: Να ςυνδυϊςουν δημιουργικό /κριτικό ςκϋψη αναφορικϊ με  

το φυςικό απόθεμα μιασ χώρασ και την αξιοπούηςη του, πϊντα με όρουσ 

αειφορύασ  

5. ΣΥΝΘΕΣΗ: Να εύναι ςε θϋςη να εξηγόςουν, να ςχεδιϊςουν, να ςυνθϋςουν, 

να εμπλουτύςουν και να προτεύνουν ελκυςτικϋσ διαδρομϋσ ανϊ την Ελλϊδα  

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να ςυγκρύνουν το προφύλ του αθλητικού τουρύςτα ώςτε να 
εύναι ςε θϋςη να προτεύνουν τουριςτικϊ προγρϊμματα ανϊλογα με αυτό Να 
υποςτηρύξουν πανανθρώπινεσ αξύεσ,  όπωσ η ςυνεργαςύα, ο αλτρουιςμόσ, η 
ευγενόσ ϊμιλλα, ο ςεβαςμόσ κι η ανοχό, η ευγϋνεια και η ςυμπόνια, η 
κατανόηςη. 

 
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… 
……. 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Ομαδικι εργαςία 
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και 

ευαιςκθςίασ κζματα φφλου 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ακλθτικόσ Σουριςμόσ . Οριςμοί, Ιςτορία, Ακλθτιςμόσ και ελεφκεροσ χρόνοσ. 
φνδεςθ Ακλθτιςμοφ και Σουριςμοφ . Οι κατθγορίεσ του Ακλθτικοφ 
Σουριςμοφ 

2. Σα οφζλθ του Ακλθτικοφ Σουριςμοφ: Οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και 
κοινωνικζσ επιπτϊςεισ του Ακλθτικοφ Σουριςμοφ 



3. Κατθγορίεσ ακλθτικϊν τουριςτϊν. Σο προφίλ του ακλθτικοφ τουρίςτα 
4. Ελλάδα και Ακλθτικόσ Σουριςμόσ. Παραδείγματα Ράλι Ακρόπολισ, Αγϊνεσ 

Λαϊκισ Πάλθσ 
5.Ολυμπιακοί Αγϊνεσ . Παγκόςμιο Κφπελλο ποδοςφαίρου  
6. Μαρακϊνιοι δρόμοι 
7. Αλπικόσ τουριςμόσ . Περιθγθτικόσ Σουριςμόσ. Σουριςμόσ γκολφ. 

Πανεπιςτθμιακά Πρωτακλιματα 
8. ΣουριςμόσΕυεξίασ, (yoga, retreats, fitness). Ακλθτικόσ Σουριςμόσ και άτομα με 

αναπθρία 
9. Θαλάςςιοσ Σουριςμόσ – Κρουαηιζρεσ. Δραςτθριότθτεσ Θαλάςςιου Σουριςμοφ 

ςτθν Ελλάδα 
10. Αγωνιςτικόσ Προςανατολιςμόσ (Orienteering). Αγϊνεσ προςανατολιςμοφ 

ςτθν Ελλάδα 
11,12&13. χζδια δράςθσ και θμεριςια προγράμματα για δραςτθριότθτεσ 

ψυχαγωγίασ και άκλθςθσ τουριςτϊν 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ΣΗΝ ΣΑΞΗ πρόςωπο με πρόςωπο 

ΣΟ ΠΕΔΙΟ: γιπεδα, κεματικά πάρκα,υμμετοχι ι 

παρακολοφκθςθ Ακλθτικϊν γεγονότων όπωσ 

Αλεξάνδρειοσ Μαρακϊνιοσ, Νυχτερινόσ 

Μαρακϊνιοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

  

Άςκθςθ Πεδίου 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, 

Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ επιλογισ 
- Ερωτιςεισ κρίςεωσ 
ΙΙ. Ενεργι ςυμμετοχι ςτισ αςκιςεισ πεδίου και 
εργαςία(50%) 



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 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. 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
• Διοίκηςη Αθλητικοφ Σουριςμοφ. υγγραφείσ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, Ph.D. (Εκδότησ): ΑΦΟΙ ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΕΚΔΟΕΙ Α.Ε. 
• Αθλητιςμόσ και ελεφθεροσ χρόνοσ ςτην εξζλιξη του πολιτιςμοφ. 
υγγραφείσ: Νόρμπερτ Ε.-Ντάνινγκ Ε. (Εκδότησ): ΕΚΔΟΕΙ ΠΑΠΑΖΗΗ ΑΕΒΕ 
• ΑΝΙΜΑΙΟΝ. υγγραφείσ: ΓΛΤΝΙΑ Θ. ΕΛΕΝΗ, ΛΤΣΡΑ Ν. ΠΕΡΙΚΛΗ, ΜΑΡΑ 
Ν. ΔΗΜΗΣΡΗ 
               (Εκδότησ): ΝΙΚΗΣΟΠΟΤΛΟ Ε ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ 
 
Ξζνη Βιβλιογραφία 

 Gibson, H. (2006). Sport Tourism. Concept and theories. Routledge – Taylor 
and Francis Group, London 

 Weed, M., & Bull, C. (2004). Sport tourism. Participants, policy and providers. 
Elsevier,  
Oxford, U.K 
 

Επιπλζον θλεκτρονικζσ ςθμειϊςεισ διδάςκουςασ ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά 
 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

Annals of Tourism Research 
 
 

 


