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1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΑ ΚΑΚ ΔΚΟΚΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΟΚΚΗΗ ΟΡΓΑΝΚΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΚΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΚΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΚΑΚΟ 
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΕΚΦΟΡΚΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΚΑΚΚΝΗΗ ΣΟΤΡΚΣΩΝ 

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 

 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 

 ΕΠΚΛΟΓΗ ΚΑΣΕΤΙΤΝΗ ΔΚΟΚΚΗΗ ΣΟΤΡΚΜΟΤ 
& ΦΚΛΟΞΕΝΚΑ (ΕΚ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

OXI 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΚΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 ΟΧΚ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

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 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:  

 1. Να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ αειφορίασ ςυνολικά ςτο ςφςτθμα διακίνθςθσ τουριςτϊν που περιλαμβάνει 

επίγεια, καλάςςια και κυρίωσ εναζρια μζςα μεταφοράσ. 

2.  Ειδικότερα, το μάκθμα κα ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν επιχειρθςιακϊν προκλιςεων που 

αντιμετωπίηουν τϊρα και ςτο μζλλον οι αεροπορικζσ εταιρείεσ και τα αεροδρόμια δεδομζνου ότι το 

μεγαλφτερο τμιμα τθσ διθπειρωτικισ-παγκόςμιασ  τουριςτικισ μεταφοράσ υλοποιείται μζςω των αεροπορικϊν 

εταιρειϊν και αεροδρομίων. 

3. Επίςθσ το μάκθμα κα ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των κεωριϊν που απαιτοφνται για τθν ποςοτικοποίθςθ 

των δεικτϊν απόδοςθσ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των αεροδρομίων και των αεροπορικϊν εταιρειϊν 

(περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, κόςτοσ, χωρθτικότθτα, αποτελεςματικότθτα και αςφάλεια). 



4. Σζλοσ εφαρμογι των ςχετικϊν κεωριϊν  για μοντελοποίθςθ, μετριςεισ και ανάλυςθ ςε εφαρμογζσ που 

ςχετίηονται με τθ λειτουργία υφιςτάμενων και μελλοντικϊν ςυςτθμάτων διακίνθςθσ τουριςτϊν.    

  
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 

  

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  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
 

  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σο περιεχόμενο του μακιματοσ διαπραγματεφεται τα παρακάτω κζματα: 

1.  Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ αειφορίασ ςτο ςφςτθμα διακίνθςθσ τουριςτϊν. Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ. 

2.  Σουριςτικι ςυμπεριφορά και ςτάςθ απζναντι ςτθν κλιματικι αλλαγι. Παράγοντεσ επιρροισ ςτθ 

διαμόρφωςθ του μελλοντικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ιδιαίτερα ςτον τομζα των αερομεταφορϊν.   

3. Ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςχετικά με τθ ςυμβολι των επιχειριςεων διακίνθςθσ τουριςτϊν ςτο 

ςυνολικό περιβαλλοντικό αποτφπωμα. 

4.  Αεροπορικζσ Εκπομπζσ και Κλιματικζσ Επιδράςεισ  

5.  «Πράςινα αεροδρόμια» και «πράςινθ αερομεταφορά» 

6. υςτιματα πιςτοποίθςθσ  περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ διακίνθςθσ τουριςτϊν (επίγεια-

εναζρια-καλάςςια).  

7.  τοιχεία ποςοτικοποίθςθσ των δεικτϊν περιβαλλοντικισ απόδοςθσ  ςτθ βελτιςτοποίθςθ των λειτουργιϊν 

των αεροπορικϊν εταιρειϊν και των αεροδρομίων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Διαδικτυακά 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (Σ.Π.Ε.) ςτθ 
Διδαςκαλία. Θτοι:  

 Η/Τ, POWER POINT 
  XΡΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΟΤ ΕΞΟΠΛΚΜΟΤ ΣΗΝ 

ΕΡΓΑΣΗΡΚΑΚΗ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 



 MULTIMEDIA 
 INTERNET 

 E-MAIL 
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 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 50  

Μελζτθ και ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ 

20  

 υγγραφι και παρουςίαςθ 

εργαςίασ   

30  

φνολο Μακιματοσ                   100 

  

  

  

  

  
 

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. 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 

Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 

Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και  πολλαπλισ επιλογισ. 

Γραπτι εργαςία με δθμόςια παρουςίαςθ. 

Σελικι γραπτι εξζταςθ. 

 Κριτιρια αξιολόγθςθσ: 

υμμετοχι ςτο μάκθμα. 

Επιτυχία ςτισ απαντιςεισ των τεςτ και τθσ τελικισ εξζταςθσ. 

 Γραπτι εργαςία και πετυχθμζνθ παρουςίαςθ βαςιςμζνθ ςτα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

Α . Σίτλοσ και πρωτοτυπία του κζματοσ. 

Β. Περίλθψθ του κζματοσ. 

Γ. θμαςία τθσ ζρευνασ (κζματοσ). 

Δ. Οριςμόσ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ. 

Ε. κακοριςμόσ υποκζςεων και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων.  

Σ. χεδιαςμόσ ζρευνασ. 

Ζ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ. 

Η. Βιβλιογραφία και αναφορζσ. 



Ι. πετυχθμζνθ δθμόςια παρουςίαςθ με  κριτικι ανάλυςθ των 

επιχειρθμάτων και των ευρθμάτων. 

Κ. Διαχείριςθ ερωτιςεων από το ακροατιριο. 

Σα κριτιρια είναι δθμοςιευμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ. 
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 Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 Air transport management  

 Journal of Transport Geography 

 Annals of Tourism Research  

•   Journal of Hospitality and Tourism Research  

• Journal of Travel & Tourism Marketing  

 • Journal of Sustainable Tourism Management 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13619209
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13619209
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13619209/10/2
https://sustainability-leaders.com/interview-megan-epler-wood/
https://sustainability-leaders.com/interview-dagmar-lund-durlacher/
https://sustainability-leaders.com/interview-geoffrey-lipman/
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