
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210817 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

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 Θεωρίασ 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: 

Ελλθνικά-Αγγλικά-Γαλλικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210817_Per_Thalassios-k-

katadytikos-tourismos.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μακθςιακά 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 

Το μάθημα του Θαλάςςιου και Καταδυτικού Τουριςμού επιδιώκει να παρουςιάςει ςτουσ 
φοιτητέσ μία από τισ μορφέσ του Ειδικού Τουριςμού, η οποία παρουςιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
ςε μια χώρα με εκτενή ακτογραμμή. Στην διάρκεια του κύκλου ςπουδών του ςυγκεκριμένου 
μαθήματοσ ο φοιτητήσ θα αναπτύξει μία ςειρά από δεξιότητεσ και ικανότητεσ οι οποίεσ 
αντικατοπτρίζονται από τουσ παρακάτω μαθηςιακούσ ςτόχουσ: 

1. Γνώςη:Ο φοιτητήσ θα γνωρίζει να αναγνωρίζει και να περιγράφει τισ διάφορεσ 
μορφέσ του θαλάςςιου τουριςμού, αλλά και ειδικότερα του καταδυτικού 
τουριςμού προςδιορίζοντασ ςε κάθε περίπτωςη το πεδίο εφαρμογήσ ςε μελέτεσ 
περιπτώςεων. 

2. Κατανόηςη: Θα είναι ςε θέςη να διακρίνει την τυπολογία του Θαλάςςιου 



Τουριςμού, και να εξηγήςει τισ διάφορεσ ειδικότερεσ μορφέσ καθώσ και να 
διακρίνει τισ διαφορέσ ςτο ευρύτερο ςύνολο του τουριςμού υποβρύχιων 
δραςτηριοτήτων (π.χ. αυτόνομη κατάδυςη vs ελεύθερη κατάδυςη). 

3. Εφαρμογή:Ταξινομεί τισ διάφορεσ μορφέσ Θαλάςςιου τουριςμού και εξετάζει την 
τυπολογία του τουριςτικού προΰόντοσ. Παράλληλα εξετάζει την δημιουργία νέων 
τουριςτικών προΰόντων ςυνδεδεμένα με το θαλάςςιο περιβάλλον. 

4. Ανάλυςη:Ο φοιτητήσ θα μπορεί να ςυνδυάςει γνώςεισ του από προηγούμενα 
εξάμηνα και από άλλα μαθήματα για να ςχεδιάςει καινοτόμα προΰόντα, ή να 
διαφοροποιήςει ήδη υπάρχοντα που να είναι ςχετικά με το θαλάςςιο περιβάλλον. 

5. Σύνθεςη:Ανακαταςκευάζει παραδοςιακέσ μορφέσ και τύπουσ θαλάςςιου 
τουριςμού για να ςυνθέςει νέα προΰόντα, ςυνδυάζοντασ τον θαλάςςιο τουριςμό με 
άλλεσ μορφέσ τουριςμού. 

6. Αξιολόγηςη:Ωσ αποτέλεςμα των παραπάνω ςτην ολοκλήρωςη του κύκλου του 
ςυγκεκριμένου μαθήματοσ ο φοιτητήσ είναι ςε θέςη να ορίςει, να ςυγκρίνει και να 
αξιολογήςει την τυπολογία του θαλάςςιου τουριςμού, καθώσ επίςησ και την 
αντίςτοιχη τησ επιμέρουσ κατηγορίασ του, αυτή του καταδυτικού τουριςμού. 

 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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… 
……. 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. εηζαγφγή ζηολ ζαιάζζηο ηοσρηζκό 

2. ηοσρηζκός θροσαδηέρας 

3. ησποιογία θροσαδηέρας 

4. ηζηηοπιοχθός ηοσρηζκός 

5. αζιεηηθός ηζηηοπιοχθός ηοσρηζκός 

6. κεταλοθίλεηα watersports 

7. θαγηάθ ζαιάζζες 

8. αιηεσηηθός ηοσρηζκός 

9. εηζαγφγή ζηολ ηοσρηζκό σποβρύτηφλ δραζηερηοηήηφλ 

10. περηήγεζε επηθαλείας 

11. ειεύζερε θαηάδσζε 

12. σποβρύτηα αιηεία αλαυστής θαη αζιεηηθή σποβρύτηα αιηεία 

13. ασηόλοκε θαηάδσζε αλαυστής 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

(εξ αποςτάςεωσ λόγω ςυνκθκϊν covid) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χριςθppt 



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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Αναηιτθςθ Ηλεκτρονικών Βιβλιοκθκών 
Χοριγθςθ Ζντυπων Εκδόςεων 
Χριςθ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ moodle 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 ϊρεσ 

Μθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

65 ϊρεσ 

Εκπόνθςθ Μελετϊν-
Εργαςιϊν-Παρουςιάςεισ 

30 ϊρεσ 

Αναηιτθςθ 
βιβλιογραφίασ, ανάλυςθ 
μελζτθσ περιπτϊςεων 

16 ϊρεσ 

  

  

  

ΤΝΟΛΟ 150 ϊρεσ 
 

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. 

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι ίδια με τθ γλϊςςα 
διδαςκαλίασ (ελλθνικά, αλλά και αγγλικά ι γαλλικά για τουσ 
φοιτθτζσ ERASMUS). 
Ανάρτθςθ ςτο moodle τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ-
εξζταςθσ και τθσ εξεταςτζασ φλθσ 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ. 
Εργαςίεσ βιβλιογραφικζσ αναςκόπθςθσ διεκνοφσ 
βιβλιογραφίασ και μελζτθ περιπτϊςεων. Εφαρμογι 
γνϊςεων ςε υποκετικζσ περιπτϊςεισ ςτα ελλθνικά 
δεδομζνα.  
Μετά τθν διαδικαςία τθσ εξζταςθσ, επιςιμανςθ των λακϊν 
των εργαςιϊν και διόρκωςθ από τουσ ίδιουσ τουσ φοιτθτζσ 
των λακϊν τουσ με τθν επίβλεψθ του διδάςκοντα.  
Διάκεςθ ςτουσ φοιτθτζσ των ςωςτϊν απαντιςεων ϊςτε να 
προβοφν ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και να κατανοιςουν τθ 
βακμολογία τουσ.  
Διάκεςθ χρόνου (αναρτθμζνα θμζρα και ϊρα ςτθν ςελίδα 
του μακιματοσ) ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να δουν τα 
γραπτά τουσ. 
Διαφφλαξθ των αποδεικτικϊν εξζταςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια 
του ακαδθμαϊκοφ βίου του φοιτθτι ζωσ τθ λιψθ του 
πτυχίου του. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

- Marine Ecotourism: Issues and Experiences (Aspects of Tourism Book 7) (2003), Β. Garrod, J. 
Wilson, Publisher   :   Channel View Publications, ISBN   :   1873150415, pp 281. 

- Marine Tourism Development, Impacts and Management (1999), Μ. Orams, ISBN 
9780415139380, ed. Taylor & Francis Group, pp 136. 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

- Ocean & Coastal Management 



- Journal of Coastal Research 
- Journal of Sustainable Tourism 
- Marine Policy 
- Journal of sustainable Tourism 
- Scuba diving tourism 
- Journal of Coastal Conservation 
- Tourism Recreation Research 
- Tourism in MarineEnvironments 
- TourismManagement 

 

 


