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ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ PADI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΣΑΔΤΕΩΝ 

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 

Ειδικοφ Τπόβακρου 
(το ίδιο μάκθμα προςφζρεται και ωσ 
προαιρετικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά-Αγγλικά-Γαλλικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=381 

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 

Σο μϊθημα PADIΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ αποτελεύ μια πολυδιϊςτατη και 
πολύπλευρη προςϋγγιςη ςτο χώρο των υπηρεςιών του καταδυτικού τουριςμού. Σο 
ανϊδοχο Σμόμα διεξϊγει το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςύμφωνα με το ςχετικό πρωτόκολλο 
του καταδυτικού οργανιςμού PADI.Ειδικότερα οι μαθηςιακού ςτόχοι εύναι οι 
ακόλουθοι: 

1. Γνώςη:Προςφϋρει την απαραύτητη γνώςη ςτουσ φοιτητϋσ ώςτε να εύναι 
ςε θϋςη να αναγνωρύςουν και να περιγρϊψουν τα διϊφορα προώόντα του 
καταδυτικού τουριςμού, αλλϊ και να ςυνδυϊςουν τισ διϊφορεσ μορφϋσ 
τουριςμού υποβρύχιων δραςτηριοτότων. 

2. Κατανόηςη:Βοηθϊει τουσ φοιτητϋσ ςτην ολοκλόρωςη του κύκλου του 
μαθόματοσ να εξηγόςουν τισ τϊςεισ του αγοραςτικού κοινού, και να 



εκτιμόςουν την δυναμικό νϋων τϊςεων. 
3. Εφαρμογό:Οι γνώςεισ που θα αποκομύςουν, μπορούν να τισ εφαρμόςουν 

και να εξετϊςουν περιπτώςεισ μελϋτησ ώςτε να παρϊγουν νϋεσ ιδϋεσ και 
ανακαλύψουν νϋα πεδύα εφαρμογών ςτην ευρύτερη αγορϊ των 
υποβρύχιων δραςτηριοτότων. 

4. Ανϊλυςη:Οι φοιτητϋσ εύναι ςε θϋςη να αναλύςουν τα δεδομϋνα μιασ 
καταδυτικόσ επιχεύρηςησ, ςχεδιϊςουν μια ολοκληρωμϋνη SWOTανϊλυςη 
και να αναπτύξουν νϋεσ δρϊςεισ. 

5. ύνθεςη:Ιδιαύτερη ςημαςύα παρουςιϊζει η ςύνθεςη, η οργϊνωςη και 
δημιουργύα ενόσ επιχειρηματικού πλϊνου, που θα εύναι 
ανακαταςκευαςμϋνο ςτισ ανϊγκεσ τισ ςυγκεκριμϋνησ αγορϊσ. 

6. Αξιολόγηςη:Σϋλοσ θα εύναι ςε θϋςη να αξιολογόςουν, να κρύνουν και να 
ορύςουν πιθανϊ οφϋλη και να τα ςυγκρύνουν με πιθανούσ κινδύνουσ και 
απειλϋσ. Παρϊλληλα θα εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξουν μύα 
ολοκληρωμϋνη εκτύμηςη διαχεύριςησ κινδύνων και βιωςιμότητασ μιασ 
καταδυτικόσ επιχεύρηςησ. 

 
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  
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. PADICasestudy: το επιχειρθματικό πρότυπο μιασ καταδυτικισ βιομθχανίασ. 

Διαςφαλίηοντασ το μζλλον τθσ κατάδυςθσ 

2. Αναπτφςςοντασ τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

3. Διαχείριςθ παραπόνων πελατϊν 

4. Γνωρίηοντασ τουσ ανταγωνιςτζσ  

5. Καταδυτικοί επιχειρθματικοί κϊκοι: καταδυτικό ςφςτθμα (SCUBAsystem) 

6. Σα προςφερόμενα καταδυτικά προϊόντα: Σο παράδειγμα τθσ PADI 

7. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ καταδυτικισ επιχείρθςθσ 

8. Διάρκρωςθ φυςικοφ χϊρου καταδυτικισ επιχείρθςθσ 

9. Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταδυτικισ επιχείρθςθσ 

10. Ανάπτυξθ πωλιςεων ςε καταδυτικι επιχείρθςθ 

11. Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

12. Σθλεφωνικζσ πωλιςεισ-αντιμετϊπιςθ πελατϊν ςτθν τθλεφωνικι γραμμι 



13. Workshop: SWOT ανάλυςθ 

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 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ppt 
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 

Δραςηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Μθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

20 

Εκπόνθςθ-Παρουςίαςθ 
Εργαςιϊν 

60 
 

Αναηιτθςθ Διεκνοφσ 
Βιβλιογραφίασ-Μελζτθ 
περιπτϊςεων 

31 

  

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. 

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. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 



- ςχετικό εγχειρίδιο PADI (είναι δεςμευτικό ϊςτε οι φοιτθτζσ να λαμβάνουν παράλλθλα με 
τθν πίςτωςθ διδακτικϊν μονάδων και τθ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ PADI) 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

- Ocean&CoastalManagement 
- Journal of Coastal Research 
- Journal of SustainableTourism 
- MarinePolicy 
- Journal of sustainableTourism 
- Scubadivingtourism 
- Journal of CoastalConservation 
- TourismRecreation Research 
- Tourism in MarineEnvironments 
- TourismManagement 

 

 


