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1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Το μάθημα  της πολιτικής  γεωγραφίας έχει  ως αντικείμενο την αμφίδρομη σχέση
μεταξύ  πολιτικής  και  χώρου.  Η έννοια  της  πολιτικής,  δεν  αναφέρεται  στενά στα
κράτη και τις δομές τους, αλλά  περιλαμβάνει και την πολιτική με την ευρεία έννοια
του όρου (ή αλλιώς την πολιτική με μικρό π), δηλαδή τις σχέσεις εξουσίας/ ισχύς που
αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων και τα αποτελέσματα τους. Σύμφωνα με μια
τέτοια  θεώρηση,  η  πολιτική  δεν  σχετίζεται  μόνο  με  κρατικές  δομές,  πολιτικά
κόμματα, εκλογές κτλ.  αλλά εμφανίζεται επίσης στο πλαίσιο της οικογένειας,  του
χώρου εργασίας,  των σχέσεων μεταξύ του ζευγαριού,  των συμπεριφορών μας  σε
σχέση  με  το  περιβάλλον,  του  τρόπου  με  τον  οποίο  ψωνίζουμε,  της  δημιουργίας
ταυτοτήτων κτλ. Η μετατόπιση του επιστημονικού ενδιαφέροντος από τις κρατικές
πολιτικές δομές/ στοιχεία στην καθημερινή ζωή, τους ανθρώπους και τις πολιτικές
τους συμπεριφορές ενέχει μια μορφή κινδύνου: Αν όλα είναι πολιτική, τότε μήπως η
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ίδια  η  έννοια  της  πολιτικής,  χάνει  μέρος  της  σημασίας  της;  Μήπως  το  ίδιο  το
αντικείμενο  της  πολιτικής  γεωγραφίας  γίνεται  τόσο  εκτενές
που ουσιαστικά καταλήγει να στερείται αντικειμένου; Μεταξύ της σκύλας της στενής
έννοιας  της  πολιτικής  και  της Χάρυβδης της πολιτικής  με την ευρεία  έννοια  του
όρου, το μάθημα της πολιτικής γεωγραφίας προσπαθεί να ορίσει την πολιτική ως
κάτι το όποιο μας αφορά, αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της ζωής μας και το οποίο
πραγματώνεται,  διαδραματίζεται και επηρεάζεται μέσα σε συγκεκριμένους τόπους
και χώρους.        
Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Παρουσίαση εργασιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στην πολιτική γεωγραφία: πολιτική και γεωγραφία, H Πολιτική γεωγραφία

ως γεωπολιτική αλλά και η κριτική γεωπολιτική, Έδαφος, κυριαρχία, διακυβέρνηση:

κράτη  και  έθνη ,  Αποικιοκρατία,  ιμπεριαλισμός  και  το  παγκόσμιο  οικονομικό

σύστημα ,  Ισχύς,  γνώση  και  γεωγραφία:  πόλεμοι  της  ανεξαρτησίας  και  μετά-

αποικιοκρατία, Αστική πολιτική οικονομία ως πολιτική γεωγραφία,  Από το κράτος

πρόνοιας στο νέο-φιλελεύθερο κράτος: ορίζοντας το πλαίσιο, Σύγχρονα κοινωνικά

κινήματα  ή  πολιτικές  ταυτότητας (και  η  γεωγραφία  τους) ,  Μετανάστευση και

πολιτική:  σύνορα  και  ταυτότητες  ,  Η  έννοια  της  κλίμακας: Tοπικό,  εθνικό,

παγκόσμιο και  η τριαλεκτική τους,  Κοσμοπολιτική  ,  Ανακεφαλαίωση ή προς μια

πολιτική του χώρου  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο
 Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων  στις παραδόσεις καθώς 
και χρήση του διαδικτύου (e-class).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 26



βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι  ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης  ώστε ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε  επίπεδο
εξαμήνου  να  αντιστοιχεί  στα  standards του
ECTS

Προετοιμασία διαλέξεων 13
Εργασία 55
Αυτοτελής μελέτη 38
Σύνολο Μαθήματος 132

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων,
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης  και  εάν  και  που  είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης
1. Υποβολή εργασίας (20%)
2. Επιτυχής γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του 
μαθήματος (80%) που περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις ανάπτυξης
Συνθετική και κριτική σκέψη 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην έναρξη
του εξαμήνου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Heywood A. (2011) Εισαγωγή στην Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Rawls  J  (1971)  A Theory  of  Justice.  Cambridge  MA:  Belknap  Press  of  Harvard
University Press.


