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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
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα ΕΘΟΓ αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του υποχρεωτικού μαθήματος
Οικονομική Γεωγραφία που διδάσκεται στο Γ εξάμηνο σπουδών. Εστιάζει στις αλλαγές που
επιφέρουν εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις
χωροθετικές απαιτήσεις, στη χωρική οργάνωση και τελικά στη βιωσιμότητα επιχειρήσεων
και ανάπτυξη των περιοχών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι

φοιτητές/τριες:
 θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τους σύγχρονους κρίσιμους
παράγοντες που επηρεάζουν τη χωροθέτηση της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του
εμπορίου.
 θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν ότι οι υποθέσεις περί αυτόματης διάχυσης
των ΤΠΕ είχαν ελάχιστη προβλεπτική ικανότητα επειδή χαρακτηρίζονται από
τεχνολογικό ντετερμινισμό και α-γεωγραφική προσέγγιση.
 θα έχουν κατανοήσει τη σημασία που διαδραματίζουν οι πολλαπλές εφαρμογές των
ΤΠΕ, κυρίως οι διαδικτυακές τεχνολογίες, στην ανάπτυξη νέων χωρικών προτύπων
οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.
 θα γνωρίζουν με ποιόν τρόπο οι αλλαγές στη χωροθέτηση και χωρική οργάνωση των
επιχειρήσεων επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα την αναπτυξιακή
τροχιά της ευρύτερης περιοχής και την ευημερία των κατοίκων.
 θα τους γίνει φανερό ότι οι εφαρμογές των ΤΠΕ έχουν εντείνει τις προϋπάρχουσες και
έχουν δημιουργήσει μια σειρά νέες οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές
ανισότητες.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
δεδομένων και πληροφοριών, με τη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και
Αυτόνομη εργασία
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
Ομαδική εργασία
θέματα φύλου
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη, περιλαμβάνει εισαγωγικές διαλέξεις από
τη διδάσκουσα, ενώ η δεύτερη, και πιο εκτεταμένη, ολοκληρώνεται με την ενεργή
συμμετοχή των φοιτητών/τριών.
Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας, παρουσιάζονται οι συζητήσεις για την παγκόσμια
γεωγραφία του διαδικτύου, την παγκοσμιοποίηση και την «νέα οικονομία», που
στοιχειοθετούν το πλαίσιο του μαθήματος. Επίσης, παρουσιάζονται ειδικά σχεδιασμένες
Μελέτες Περίπτωσης που εστιάζουν σε αλλαγές που έχουν επιφέρει εφαρμογές των ΤΠΕ
στη χωρομέτρηση και χωρική οργάνωση μεγάλων εταιριών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας σχολιάζονται ειδικότερες θεματικές με αφορμή την
παρουσίαση φοιτητικών εργασιών. Οι εργασίες που ανατίθενται στους φοιτητές/τριες κατά

τη διάρκεια του ακ. έτους 2017-18, εστιάζουν στις αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στις
επιχειρήσεις της αγροδιατροφής. Η θεματική των εργασιών ορίζεται από τη διδάσκουσα
και περιλαμβάνει χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ. εφαρμογές
ηλεκτρονικού εμπορίου για μια μεγάλη εμπορική αλυσίδα), μικρών επιχειρήσεων (π.χ.
διαδικτυακή προβολή μικρού οινοποιείου) και περιοχών (π.χ. ανάπτυξη γαστρονομικού
τουρισμού σε μικρό νησί) από την Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. Κοινοτικά Υποστηριζόμενη
Αγροτική Παραγωγή στην Ουαλία).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις παραδόσεις καθώς
και χρήση του διαδικτύου (e-class).

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εργαστηριακές
Παραδόσεις
Παρουσιάσεις Εργασιών
Προετοιμασία Εργασίας
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

18
6
15
35
55
129

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
Οι φοιτητές /τριες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δυο
εναλλακτικών τρόπων εξέτασης.
Είτε, επιτυχής γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του
μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις
σύντομης ανάπτυξης. Είτε, παρουσίαση στη τάξη και
υποβολή γραπτού κειμένου απαλλακτικής εργασίας
(100%).
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην έναρξη
του εξαμήνου.
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