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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
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  2 5 
Εργαςτηριακέσ αςκήςεισ 1  

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 
-να κατανοοφν βαςικοφσ όρουσ τθσ Ιςτορικισ Γεωγραφίασ 
-να διαγνϊςουν τθ λειτουργία των χωρικϊν ανιςοτιτων κατά τθν υπό εξζταςθ χρονικι 
περίοδο  
-να αντιλαμβάνονται τθ ςυμβολι του κοινωνικοφ και οικονομικοφ χϊρου ςτθν καταςκευι 
χωρικϊν ταυτοτιτων 
-να αναγνωρίηουν και να ερμθνεφουν ςφμβολα κακϊσ επίςθσ και νοθματοδοτιςεισ του 
χϊρου ςε μια ιςτορικι προοπτικι 

Γενικέσ Ικανότητεσ 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν μάκει:  
α) να υιοκετοφν κριτικι ςκζψθ για να προςεγγίςουν διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ 
πολιτικισ και κοινωνικισ αλλαγισ ςε μια ςυγκριτικι και ιςτορικι προοπτικι.   
β) να ςυλλζγουν και να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία τα οποία ςυνδζονται με 



τθν ιςτορικι γεωγραφία ενόσ τόπου  
γ) να αναλαμβάνουν ζρευνα βαςιςμζνθ ςτο υλικό τθσ βιβλιοκικθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ χριςθσ των ακαδθμαϊκϊν βιβλίων, ερευνθτικϊν κακϊσ και 
διαδικτυακϊν ι ζντυπων πθγϊν.  
δ)       να ςζβονται διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ 
 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ιςτορικι γεωγραφία των δφο τελευταίων αιϊνων. Ειςαγωγι ςτισ ςχολζσ ςκζψθσ τθσ 
ιςτορικισ γεωγραφίασ. Χάρτεσ και χαρτογραφία ςε μια ιςτορικι προοπτικι. 
Ιμπεριαλιςμόσ και επεκτατιςμόσ. φνορα και αςφάλεια. Χωρικζσ ταυτότθτεσ από τισ 
αυτοκρατορίεσ ςτα κράτθ. Ζκνθ και εκνικιςμόσ. υμβολιςμοί του ζκνουσ ςτθν τζχνθ. 
Σοπία και εκνοτοπία. Πόλεμοσ και τοπία κανάτου. Προςφυγοποιιςεισ και 
μεταναςτευτικζσ ροζσ αντίςτοιχα ςε καιρό πολζμου ι ειρινθσ. Αςτικό τοπίο και 
αςτικοποίθςθ. Θρθςκείεσ, γλϊςςεσ και ταυτότθτεσ. Μειονότθτεσ και πολιτικόσ χϊροσ. 
Αποκλειςμοί και χωρικζσ ανιςότθτεσ ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο χϊρο. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 Διαλζξεισ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για τθ 

ςυγγραφι εργαςιϊν με τθ χριςθ βιβλιογραφικϊν 

αναφορϊν 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτισ παραδόςεισ κακϊσ 

και χριςθ του διαδικτφου (e-class). 

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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 15 

υγγραφι τελικισ εργαςίασ 30 

Αυτοτελισ μελζτθ 60 

υγγραφι εβδομαδιαίων 
εργαςιϊν 

                20 

φνολο Μακιματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
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. 

 Εβδομαδιαίεσ εργαςίεσ και τελικι γραπτι 
εργαςία (30%)  

 Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ (70%)  
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ 
του εξαμινου. 
 
 

  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
Ανωγιάτθσ-Πζλε Δ., Δρόμοι και διακίνθςθ ςτον ελλαδικό χϊρο κατά τον 18ο αιϊνα, (Ακινα: 

Παπαηιςθσ, 1993). 
Δρακοφλθσ Δ.Π., Σςότςοσ Π. Γ. (Επιμ.), Ιςτορικι γεωγραφία τθσ Ελλάδασ και τθσ ανατολικισ 

Μεςογείου, (Ακινα: ταμοφλθσ, 2013) 
Κρθτικόσ Γ., Ζκνοσ και Χϊροσ: Προςεγγίςεισ ςτθν ιςτορικι γεωγραφία τθσ ςφγχρονθσ 

Ευρϊπθσ (Ακινα: Μεταίχμιο, 2008). 
Κρθτικόσ Γ., Εκπαίδευςθ και ζλεγχοσ του χϊρου: Από το μιλλζτ ςτο ελλθνικό κράτοσ του 

μεςοπολζμου. (Ακινα: Gutenberg, 2009). 
Λεοντίδου Λ., Αγεωγράφθτοσ χϊρα (Ακινα: Gutenberg, 2010). 
Μαυρογορδάτοσ Γ.Θ. – Χατηθιωςιφ Χρ. (Επιμ.), Βενιηελιςμόσ και Αςτικόσ Εκςυγχρονιςμόσ, 

(Πανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Κριτθσ: Ηράκλειο , 1992, 2θ εκδ.). 
Πρελελάκθσ Γ..Ν., Τα Βαλκάνια: Πολιτιςμοί και Γεωπολιτικι, (Ακινα: LIBRO, 1994). 
Peckham, R.Sh., Εκνικζσ Ιςτορίεσ Φυςικά Κράτθ: Εκνικιςμόσ και πολιτικι του τόπου ςτθν 

Ελλάδα (Ακινα: Ενάλιοσ, 2008). 
Pounds, N.J.G., Ιςτορικι Γεωγραφία: Μοντζρνα Ευρϊπθ, τόμοσ Β’, *μετφρ. Μ. Αλεξάκθσ, Μ. 

Κονομι, Αμ. Λογιάκθ+, (Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο: Πάτρα, 2001). 
ιδθρόπουλοσ Γ., 12 Αφθγιςεισ Ιςτορικισ Γεωγραφίασ, (Ακινα: ταμοφλθσ, 2015). 
Σοντόροφ, N., Η βαλκανικι πόλθ, 16οσ-19οσ αιϊνασ, *τόμοι: Α’ και Β’+  (Ακινα: Θεμζλιο, 

1986). 

 


