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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 
-να διαγνώςουν το ρόλο και τθ λειτουργία των κοινωνικών διαιρζςεων ςτισ ςφγχρονεσ 
πόλεισ και τθ ςυνφφανςι τουσ με τισ πολφμορφεσ χωρικζσ ανιςότθτεσ. 
-να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ οικονομικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ διαδικαςίεσ που 
ςυγκροτοφν τον κοινωνικό χώρο των ςφγχρονων πόλεων και τισ τάςεισ εξζλιξισ του. 
-να αναγνωρίηουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνικισ διαίρεςθσ και δυναμικισ 
των ελλθνικών πόλεων ωσ μζρουσ του νοτιοευρωπαϊκοφ προτφπου αςτικοποίθςθσ και ςε 
ςφγκριςθ με εκείνο τθσ βιομθχανικισ πόλθσ τθσ βόρειασ/δυτικισ Ευρώπθσ και των ΗΠΑ.  

Γενικές Ικανότητες 

φνκεςθ πλοφτου πλθροφοριών  
Αυτόνομθ εργαςία δοκιμιακοφ τφπου 
Ανάπτυξθ κριτικισ ικανότθτασ 
Χριςθ βιβλιογραφικών και θλεκτρονικών πθγών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτών με τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και 
πολιτιςμικζσ εξελίξεισ ςτο χώρο των ςφγχρονων πόλεων κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 
20ου και τθν αρχι του 21ου αιώνα, ςε μια εποχι δθλαδι αποβιομθχάνιςθσ και 
οικονομικισ αναδιάρκρωςθσ για τισ αναπτυγμζνεσ περιοχζσ του πλανιτθ. Ζμφαςθ δίνεται 



τόςο ςτθν περιγραφι των εξελίξεων όςο και ςτισ βαςικζσ ερμθνείεσ και τισ ςυηθτιςεισ που 
ζχουν αυτζσ προκαλζςει. Κεντρικά κζματα ςυηιτθςθσ αποτελοφν οι μορφζσ 
αςτικοποίθςθσ, επζκταςθσ και ανάπλαςθσ των πόλεων ςε ςυνδυαςμό με τισ αλλαγζσ ςτθν 
κοινωνικι και δθμογραφικι δομι και τα μεταβαλλόμενα ςχιματα κοινωνικοφ και 
εκνοφυλετικοφ διαχωριςμοφ. Ιδιαίτερο τμιμα του μακιματοσ αφιερώνεται ςτισ ςχετικζσ 
εξελίξεισ που αφοροφν τισ ελλθνικζσ πόλεισ. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ θλεκτρονικών μζςων ςτισ παραδόςεισ κακώσ 

και χριςθ του διαδικτφου (e-class) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 36 

Εβδομαδιαία μελζτθ 24 

Εργαςία εξαμινου 35 

Προετοιμαςία 
εξετάςεων 

30 

φνολο Μακιματοσ  125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλώςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
Αξιολόγθςθ 
1. Εργαςία εξαμινου  
2. Εξετάςεισ τζλουσ εξαμινου  
 
Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ υπόκειται ςε αλλαγζσ και 
ανακοινώνεται με τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου 
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