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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Σο μάκθμα τθσ Αςτικισ Γεωγραφίασ αποτελείται από τα μακιματα τθσ κεωρίασ και τα 
φροντιςτιρια-εκπόνθςθ τθσ άςκθςθσ 

 
Ι. Tα μακιματα τθσ κεωρίασ αποςκοποφν: 

 τθν προςζγγιςθ του αντικειμζνου τθσ Aςτικισ Γεωγραφίασ, όςον αφορά ςτο 
εννοιολογικό υπόβακρο και τουσ επιςτθμονικοφσ όρουσ, με κφριο ςκοπό τθν εν 
γζνει διαμόρφωςθ μίασ κοινισ γλϊςςασ επικοινωνίασ και  

 τθν κριτικι παρουςίαςθ και εξζταςθ βαςικϊν κεωριϊν και αναλυτικϊν 
προςεγγίςεων που οδθγοφν το φοιτθτι/ρια ςε μία όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ 
κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο οι οικιςμοί και θ πόλεισ αναπτφςςονται και 
εντάςςονται ςτον ευρφτερο γεωγραφικό χϊρο. 

ΙΙ. Η εκπόνθςθ φοιτθτικισ εργαςίασ αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ του φοιτθτι/τριασ: 

 Με τισ βαςικζσ πθγζσ και τρόπουσ διαμόρφωςθσ του απαραίτθτου πλθροφοριακοφ 
υπόβακρου αναφορικά με τθν Aςτικι Γεωγραφία.  

 Με βαςικά εργαλεία και τεχνικζσ επεξεργαςίασ ςτοιχείων. H άςκθςθ περιλαμβάνει 
ειδικζσ ειςθγιςεισ, ςεμινάρια και παρουςιάςεισ φοιτθτικϊν εργαςιϊν.  

Ολόκλθρο το υλικό τθσ εργαςίασ παραδίδεται ςτουσ φοιτθτζσ/ριεσ με ανάρτθςθ ςτο e-class 
και αφορά ςε μία προσ μελζτθ Ελλθνικι πόλθ. 
 



Γενικέσ Ικανότητεσ 

Θεωρθτικι κατάρτιςθ 
Γνϊςεισ ωσ προσ τθ ςυλλογι ανάλυςθ και επεξεργαςία ςτοιχειϊν και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ τεχνολογιϊν και τεχνικϊν χαρτογράφθςθσ 
Κριτικι ςκζψθ  
Εμπειρία ςυλλογικισ εργαςίασ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Θεωρίασ  

 Παρουςίαςθ των μακθμάτων Θεωρίασ και Άςκθςθσ. Oι τόχοι του Mακιματοσ.  

 Tο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Aςτικισ Γεωγραφίασ - Ιςτορικι Αναδρομι  

 Θζςθ-τοποκεςία-ζκταςθ-μζγεκοσ οικιςμοφ.  

 Ο πλθκυςμόσ-Πλθκυςμιακι Κινθτικότθτα – Μετανάςτευςθ 

 Ο Αςτικόσ Χϊροσ 

 Η Αςτικοποίθςθ: Θεωρίεσ αςτικοποίθςθσ και ιςτορικά παραδείγματα.  

 Εκβιομθχάνιςθ και Αςτικοποίθςθ. Η αςτικοποίθςθ ςτθν Eλλάδα και ςυγκριτικι 
κεϊρθςθ με εμπειρίεσ άλλων χωρϊν. 

 φγχρονα πρότυπα αςτικοποίθςθσ.  

 Η ζννοια τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτο χϊρο. Η δυναμικι τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ 
αποκζντρωςθσ 

 Kακοριςμόσ ορίων ςτο χϊρο (διοικθτικά όρια, όρια αρμοδιοτιτων και ακτίνεσ 
επιρροισ) 

 Tα ςυςτιματα των οικιςμϊν και πόλεων. H αναηιτθςθ τθσ κεντρικότθτασ. 
Σαξινόμθςθ-ιεράρχθςθ οικιςμϊν. 

 Mθτροπόλεισ-Μεςαίου μεγζκουσ πόλεισ- δίκτυα πόλεων – ιςτορικζσ πόλεισ- 
παράκτιεσ πόλεισ-λιμάνια- παραποτάμιεσ πόλεισ. 

 Η εςωτερικι δομι και οργάνωςθ τθσ πόλθσ. 

 H πόλθ ωσ φυςικό, οικονομικό, κοινωνικό, κεςμικό και πολιτιςμικό ςφςτθμα. 

 Θεωρίεσ αναφορικά με τθ δομι του αςτικοφ χϊρου.  

 Tο κζντρο τθσ πόλθσ και οι προαςτιακζσ-περιφερειακζσ περιοχζσ  

 Tο κζντρο τθσ πόλθσ ωσ κφλακασ επιχειρθματικισ οικονομικισ και πολιτικισ 
ιςχφοσ. 

 Περιοχζσ αςτικισ υποβάκμιςθσ: οι παράγοντεσ του προβλιματοσ. 

 Καταςτροφζσ και αναςυγκροτιςεισ πόλεων 

 H Παρζμβαςθ ςτο Χϊρο. 

 

Η φοιτητική άςκηςη-εργαςία  

 

Η εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ μελζτθσ περίπτωςθσ πόλθσ του ελλαδικοφ 

χϊρου και ςτθν κριτικι παρουςίαςθ και εξζταςθ βαςικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων. 

Επιπλζον, δίνει ζμφαςθ ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τα προβλιματα και 

τθ δυναμικι που αναπτφςςει θ επιλεγμζνθ πόλθ κακϊσ και ςτθ διατφπωςθ προτάςεων 

 

 

  



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ. Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 το εργαςτιρια Αςκιςεισ (13 ϊρεσ) 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων  ςτισ παραδόςεισ κακϊσ 

και χριςθ του διαδικτφου (e-class). 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 33 

Εργαςτθριακζσ  
Παραδόςεισ-Αςκιςεισ 

13 

υλλογικι Εργαςία  20 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

φνολο Μακιματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 
1. Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ κεωρία του 
μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 
Yπολογιςτικζσ Aςκιςεισ 
 
2. Τποβολι ςυλλογικισ εργαςίασ (40%) (τρία άτομα) 
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ 
του εξαμινου. 
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