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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Σο μάκθμα τθσ Xωροταξίασ αποτελείται από τα μακιματα τθσ κεωρίασ και τα 
φροντιςτιρια-εκπόνθςθ τθσ φοιτθτικισ εργαςίασ.  
Ι. Tα μακιματα τθσ κεωρίασ αποςκοποφν: 

 τθν προςζγγιςθ του αντικειμζνου τθσ Χωροταξίασ, όςον αφορά ςτο εννοιολογικό 
υπόβακρο και τουσ επιςτθμονικοφσ όρουσ και τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
από τθν εν γζνει εμπειρία ςτθν Ελλάδα και Ευρϊπθ. 

 τθν κριτικι παρουςίαςθ και εξζταςθ βαςικϊν κεωριϊν και αναλυτικϊν 
προςεγγίςεων που οδθγοφν το φοιτθτι/ρια ςε μία όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ 
κατανόθςθ του τρόπου που προςεγγίηονται οι περιφερειακζσ αναπτυξιακζσ 
δυναμικζσ και τα ςυςτιματα παρζμβαςθσ με βάςθ τα χωροταξικά ςχζδια και 
προγράμματα . 

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

 Με τισ βαςικζσ πθγζσ και τρόπουσ διαμόρφωςθσ του απαραίτθτου πλθροφοριακοφ 
υπόβακρου αναφορικά με περιφερειακζσ και τθ Χωροταξικι πολιτικι.  

 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 περιφζρεια ςτθν Ελλάδα. 
 



Γενικέσ Ικανότητεσ 

Θεωρθτικι κατάρτιςθ 
Γνϊςεισ ωσ προσ τθ ςυλλογι ανάλυςθ και επεξεργαςία ςτοιχειϊν και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ τεχνολογιϊν και τεχνικϊν χαρτογράφθςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο 
Κριτικι ςκζψθ - τρατθγικι κεϊρθςθ 
Εμπειρία ςυλλογικισ εργαςίασ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Θεωρίασ  

 
 Η Ζννοια του Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και θ ςχζςθ του με τθ Γεωγραφία 

 Η χζςθ φυςικοφ και οικονομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 Θεωρίεσ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.  

 Περιφερειοποίθςθ και διακυβζρνθςθ  

 Επίπεδα και τφποι Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ 

 Χριςεισ γθσ και διαχείριςθ χριςεων ςε περιφερειακό επίπεδο 

 υςτιματα και Σεχνικζσ αποτφπωςθσ και διαχείριςθσ χριςεων 

 Σο χωροταξικό ςχζδιο–πρόγραμμα 

 Σο μεταβαλλόμενο πλαίςιο τθσ χωροταξικισ πολιτικισ ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ.  

 Ενδο και Δια- περιφερειακι χωροταξικι πολιτικι  

 Διαςυνοριακι χωροταξικι πολιτικι  

 Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων παραποτάμιεσ - παράκτιεσ οικονομίεσ  

 Χωροκζτθςθ υπθρεςιϊν  

 Βιομθχανικι αναςυγκρότθςθ  

 Ο αγροτικόσ χϊροσ 

 Μεγάλα Εργα Τποδομισ 

 Xωροταξία και Φυςικζσ καταςτροφζσ 

 Σο Οικιςτικό Δίκτυο και Ανάπτυξθ  

 Παγκοςμιοποίθςθ και Χωροταξία -Oι Νζεσ Περιφζρειεσ 
 

Η φοιτητική άςκηςη-εργαςία  

 
Οι φοιτθτζσ/ριεσ εκπονοφν μία ομαδικι εργαςία (τριϊν ατόμων). Η εν λόγω 
εργαςία αφορά ςτθν ανάλυςθ μίασ περιφερειακισ ενότθτασ (που προςδιορίηεται 
από κάποια κυρίαρχα χαρακτθριςτικά γεωγραφικοφ, οικονομικοφ, κοινωνικοφ και 
διοικθτικοφ περιεχομζνου) και ςτθν εκπόνθςθ μίασ χωροταξικισ πρόταςθσ  

 

 

  



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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