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1.

Άξονες – Κύριες διδακτικές ενότητες

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο κύριες ενότητες. Η πρώτη εξ αυτών αναφέρεται σε γενικά
θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης όπως: ο
σχεδιασμός της, η απασχόληση, το εισόδημα, η προσφορά, η ζήτηση, το περιβάλλον, η
οργάνωση και η πολιτική του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί
πόροι. Η δεύτερη διερευνά ειδικά θέματα μεγάλης σημασίας του τουρισμού, που
αναδεικνύουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας.
Ειδικότερα στο μάθημα εξετάζονται τα παρακάτω:
A. Εισαγωγή στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών, προσπάθεια αποσαφήνισης του ορισμού
των υπηρεσιών παροχής φιλοξενίας, η ετερογένεια τους και η ταξινόμηση των υπηρεσιών
τους. Ακολούθως προτείνεται η στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης και καθορίζονται στόχοι
και άξονες που υλοποιούν προγράμματα δράσης.
Β.
Ειδικά θέματα: Τουρισμός και Περιφερειακή – Τοπική ανάπτυξη και η διαμόρφωση
προτύπων ανάπτυξης και ανάλυση της τουριστικής υποδομής και ανωδομής της χώρας. Στη
συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της σημερινής τουριστικής
ανάπτυξης, επισημαίνονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει το τουριστικό
δυναμικό της χώρας και διερευνάται η δυνητική τουριστική ζήτηση.
2.

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στον επιστημονικό διάλογο
αναφορικά με θέματα παροχής υπηρεσιών και φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα
αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον κλάδο
του τουρισμού. Ακολούθως, τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος του τουρισμού στη διαμόρφωση
του εγχώριου προϊόντος και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια.
Παράλληλα, συσχετίζεται η τουριστική ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον, στην
προστασία και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
.

3.

Η διδακτική του αντικειμένου – Μέθοδοι προσέγγισης & διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στις τακτικές τετράωρες διαλέξεις των διδασκόντων
καθηγητών καθώς και σε συμπληρωματικές σεμιναριακές παρουσιάσεις ειδικών στο
αντικείμενο επισκεπτών. Ειδικότερα καλούνται επισκέπτες ομιλητές, συνήθως στελέχη
επιχειρήσεων φιλοξενίας ώστε να συζητήσουν με τους φοιτητές τρέχοντα θέματα του κλάδου
παροχής φιλοξενίας έτσι ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τις βασικές έννοιες που
κατά τη διάρκεια του μαθήματος έλαβαν. Σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας
επισημαίνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται υπολογιστές τόσο
για τη διδασκαλία όσο και για την παρακολούθηση των φοιτητών.
Η εξέταση των φοιτητών γίνεται με πρόοδο που διεξάγεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου
καθώς και με υποχρεωτική εργασία η οποία παρουσιάζεται στους φοιτητές του μαθήματος.
Σε μηνιαία βάση οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν μια σελίδα στην οποία να
αναφέρουν στην εξέλιξη της εργασίας τους. Μετά τη δεκαπεντάλεπτη παρουσίαση της
εργασίας ο φοιτητής/τρια απαντά στις ερωτήσεις των συμφοιτητών/τριών του καθώς και του
εποπτεύοντος καθηγητή. Η επιτυχής συμμετοχή στην πρόοδο (40%) , στην υποχρεωτική
εργασία (50%) και στην παρουσίασή της (10%) απαλλάσσει τους φοιτητές από την τελική
προφορική εξέταση (50%).
4. Βασικά αναγνώσματα : (ΕΥΔΟΞΟΣ)
α)Βιβλίο [157914]: Στέφανος Καραγιάννης- Γεώργιος Έξαρχος , Τουρισμός: ΟικονομίαΑνάπτυξη - Πολιτική, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, 2006.
β) Βιβλίο [11864]: Πάρις Τσάρτας , Ελληνική τουριστική ανάπτυξη, Κριτική, 2010.
5. Ενδεικτική ελληνόφωνη βιβλιογραφία
Βιβλίο [ΕΥΔΟΞΟΣ 11480]:Χάρης Κοκκώσης και Πάρις Τσάρτας, Βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη και περιβάλλον, Κριτική, 2001.
6. Επιστημονική Εταιρεία που εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο
1.Regional Science Association
2.Ελληνική Γεωγραφική εταιρεία
3. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Research Institute for Tourism)

