
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) Γενικά

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα: Γεωγραφίας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Κωδικός Μαθήματος: ΓΕΩ 109 Εξάμηνο σπουδών: Β

Τίτλος Μαθήματος: Αστική Γεωγραφία

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες
Διδασκαλίας

Πιστωτικές
Μονάδες

Διάλεξη 3

Σύνολο Μαθήματος 5

Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές
Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://geography.aegean.gr
/pps/index.php?content=0&lesson=109

(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

H γνώση της δομής των συστημάτων πόλεων, των κοινωνικο-χωρικών και οικολογικών διαφοροποιήσεων στο
εσωτερικό των πόλεων και η αναγνώριση των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν μεταξύ τους.
Η κριτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι πόλεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
H κριτική ικανότητα αναγνώρισης και αντιμετώπισης διαφορετικών προβλημάτων σε διαφορετικές πόλεις του
κόσμου και της Ελλάδας
H κατανόηση  των  αιτιών  των  βασικότερων  οικονομικών,  κοινωνικοπολιτικών,  πολιτιστικών  και  οικολογικών
φαινομένων και η κριτική προσέγγιση αυτών
O συνδυασμός της κατανόησης ειδικών θεμάτων της αστικής γεωγραφίας και της εφαρμογής σε διαφορετικές
πόλεις
H ικανότητα σύνταξης βασικής έρευνας και μελέτης του αστικού και περιαστικού χώρου μίας πόλης με βάση μια
πολυδιάστατη, διεπιστημονική προσέγγιση του χώρου.
H μεταφορά της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την εργασία τους, σε νέες
καταστάσεις και σε άλλες πόλεις.

Γενικές Ικανότητες

Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών1. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις2. 
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Λήψη αποφάσεων3. 

Ομαδική εργασία4. 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον5. 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον6. 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα7. 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον8. 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου9. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής10. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης11. 

(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Διερεύνηση των βασικών εννοιών της Αστικής Γεωγραφίας και των σχέσεων που έχει με άλλα αντικείμενα της
Γεωγραφίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις της πόλης. Κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κλίμακες.
Εξέταση της εξέλιξης των ιδεών της γεωγραφίας και της αστικής γεωγραφίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
(εισαγωγή). Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικών με την ιστορική εξέλιξη των πόλεων στον κόσμο καθώς και
του σύγχρονου ρόλου τους.
Ειδικότερα εξετάζονται τα παρακάτω : Το σύστημα των πόλεων και η πόλη ως σύστημα. Απόπειρες ιεράρχησης
οικισμών και αναζήτησης της κεντρικότητας. Μοντέλα χωρικής οργάνωσης  των πόλεων. Αστικές  λειτουργίες,
χρήσεις και καλύψεις γης, σύγχρονα δίκτυα. Πόλη και περιβάλλον. Αστικά τοπία, κινητικότητα και τρόποι ζωής.
Αστικές πολιτικές και ο ρόλος της χωροταξίας – πολεοδομίας στη διαμόρφωση της πόλης. Εισαγωγή στην έννοια
της Μητροπολιτικής περιοχής και παραδείγματα. Οι πόλεις στον κόσμο και οι ιδιαιτερότητές τους. Οι Ελληνικές
πόλεις και οι τρόποι ανάπτυξης τους. Τοπικο-παγκόσμια χαρακτηριστικά σύγχρονων αστικών φαινομένων.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Με φυσική παρουσία. Ελληνικά. 

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας &
Επικοινωνιών:

Χρήση βιβλιογραφίας και διεθνών, κρατικών και
άλλων καταξιωμένων ιστοτόπων  

Οργάνωση Διδασκαλίας: Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διάλεξη 39

Εκπόνηση εργασιών 42

Μη επιβλεπόμενη μελέτη 24

Αξιολόγηση
προόδου/Εξετάσεις

25

Σύνολο Μαθήματος 130
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Αξιολόγηση Φοιτητών 50% εργασία, 50% εξετάσεις
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