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Επιδιωκόμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα:

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

1. Να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού για τις

τοπικές κοινωνίες.

2. Να κατανοούν πως διάφορα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά και δημογραφικές

μεταβλητές σχετίζονται με την αθλητική συμμετοχή.

3. Να κατανοούν το ρόλο που παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη

προγραμμάτων αναψυχής και αθλητικού τουρισμού.

4. Να κατανοούν το ρόλο των αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων στην

ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται στην τάξη.

Προ-απαιτούμενα: Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
μαθήματος:

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού.

2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά ατόμων και ομάδων που συμμετέχουν σε

δραστηριότητες αναψυχής και αθλητικού τουρισμού.

3. Οικονομικά δεδομένα από αθλητισμό αναψυχής και τουρισμό σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο.

4. Περιβαλλοντικοί και ψυχολογικοί ανασταλτικοί παράγοντες για συμμετοχή σε

δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού.

5. Εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης του αναψυχικού αθλητισμού και τρόποι

αξιολόγησής τους.



6. Διεθνή μοντέλα ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

7. Η σύνδεση του αθλητικού τουρισμού με τις πολιτιστικές διοργανώσεις.

8. Προγράμματα αθλητικού τουρισμού για προώθηση της τοπικής τουριστικής

ανάπτυξης.

9. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αναψυχικού αθλητισμού

και του τουρισμού.

10.Ζητήματα προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από τις αθλητικές

διοργανώσεις.

11.Δημιουργία και αξιολόγηση προτάσεων για ανάπτυξη του αναψυχικού αθλητισμού

και του τουρισμού.

12.Σύνοψη και αξιολόγηση των θεματολογιών που διδάχθηκαν.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται στην τάξη.

Τρόποι και κριτήρια
αξιολόγησης:

● Γραπτή ατομική εργασία με καταγραφή κοινωνιολογικών και δημογραφικών

μεταβλητών που σχετίζονται με την αθλητική συμμετοχή (ΜΑ1, ΜΑ2) 20%

● Ομαδική εργασία για καταγραφή προγράμματος αναψυχής και αθλητικού

τουρισμού ενός δήμου ή μιας τουριστικής επιχείρησης (ΜΑ3) 20%

● Γραπτή τελική εξέταση σε όλες τις θεματολογίες (ΜΑ1-ΜΑ4) 60%

Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική


