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Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις 
βασικές έννοιες της αστικής γεωγραφίας και η εμβάθυνση σε 
θέματα που αφορούν τη δημιουργία των κυρίαρχων και 
ιδιαίτερων κοινωνικών και χωρικών μορφολογιών. Ο φοιτητής 
έχοντας ήδη καλύψει τις βασικές γνώσεις πολεοδομίας και 
θεμάτων που αφορουν την ανάπτυξη του αστικού χώρου, 
καλείται να αντιληφθεί τους συσχετισμούς και τις 
αλληλεξαρτήσεις που αναπτύσσονται σχετικά με τη δομή, τους 
θεσμούς, τις αντιλήψεις που διαμορφώνονται στο χώρο.  

Αντίληψη όρων αστικής γεωγραφίας, κοινωνικής γεωγραφίας, 
χωρο-κοινωνικών μεταβολών, επιπτώσεων σχεδιασμού στο 
χώρο και την κοινωνία. Αντίληψη επιρροής κοινωνικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων στη ζωή της πόλης. Ανάλυση του 
αστικού και περιαστικού χώρου και των χωρικών μορφολογιών. 



Περιεχόμενο Μαθήματος

Εξοικίωση με τις βασικές έννοιες της αστικής γεωγραφίας και τα κυριότερα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την αστική ανάπτυξη στις 
σύγχρονες πόλεις. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η βασική συνιστώσα της ανάπτυξης του αστικού χώρου είναι η δημιουργία ιδιόμορφων κοινωνικών και 
χωρικών μορφολογιών. «Μορφολογίες» (γεωφυσικές, δομημένου περιβάλλοντος, συμβολικές) οι οποίες αποτελούν την καταγραφή στο χώρο της 
ιστορίας των δομών, των σχέσεων, των θεσμών και των αντιλήψεων που συντελούν στη διαμόρφωσή του. 

Έμφαση, στη διερεύνηση της χωρο-κοινωνικής συγκρότησης ή/και αναδιάταξης των σύγχρονων πόλεων. Εξετάζονται για παράδειγμα η δυναμική της 
διαμόρφωσης των χρήσεων γης,  η σημασία των οικονομικών δραστηριοτήτων και των αξιών γης στη συγκρότηση αστικών περιοχών, η διάχυση 
‘ασύμβατων’ χρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές κατοικίας, καθώς και η σχέση τους με προϋπάρχουσες ή όχι τάσεις ‘υποβάθμισης’.  

Κύριες Ενότητες:  
o Εισαγωγή (ορισμός, τρόπος μελέτης και βασικές έννοιες της Αστικής Γεωγραφίας),  
o Το Σύστημα των Πόλεων (1. Διαδικασία Αστικοποίησης, 2. Ιεράρχηση πόλεων και περιοχές επιρροής, 3. Αλληλοεπιδράσεις πόλεων, 4. Θεωρία της οικονομικής βάσης και εξέλιξη 

των πόλεων, 5. Αστική Αλλαγή και αναδυόμενες αστικές μορφές),  
o Το σύστημα Πόλη (1. Αστικές Χρήσεις Γης, 2. Γαιοπρόσοδος 3. Γεωγραφική κατανομή των εμπορικών και δευτερογενών δραστηριοτήτων, 4.Το όριο πόλης και αγροτικού περίγυρου), 
o Προβλήματα στον αστικό χώρο (1. Προβλήματα κατοικίας στην πόλη, 2. Κοινωνικά προβλήματα στον αστικό χώρο),  
o Οι ευρωπαϊκές πόλεις,  
o Προβλήματα του ελληνικού αστικού χώρου,  
o Αστική Διακυβέρνηση. 



Οργάνωση Μαθήματος - Αξιολόγηση

Διαλέξεις 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 
 
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.  
Εκπαιδευτική εκδρομή / Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 
 
Αυτοτελής Μελέτη 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις κρίσεως αναφορικά με θεωρητικές έννοιες που 
απορρέουν από τις διαλέξεις και την εργασία εξαμήνου  
Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας   
  
ΙΙ. Παρουσίαση  Ομαδικής  Εργασίας (40%) 



Προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις 

Σεβασμός στο φυσικό 
περιβάλλον 

Ομαδική εργασία 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με 

τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

Τι θα κερδίσω από το μάθημα

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της  
ελεύθερης, 
δημιουργικής  
και επαγωγικής σκέψης


