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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ:  

 Ο ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ελλθνικι Οικονομία, τουριςτικόσ τομζασ, τουριςτικι κατανάλωςθ, τουριςτικι βιομθχανία, 
τριτογενισ τομζασ, εργατικό δυναμικό, τουριςτικόσ οδθγόσ, τουριςτικι μονάδα, 
εναλλακτικόσ τουριςμόσ, δθμόςιο ζλλειμμα, δθμόςιο χρζοσ, απαςχόλθςθ και ανεργία, 
εμπορικό ιςοηφγιο,  Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν.  
 

1.3 ΚΟΠΟ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ 

ΣΚΟΡΟΣ: Να διαπιςτϊςουν οι μακθτζσ/τριεσ εάν ο τουριςμόσ είναι ζνασ από τουσ 
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ.   
ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:  α) Να  αποςαφθνίςουν οι μακθτζσ/τριεσ  i) τα βαςικά   
χαρακτθριςτικά τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, ii) τισ ζννοιεσ  του τουριςμοφ, των διακοπϊν και  
του Εναλλακτικοφ τουριςμοφ, iii) τθν αναγκαιότθτα των διακοπϊν για τθν κοινωνικι και 
ψυχικι υγεία των τουριςτϊν/επιςκεπτϊν,  β) Να καταγράψουν οι μακθτζσ/τριεσ τισ 
τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ, τισ πθγζσ του τουριςμοφ (κλίμα, ιςτορία, πολιτιςμόσ, 
τοπία, κάλαςςα - παράλια), τον αρικμό (κατά προςζγγιςθ) των απαςχολουμζνων ςτον 
τομζα του τουριςμοφ, άμεςα ι ζμμεςα και  το ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ 
Ελλάδοσ που απαςχολείται ςτον τομζα του τουριςμοφ και τζλοσ  γ) Να εντοπίςουν οι 
μακθτζσ/τριεσ τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ από τθν αλόγιςτθ 
τουριςτικι ανάπτυξθ.   
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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Κριτιρια επιλογισ του κζματοσ ιταν: α) θ 
προετοιμαςία των μακθτϊν για τθν ειδικότθτα με τον τίτλο «Υπάλλθλοσ Οικονομίασ και 
Διοίκθςθσ ςτον Τουριςμό» και θ παροχι  δυνατοτιτων για επαγγελματικι απαςχόλθςθ, 
 β) θ ςυνεχισ άνοδοσ του τουριςμοφ (επιςκεπτϊν) ςτθ χϊρα μασ, παρά τθ γενικότερθ  
οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν, γ) οι εκτιμιςεισ ότι θ ανοδικι τάςθ του τουριςμοφ 
κα ςυνεχιςτεί τα επόμενα χρόνια, δ)  το γεγονόσ ότι πολλοί τουριςτικοί οδθγοί που 
υπάρχουν, ανά νομό, δεν είναι επαρκείσ, με αποτζλεςμα να υπάρχει ανάγκθ   για  τθ   
δθμιουργία προχποκζςεων προςζλκυςθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων τουριςτϊν 
/επιςκεπτϊν και τθν   εφρεςθ   τρόπων (Εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ)  και  τζλοσ  ε) τα  
ακοφςματα  ότι ο τουριςμόσ είναι θ «ατμομθχανι» τθσ  Ελλθνικισ οικονομίασ. 

 

1.4 ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι α) Να  διαπιςτϊςουν οι μακθτζσ/τριεσ   
ότι τουριςμόσ είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 
οικονομίασ, β) Οι μακθτζσ/τριεσ  να αποςαφθνίςουν i) τα βαςικά   χαρακτθριςτικά τθσ 
Ελλθνικισ Οικονομίασ, όπωσ το  τι είναι  πρωτογενισ τομζασ, δευτερογενισ τομζασ, 
τριτογενισ τομζασ, δθμόςιο ζλλειμμα, δθμόςιο χρζοσ, απαςχόλθςθ, ανεργία και  εμπορικό 
ιςοηφγιο, ii) τισ ζννοιεσ του τουριςμοφ, των διακοπϊν και του Εναλλακτικοφ Τουριςμοφ,  iii) 
τθν αναγκαιότθτα των διακοπϊν για τθν κοινωνικι και ψυχικι υγεία των 
τουριςτϊν/επιςκεπτϊν, γ) Να ταξινομοφν οι μακθτζσ/τριεσ  τισ τουριςτικζσ περιοχζσ τθσ 
Ελλάδοσ, τισ γεωγραφικζσ πθγζσ του τουριςμοφ (κλίμα, ιςτορία, πολιτιςμόσ, τοπία, 
κάλαςςα - παράλια), δ) Να υπολογίηουν το ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Ελλάδοσ 
που απαςχολείται ςτον τομζα του τουριςμοφ και ε) Να προςτατεφουν το περιβάλλον από 
τθν αλόγιςτθ τουριςτικι ανάπτυξθ. 

 

1.5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1) Ροιά είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ  Ελλθνικισ Οικονομίασ  (π.χ.  πρωτογενισ 
τομζασ, δευτερογενισ τομζασ , τριτογενισ τομζασ, δθμόςιο ζλλειμμα, δθμόςιο χρζοσ, 
απαςχόλθςθ και ανεργία, εμπορικό ιςοηφγιο κ.λπ.); 

2) Τι είναι Τουριςμόσ και ποιεσ οι μορφζσ του; 

3) Ροιόσ είναι ο αρικμόσ (κατά προςζγγιςθ) των απαςχολουμζνων ςτον τομζα του 
Τουριςμοφ, άμεςα ι ζμμεςα; Ροιό είναι το ποςοςτό του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Ελλάδοσ 
που απαςχολείται ςτον τομζα του τουριςμοφ; 

4) Ροιό είναι το ποςοςτό (%) ςυμμετοχισ του τουριςτικοφ τομζα  ςτο Ακακάριςτο Εγχϊριο 
Ρροϊόν τθσ Ελλάδοσ;  

5) Υπάρχουν δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του Εναλλακτικοφ Τουριςμοφ (π.χ. αγροτικόσ 
τουριςμόσ,, ακλθτικόσ τουριςμόσ, κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, αρχαιολογικόσ τουριςμόσ, 
ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ περιπζτειασ κ.λπ.) ; 

6) Υπάρχουν τουριςτικοί Οδθγοί ανά Νομό  τθσ Ελλάδοσ; Εάν  ναι, είναι επαρκείσ;  Βοθκοφν 
τουσ τουρίςτεσ-επιςκζπτεσ να επιλζξουν τον προοριςμό τουσ;   Υπάρχει δυνατότθτα να 
δθμιουργθκοφν νζοι  Οδθγοί ανάλογα το κλίμα, ιςτορία, πολιτιςμό, τοπία, κάλαςςα – 
παραλίεσ , κ.λπ. ; Ροιό είναι το πικανό Οικονομικό –Εμπορικό όφελοσ από τισ διαδρομζσ 
αυτζσ; 

7) Υπάρχουν δυνατότθτεσ καταςκευισ νζων τουριςτικϊν μονάδων ςτον Ελλθνικό χϊρο;  
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8) Είναι ο τουριςμόσ θ «Ατμομθχανι» τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ; Ροια αγακά και υπθρεςίεσ 
ςυνδζονται με τθν τουριςτικι κατανάλωςθ; Ροιζσ οι επιπτϊςεισ τθσ τουριςτικισ 
βιομθχανίασ ςτο περιβάλλον, εξαιτίασ τθσ αλόγιςτθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ;   

9) Ροιό είναι το ποιοτικό επίπεδο των τουριςτικϊν Σχολϊν τθσ Ελλάδοσ (π.χ. ποιότθτα τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, αρικμόσ φοιτθτϊν,   αρικμόσ αποφοίτων, κ.λπ.);  

10) Είναι ο τουριςμόσ  ζνασ  από τουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ 
Οικονομίασ ; 

1.6  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Σχολικι βιβλιοκικθ, Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο,  Flash usb, Αναλϊςιμα (Α4, ντοςιζ, 
διαφάνειεσ, φφλλα εργαςίασ),  Εκτυπωτισ,  Φωτογραφικι μθχανι, Φωτοτυπικό μθχάνθμα,   
Βιντεοπροβολζασ, Βιντεοκάμερα, Τουριςτικά φυλλάδια,  Ημεριςιοσ τφποσ , Ρεριοδικόσ και 
Εξειδικευμζνοσ τφποσ. 
 

1.7  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

 Η διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ερευνθτικισ αυτισ Εργαςίασ , προτείνεται να είναι 2,5 μινεσ 

  

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Διαμορφϊνονται ομάδεσ μακθτϊν/τριων, ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ για τον τομζα / 
ειδικότθτα τον οποίο ενδζχεται να ακολουκιςουν ςτθν Βϋ τάξθ και κα επικυμοφςαν να 
διερευνιςουν. Η κάκε ομάδα κα πρζπει να περιλαμβάνει 3-5 μακθτζσ (δθλαδι 
δθμιουργοφνται 3-4 ομάδεσ ςε κάκε τμιμα). 

Ενιςχφεται θ αυτενζργεια (Dewy) των μακθτϊν /τριων και θ παρότρυνςι τουσ για ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν.  

Απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι από τον Εκπαιδευτικό ςτον κακοριςμό των ρόλων των 
μακθτϊν, ϊςτε ο κάκε μακθτισ/ μακιτρια να ζχει ευκαιρία, μζςα από τον ρόλο του/ τθσ, 
να ςυμμετζχει με βάςθ τα ενδιαφζροντά του/τθσ και τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ του/τθσ. 

Ακολουκείται θ Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ (Bruner. Vigotski) και θ Συηιτθςθ / 
Καταιγιςμόσ ιδεϊν. Αναλυτικότερα, θ ερευνθτικι αυτι εργαςία γίνεται  με  τεχνικζσ και 
μεκόδουσ, όπωσ του καταιγιςμοφ ιδεϊν, τθσ επεξεργαςίασ κεμάτων και ερωτθμάτων, 
ομαδοςυνεργατικά, τθσ ανάλυςθσ, τθσ ςφνκεςθσ, τθσ ςφγκριςθσ , τθσ  κρίςθσ , τθσ 
διαμόρφωςθσ -  παρουςίαςθσ   τάςεων,   απόψεων  προτιμιςεων   και επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων που προκφπτουν από αυτά.   

Ενδείκνυται να τθροφνται ομαδικά και ατομικά Ημερολόγια για τισ ενζργειεσ οι οποίεσ 
πραγματοποιοφνται. 

Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω ερευνθτικι εργαςία είναι  γεωγραφικι, τουριςτικι και 
οικονομικι ζρευνα.   
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2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

Μετά τθν διαμόρφωςθ των ομάδων (ίςωσ και υποομάδων), ςχεδιάηονται οι 
δραςτθριότθτεσ ανάλογα με τον κεντρικό ςκοπό τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, τα ερευνθτικά 
ερωτιματα και κακορίηονται οι ρόλοι των ομάδων. Στθ ςυνζχεια ςυλλζγονται ςτοιχεία και 
πλθροφορίεσ από  άρκρα, περιοδικά και  βιβλία. Κατόπιν, πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ 
ςε χωριά και τοπικζσ επιχειριςεισ, ςυναντιςεισ  - ςυνεντεφξεισ με επαγγελματίεσ του 
χϊρου (ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ, τουριςτικά γραφεία, ξενοδοχεία ) και χρθςιμοποιοφνται 
ερωτθματολόγια για διερεφνθςθ των τάςεων και ακολουκεί  ανταλλαγι απόψεων μεταξφ 
των ομάδων. Αναλυτικότερα, οι ομάδεσ αναλαμβάνουν να επεξεργαςκοφν ζνα ι δφο 
υποκζματα. Για να διαςφαλιςκεί ο ςυλλογικόσ χαρακτιρασ τθσ εργαςίασ, τα μζλθ και οι 
υποομάδεσ προςκομίηουν ςτθν ομάδα τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν και τισ προεργαςίεσ 
τουσ και αλλθλοενθμερϊνονται κατάλλθλα. Η αλλθλοενθμζρωςθ αφορά ςτο περιεχόμενο 
των υποκεμάτων, ςτισ διαδικαςίεσ των ερευνϊν, ςτα ερευνθτικά εργαλεία και ςτα 
προβλιματα που αντιμετϊπιςαν, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ τθσ επίλυςισ τουσ. Οι ομάδεσ 
ςυναντϊνται ςε Ολομζλεια, για να παρουςιάςουν τθν πορεία εξζλιξθσ του δικοφ τουσ 
υποκζματοσ και να παρακολουκιςουν τθν πορεία εξζλιξθσ των άλλων υποκεμάτων. Στισ 
Ολομζλειεσ γίνονται ςυηθτιςεισ και αλλθλοενθμερϊςεισ, για τισ  διαφορετικζσ διαςτάςεισ 
του κζματοσ. Στο τζλοσ, γίνεται θ  ςφνκεςθ τθσ εργαςίασ . 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

 

Σφμφωνα με τον Ματςαγγοφρα (2011), θ αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτρζφεται 

γφρω από οκτϊ(8) άξονεσ:  

1) Το ενδιαφζρον που ζδειξαν οι μακθτζσ/τριεσ, το μζγεκοσ τθσ βιβλιογραφίασ που 

χρθςιμοποιικθκε και τα ηθτιματα-προβλιματα που ζκεςαν, τα οποία ςυνδζονται 

με το  υπό ζρευνα κζμα. 

2) Τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ και τθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν πθγϊν πλθροφόρθςθσ. 

3) Τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ και τθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων μεκοδολογικϊν 

εργαλείων (ςυνεντεφξεων, δθμοςκοπιςεων) και ςυγκεκριμζνθσ επιςκόπθςθσ 

βιβλιογραφίασ. 

4) Τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ και τθν αξιοποίθςθ των κατάλλθλων διαδικαςιϊν 

ανάλυςθσ, ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

5) Τθν κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν/τριων  ςτθν αποτίμθςθ τθσ εγκυρότθτασ και 

αξιοπιςτίασ  των πθγϊν που χρθςιμοποίθςαν,  των ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων 

τρίτων, των αδυναμιϊν τθσ ζρευνασ και ςτθν επιςιμανςθ τυχόν αναπάντθτων 

ερωτθμάτων. 

6) Κατά πόςον οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποίθςαν αποτελεςματικά τθ ςφγχρονθ 

τεχνολογία υπολογιςτϊν. 
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7)  Κατά πόςον οι μακθτζσ/τριεσ ιταν ςυνεπείσ με τον αρχικό προγραμματιςμό 

δράςεων. 

8) Κατά πόςον οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποίθςαν τα μζςα και τουσ πόρουσ που είχαν 

ςτθ διάκεςι τουσ ( γραφικι φλθ,  θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, φωτογραφικι 

μθχανι, φωτοτυπικό μθχάνθμα,   βιντεοπροβολζασ, βιντεοκάμερα, τουριςτικά 

φυλλάδια,  θμεριςιοσ τφποσ κ.λπ.) 

 

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

Krugman P. (2009) , Η κρίςθ του 2008, Εκδόςεισ  Καςτανιϊτθσ  

Αλογοςκοφφθσ Γ. (2009), Η Ελλάδα μετά τθν κρίςθ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθσ  

Αργείτθσ Γ. (2012), Χρεοκοπία και οικονομικι κρίςθ, Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια  

Βαρουφάκθσ Γ. (2011), Κρίςθσ Λεξιλόγιο, Εκδόςεισ Ροταμόσ  

Καηάκοσ Ρ. (2010), Από τον ατελι εκςυγχρονιςμό ςτθν κρίςθ, Εκδόςεισ Ρατάκθσ  

Ανδριϊτθσ (2008), Αειφορία και εναλλακτικόσ Τουριςμόσ, Ακινα: Εκδόςεισ  Σταμοφλθσ  

Χριςτου,Ε. (1999), Ζρευνα Τουριςτικισ Αγοράσ, Ακινα: Εκδόςεισ  Interbooks  

Λφτρασ, Ρ. (1998), Κοινωνιολογία του Τουριςμοφ, Ακινα: Εκδόςεισ  Interbooks  

Ηγουμενάκθσ, Ν. ( 1999), Τουριςτικι Ρολιτικι, Ακινα: Εκδόςεισ  Interbooks 

Κουτςογεωργόπουλοσ, Σ. κ ςυν. (2008), Εφαρμογζσ Η/Υ ςτον Τουριςμό, Ακινα : ΟΕΔΒ  

Λαγόσ, Δ.-Λιαργκόβασ, Ρ. (2008) Τουριςτικι οικονομία, Ακινα : ΟΕΔΒ 

Κουςτογεργόπουλοσ   Σ.,   Κυριανάκθσ   Ευκ.   Λάλασ   Χρ.Οικονόμου Θ., Εφαρμογζσ   Η/Υ   
ςτον   Τουριςμό, Ακινα:  ΟΕΔΒ  

Μοίρα- Μυλωνοποφλου Ρολ., Τςουμάνθσ Κ., Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Τουριςμοφ 

Ματςαγγοφρασ, Η. (2011). Η Καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο. 
Ακινα: ΟΕΔΒ 

www.sete.gr  

 www.gont.gr   

www.statistics.gr  

www.  cometogreece .  com    

 grmenoumellada.ert.gr  

www.koinonikostourismos.gr/plirdikeoyx.aspx 

www.guideonline.gr 

www.elladahomeexchange.gr/home/faqs.php 

http://www.sete.gr/
http://www.gont.gr/
http://www.statistics.gr/
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www.culture.grwww.google.gr  
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