
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΖΑ119 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις,  
Εκπόνηση εργασίας μαθήματος,  
Παρουσίαση εργασίας μαθήματος  
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (Στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εντάξει τους φοιτητές στην προβληματική της οικονομικής 
ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Για το σκοπό αυτό το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: 
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η προβληματική της οικονομικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα 
ζητήματα της μέτρησης της φτώχειας, το αναπτυξιακό χάσμα, το πρόβλημά της υπανάπτυξης αλλά 
και τα βασικά υποδείγματα μεγέθυνσης. Στο δεύτερο τμήμα το μάθημα ασχολείται με τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και μεγέθυνσης όπως εργασία και αγροτικό τομέα, κεφάλαιο και 
τεχνολογία πληθυσμός φυσικό περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Να προσδιορίζει και να αναλύει τις βασικές θεωρίες και έννοιες σχετικές με την 
οικονομική ανάπτυξη 

 Να εξετάζει κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων θεωριών και προσεγγίσεων 
της αναπτυξιακής οικονομικής 

 Να γνωρίζει και να αναλύει κριτικά τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήματα σε 
διεθνές επίπεδο 

 Να συνοψίζει και να αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική 
ανάπτυξη μίας περιοχής 

 Να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει εμπειρικές εργασίες με σκοπό το σχεδιασμό 
πολιτικής για ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό ζήτημα. 



 Να αναλύει κριτικά πώς οι θεωρίες της αναπτυξιακής οικονομικής επηρεάζουν την 
πρακτική εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε ποικίλα τοπικά και διεθνή πλαίσια 
αναφοράς 

 Να γνωρίζει τους βασικούς δρώντες/ παρόχους διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας 

 Να αξιολογεί βασικές παραμέτρους της αναπτυξιακής συνεργασίας και τις επιδράσεις 
της 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες; 
 
1

η
 Μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης όπου επεξηγούνται οι έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης της 

διεθνούς οικονομικής τάξης, της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης, της παγκόσμιας οικονομίας, το νόημα 
της ανάπτυξης και η πρόσκληση των οικονομικών της ανάπτυξης αλλά και η διαιώνιση της 
υπανάπτυξης  
 
2

η
 Μέτρηση της φτώχειας και η παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος, φτώχεια, κατανομή του 

παγκόσμιου εισοδήματος, χρήση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, το κατά κεφαλήν εισόδημα ως 
δείκτης μέτρησης της ανάπτυξης, δείκτες ανθρώπινης φτώχειας και ανάπτυξης, χάσμα μεταξύ 
φτωχών και πλουσίων χωρών. 
 
3

η
 Τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης, κυριαρχία του αγροτικού τομέα, χαμηλό επίπεδο 

συσσώρευσης κεφαλαίου και υψηλοί ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού, ανεργία, εκπαίδευση 
μεγέθυνση και κατανομή του εισοδήματος, στάδια ανάπτυξης και διαρθρωτικές αλλαγές. 
 
 4

η
 Στάδια μεγέθυνσης του Rostow, οι νόμοι μεγέθυνσης του Κaldor, κλασική θεωρία μεγέθυνσης, το 

κλασικό μοντέλο μεγέθυνσης των Harrod-Domar, η νεοκλασική μεγέθυνση, η προσέγγιση της 
συνάρτησης της παραγωγής στην ανάλυση της μεγέθυνσης, νέες θεωρίες ενδογενούς μεγέθυνσης 
δυαδικά υποδείγματα κέντρου περιφέρειας και η διαδικασία σωρευτικής αιτιότητας. 
 
5

η
 Γη εργασία και Αγροτικός τομέας κεφάλαιο και τεχνολογία, ο ρόλος του κεφαλαίου στην 

ανάπτυξη, η τεχνολογική πρόοδος, η τεχνολογική πρόοδος εξοικονόμησης κεφαλαίου και εργασίας, 
πως οι κοινωνίες προοδεύουν τεχνολογικά, πληθυσμός περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη 
 
(κατανομή θεματολογίας παραδόσεων ανά εβδομάδα) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] 



ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 

2. Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου 
αναρτάται, σε εβδομαδιαία βάση, και 
χρησιμοποιείται υποστηρικτικό υλικό. Μέσω αυτής 
της διαδραστικής πλατφόρμας ο διδάσκων 
διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει 
ανάδραση. 
3. Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος. 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

39 

Συγγραφή Εργασίας και 
παρουσίασης    

42 
 

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

180 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, τύπου ανάπτυξης θέματος 
και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Προαιρετική γραπτή επιστημονική εργασία, με βάση την 
ποιότητα της οποίας, ενισχύεται ο βαθμός της γραπτής 
τελικής εξέτασης κατά 1 έως 4 μονάδες  
 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Μακροοικονομική Θεωρία: Μια προσέγγιση με μικροθεμελίωση,  (2010), Barro J.Robert 

 Οικονομική Μεγέθυνση (2013), Weil N.D. 

 Αρχές αναπτυξιακής οικονομικής (2009), Βαΐτσος Κωστής 

 Οικονομική της Ανάπτυξης (2017), 12 Έκδοση, Todaro M. P. - Smith St. C.,  

 Οικονομική της ανάπτυξης (2011) (ενιαίο), Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer 
Michael, Snodgrass David R.,  

 Οικονομικά της ανάπτυξη, (2016,) Taylor Edward J., Lybbert Travis J.,  
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Journal of Development Studies 

 World Development 

 Journal of Development Economics 

 Development Policy Review 

 The European Journal of Development Research 
 

 



 


