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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΦΤΚΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΚΑ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τπόβακρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

-

ΕΛΛΗΝΚΚΗ
ΝΑΚ (ΑΓΓΛΚΚΑ ΑΝ ΖΗΣΗΙΕΚ)
https://eclass.hua.gr/courses/GEO126/

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα «Φυςικι Γεωγραφία» ςκοπό ζχει να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ
επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Φυςικισ Γεωγραφίασ όπωσ είναι θ Κλιματολογία, θ
Γεωλογία, και θ Ωκεανογραφία. Αποτελεί μια πρϊτθ επαφι του φοιτθτι με τον πλανιτθ γθ
και τουσ παράγοντεσ (διεργαςίεσ) που τον διαμόρφωςαν και εξακολουκοφν να τον
διαμορφϊνουν.
τα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ ο εκπαιδευόμενοσ:







λαμβάνει γνϊςεισ ςχετικά με τισ φυςικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα τόςο ςτο
εςωτερικό (ενδογενείσ), όςο και ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ (εξωγενείσ),
αναπτφςςει δεξιότθτεσ ςτθν ανάγνωςθ ενόσ τοπογραφικοφ χάρτθ, ςτθ ςχεδίαςθ και
ερμθνεία τοπογραφικισ τομισ,
μακαίνει να μελετά γεωλογικοφσ χάρτεσ και να ςχεδιάηει και ερμθνεφει γεωλογικζσ
τομζσ,
μακαίνει να αναγνωρίηει βαςικά γεωλογικά ςτοιχεία (όπωσ ριγματα, πτυχζσ, είδθ
πετρωμάτων) ςτο φπαικρο,
εξοικειϊνεται με τθν επεξεργαςία και ερμθνεία πρωτογενϊν δεδομζνων και τθν
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τισ φυςικζσ διεργαςίεσ.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν πολυπολιτιςμικότθτα
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και
Αυτόνομθ εργαςία
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
Ομαδικι εργαςία
κζματα φφλου
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
επαγωγικισ ςκζψθσ
Σο μάκθμα αποςκοπεί:
ςτθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν,
ςτθν αυτόνομθ εργαςία,
ςτον ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον,
ςτθν προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ιεωρία:1. Γζνεςθ και δομι τθσ γθσ.
2. Θπειροι και ωκεάνιεσ λεκάνεσ.
3. Ιεωρία των λικοςφαιρικϊν πλακϊν.
4. Ορυκτά και πετρϊματα.
5. Ενδογενείσ διεργαςίεσ, θφαιςτειότθτα, τφποι θφαιςτειακϊν εκριξεων, ςειςμοί.
6. Σεκτονικά χαρακτθριςτικά, ριγματα, πτυχζσ.
7. Εξωγενείσ διεργαςίεσ, αποςάκρωςθ, διάβρωςθ, απόκεςθ.
8. Καρςτικζσ διεργαςίεσ, καρςτικό ανάγλυφο και καρςτικζσ γεωμορφζσ.
9. Ειςαγωγι ςτθν Κλιματολογία, κλιματικά ςτοιχεία, τφποι κλίματοσ.
10. Τδρογραφικά δίκτυα.
11. Παγετϊνεσ, ςχθματιςμόσ παγετϊνων, κίνθςθ παγετϊνων, παγετϊδεισ γεωμορφζσ.
Μορφολογικά χαρακτθριςτικά του ανάγλυφου τθσ Ελλάδασ.
Εργαςτιριο:

1. Ανάγνωςθ τοπογραφικοφ χάρτθ,
2. ςχεδίαςθ τοπογραφικισ τομισ,
3. ανάγνωςθ γεωλογικοφ χάρτθ και καταςκευι γεωλογικισ τομισ,
4. μελζτθ των βροχομετρικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ τερεάσ Ελλάδασ,
5. Μελζτθ του θφαιςτείου τθσ αντορίνθσ.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο
 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ
 το εργαςτιριο
 Διδαςκαλία ςτο φπαικρο (εκπαιδευτικι εκδρομι)
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτθ διδαςκαλία τθσ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
κεωρίασ αλλά και ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
κακϊσ και χριςθ του διαδικτφου (eclass) τόςο ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
εκπαίδευςθ όςο και ςτθν επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ.
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ
Παραδόςεισ
Εκπαιδευτικι εκδρομι
Εβδομαδιαίεσ Αςκιςεισ
Αυτοτελισ μελζτθ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

12
24
15
31
45
127

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
1. Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθ κεωρία και το
εργαςτιριο του μακιματοσ (100%) που περιλαμβάνει:
Ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ (50%)
Εργαςτθριακι άςκθςθ ςχετικι με τθ μελζτθ χαρτϊν
(50%)
2. Τποβολι εβδομαδιαίων αςκιςεων εργαςτθρίου και
άςκθςθσ (Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για ςθ ςυμμετοχι
ςτθν εξζταςθ)
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ
του εξαμινου.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Βουβαλίδθσ, Κ. (2011). Φυςικι Γεωγραφία. Εκδόςεισ Δίςιγμα, Ιεςςαλονίκθ: 160ς
Δερμιτηάκθσ, Μ., Λζκκασ, . (2003). Διερευνϊντασ τθ Γθ. Εκδόςεισ Κοράλλι, Ακινα: 593ς
Easterbook, D. (1999. Surface Processes and Landforms. Second edition. Prentice Hall, New
Jersey. 546 p.
McKnight, T., Hess, D. (2008). Physical Geography A landscape Appreciation. Virtual Field
Trip Edition. Prentice Hall, N. Jersey. 611p.

