
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙ 3 5 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ (ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS ΤΠΑΡΧΕΙ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΓΙΑ ΕΝΙΧΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hua.gr/courses/GEO242/ 

 

(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 το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Α. Οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ του μακιματοσ επιδιϊκεται να ζχουν κατανοιςει και 
να είναι ςε κζςθ να προςεγγίηουν με κριτικό τρόπο τισ κφριεσ κεωρίεσ ςχετικά με 
τθν φιλοςοφία τισ διαδικαςίεσ  ςχετικά με τθν επιςτθμονικι και ςτοχοκετθμζνθ 
διδαςκαλία τθσ Γεωγραφίασ  και των προκλιςεων που εμπεριζχει. 
 
Β. Οι φοιτθτζσ επιδιϊκεται να είναι ςε κζςθ να διαμορφϊνουν ζνα ςχζδιο 
μακιματοσ αι να εφαρμόηουν επιςτθμονικά αποδεκτζσ και τεκμθριωμζνεσ 
διδακτικζσ προςεγγίςεισ του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ. 
 



 
Σο μάκθμα προςεγγίηεται με αλλθλεπιδραςτικό τρόπο που περιλαμβάνει δράςεισ 
από το διδάςκοντα και τουσ φοιτθτζσ. υγκεκριμζνα: 
 
Ο διδάςκων ειςθγείται και ςυηθτά κζματα όπωσ: 
 

 φγχρονεσ κεωρίεσ για τθ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ 

 Οι δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα και θ ςχζςθ τουσ με το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ 

 Κριτικι κεϊρθςθ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ Γεωγραφίασ 

 Κριτικι μελζτθ των ςχολικϊν βιβλίων 

 φγκριςθ με αναλυτικά προγράμματα και βιβλία Γεωγραφίασ άλλων χωρϊν 

Οι φοιτθτζσ  προβαίνουν ςε: 
 -Μικροδιδαςκαλίεσ (ατομικι διδαςκαλία και παροχι ανατροφοδότθςθσ ςε 

διδαςκαλίεσ ςυναδζλφων τουσ ) 

 Παρουςιάςεισ ςχεδίων μακιματοσ και φφλλων εργαςίασ 

 

 
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

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 δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 
 Λιψθ αποφάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ 

ςε κζματα φφλου 

 

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 



 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλίακαι ςτθν επικοινωνία με 
φοιτθτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλε-
εκπαίδευςθσ.  

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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτθριότθτα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμινου 

Διαλζξεισ 16ϊρεσ 

Εκπόνθςθ και 
παρουςίαςθ 
ομαδικϊν ι ατομικϊν 
μικροδιδαςκαλιϊν 

64 ϊρεσ 

Προςωπικι Μελζτθ 45 ϊρεσ 

  

  

  

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 5 Χ 25 ECTS = 125ώρεσ 
 

 
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. 

 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν is based on the 

preparation and presentation of micro-teaching in 

the class of a unit from the National Geography 

Curriculum of the lower secondary school 

(Gymnasium) 

 
 
The main assessment criteria are related to 

 
 
(Σα λεπτομερι κριτιρια αξιολόγθςθσ των 
παραπάνω και οι ακριβείσ διαδικαςίεσ 
αναφζρονται ςτο πρϊτο μάκθμα κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του μακιματοσ) 
 

 

(3) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
θμειϊςεισ μακιματοσ 
 
Μαριδάκθ-Καςςωτάκθ, Κ. (2014). Παιδαγωγικι Ψυχολογία, Ακινα: Διάδραςθ 
 
Λαμπρινός, Ν. (2001). Διδακτική της Γεωγραφίας. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ 
 



 

 


