
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ2600 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6, 7, 8 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ 

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 

Πρακτικι Άςκθςθ ςε Φορζα 250 ϊρεσ 
ςυνολικά 

10 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιλογισ, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Περιοριςμόσ: να οφείλει ο φοιτθτισ λιγότερα από 4 
μακιματα μζχρι και το 2ο ζτοσ ςπουδϊν. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝ ΗΘΣΘΘΕΙ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hua.gr/courses/LANGUAGES105/ 

 

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 

 
Θ εκπόνθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/ιτρεσ του ΠΠ επιδιϊκει: 

 τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ, τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και 

τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με νζασ μορφισ ειδικότθτεσ και αντικείμενα 

αιχμισ τόςο τθσ Ανκρϊπινθσ όςο και τθσ Φυςικισ Γεωγραφίασ, 



 να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/ιτριεσ να βελτιϊςουν τθν κατάρτιςι τουσ 

ςε βαςικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ, 

 τθ δθμοςιοποίθςθ των δεξιοτιτων και των εν δυνάμει επαγγελματικϊν ικανοτιτων 

των μελλοντικϊν αποφοίτων του Σμιματοσ Γεωγραφίασ, 

 τθ δυνατότθτα ουςιαςτικισ επαφισ των φοιτθτϊν/τριϊν με τον εργαςιακό χϊρο, 

 τθν εξοικείωςθ των μελλοντικϊν αποφοίτων του Σμιματοσ με τθν πραγματικότθτα τθσ 

αγοράσ εργαςίασ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναηθτιςουν απαςχόλθςθ ςε τομείσ που 

καλφπτουν τα προςωπικά και επιςτθμονικά τουσ ενδιαφζροντα, 

 τθν απόκτθςθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/ιτριεσ κακϊσ και θ 

απόκτθςθ διδακτικισ εμπειρίασ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/ιτριεσ με τθν ευκαιρία που 

τουσ παρζχεται για δοκιμαςτικι διδαςκαλία ςε δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία τθσ 

Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.  

 

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 

Σο μάκθμα αποςκοπεί: 
ςτθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν, 
ςτθν προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ, 
ςτθ λιψθ αποφάςεων, 
ςτθν αυτόνομθ εργαςία, 
ςτο ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ ζργων 
ςτθν παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν, 
ςτθν επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου, 
ςτθν άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
ςτθν προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θ Πρακτικι Άςκθςθ περιλαμβάνει μια ςειρά εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν με ςαφείσ 

ςτόχουσ και προκακοριςμζνεσ ςτρατθγικζσ αξιολόγθςθσ προκειμζνου να αποκτιςουν οι 

φοιτθτζσ/ιτριεσ εργαςιακι εμπειρία και δεξιότθτεσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ 

Γεωγραφίασ, να αςκιςουν, υπό επίβλεψθ, το επάγγελμα και να εξοικειωκοφν με τα 

μελλοντικά τουσ κακικοντα. Σο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν κατά 

τθ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ κακορίηεται από τον Φορζα ςε ςυνεργαςία με τον/τθν 



Επόπτθ/πόπτρια Κακθγθτι/γιτρια. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Δεν γίνεται παράδοςθ αλλά ο/θ φοιτθτισ/ιτρια 

απαςχολείται για 44 εργάςιμεσ θμζρεσ ςε φορζα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου email για τθν 

επικοινωνία με τον Φορζα κακϊσ και χριςθ του 

διαδικτφου (eclass). 

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 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εκπόνθςθ Πρακτικισ 
Άςκθςθσ (απαςχόλθςθ 
ςε φορζα) 

250 

φνολο Μακιματοσ  250 
 

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. 

 
Μετά το πζρασ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ παραδίδονται: 

 Βεβαίωςθ υλοποίθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, 
ςυμπλθρωμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
Φορζα. 

 Ζκκεςθ Επίδοςθσ Αςκουμζνου/θσ Φοιτθτι/τριασ, 
ςυμπλθρωμζνθ από τον Επόπτθ από τθν πλευρά 
του Φορζα. 

 Ζκκεςθ Πεπραγμζνων (από τον/τθν φοιτθτι/τρια) 
και 

 Ερωτθματολόγιο Αξιολόγθςθσ Προγράμματοσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ (από τον/τθν φοιτθτι/τρια). 

 
Ο/Θ Επόπτθσ/πτρια Κακθγθτισ/τρια, λαμβάνοντασ υπ’ 
όψιν τθν Ζκκεςθ Επίδοςθσ του/τθσ Φοιτθτι/τριασ, 
αποςτζλλει τον τελικό βακμό ςτθ Γραμματεία και 
τον/τθν Επιςτθμονικά Τπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ 
Άςκθςθσ. 
 

 


