ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Γ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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
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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
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ
ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(URL)

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝ ΖΗΣΗΘΕΙ)

http://meteoclima.hua.gr/images/stories/projects/kallipos/00_master_document_9926.r1.html

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 τθσ Μετεωρολογίασ-Κλιματολογίασ αποτελεί ζνα ειςαγωγικό μάκθμα ςτα
πεδία των ατμοςφαιρικϊν επιςτθμϊν και τθσ εφαρμοςμζνθσ κλιματολογίασ. το τζλοσ του
μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να κατανοεί και να αναλφει τισ βαςικζσ ατμοςφαιρικζσ
διεργαςίεσ και τθν χωροχρονικι τουσ μεταβλθτότθτα. Η πρακτικι εξάςκθςθ προςφζρει
ςτουσ φοιτθτζσ βαςικζσ γνϊςεισ ςτθ χάραξθ μετεωρολογικϊν χαρτϊν και ςυνκθκϊν
ατμοςφαιρικισ ευςτάκειασ ενϊ ςτο πλαίςιο του εργαςτθρίου ο εκπαιδευόμενοσ
εξαςκείται ςτθ διαχείριςθ κλιματικϊν δεδομζνων και ςτθν μεγάλθσ κλίμακασ ςτατιςτικι
τουσ ανάλυςθ. το τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να κατανοεί και να
αναλφει τισ βαςικζσ ατμοςφαιρικζσ διεργαςίεσ και τθν χωροχρονικι τουσ μεταβλθτότθτα. Η
πρακτικι εξάςκθςθ προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ βαςικζσ γνϊςεισ ςτθ χάραξθ
μετεωρολογικϊν χαρτϊν και ςυνκθκϊν ατμοςφαιρικισ ευςτάκειασ ενϊ ςτο πλαίςιο του
εργαςτθρίου ο εκπαιδευόμενοσ εξαςκείται ςτθ διαχείριςθ κλιματικϊν δεδομζνων και ςτθν
μεγάλθσ κλίμακασ ςτατιςτικι τουσ ανάλυςθ.
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
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βαςικά χαρακτθριςτικά του Γιινου ςυςτιματοσ
Αρχζσ ατμοςφαιρικισ κερμοδυναμικισ
Δυναμικι τθσ ατμόςφαιρασ
Ατμοςφαιρικι ευςτάκεια
Χωροχρονικζσ κλίμακεσ κινιςεων ςτθν ατμόςφαιρα
Μζτωπα και ςυςτιματα καιροφ
Σο παγκόςμιο κλιματικό ςφςτθμα

8. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο
 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ
 το εργαςτιριο
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Χριςθ ΣΠΕ ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
αςκιςεισ κακϊσ και χριςθ του διαδικτφου (ψθφιακό
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
ςφγγραμμα, e-class).
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

με τουσ φοιτθτζσ

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.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ
Εβδομαδιαίεσ Αςκιςεισ
Εργαςία
Αυτοτελισ μελζτθ
φνολο Μακιματοσ

26
13
13
13
65
130

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι

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 βαςικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ είναι θ γραπτι
εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου (3 ϊρεσ). Αυτι
ςυνδυάηεται με παράδοςθ τελικισ εργαςίασ που
περιλαμβάνει μία περίπτωςθ μελζτθσ με πραγματικά
δεδομζνα από μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ. ε
εβδομαδιαία βάςθ υπάρχει μικρισ διάρκειασ (10
λεπτϊν) υποχρεωτικι πρακτικι εξζταςθ ςτθν αρχι
κάκε εργαςτθρίου βαςιςμζνθ ςτθν φλθ του
προθγοφμενου
εργαςτθρίου.
Σα
πικανά
αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ είναι
Επιτυχία (Ε) ι Αποτυχία (Α) και κάκε φοιτθτισ πρζπει
να ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 9 επιτυχίεσ από τισ 12
εξετάςεισ για να ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν
τελικι εξζταςθ.
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ
του εξαμινου.

9. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : Κατςαφάδοσ Π. και Μαυροματίδθσ Η., 2015: “Ειςαγωγι ςτθ Φυςικι τθσ Ατμόςφαιρασ και τθ
Κλιματικι Αλλαγι”. Ψθφιακό ςφγγραμμα ςτο πλαίςιο τθσ χρθματοδοτοφμενθσ δράςθσ Κάλλιποσ.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

