ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ3010
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6, 8
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΣΑΡΣΟΓΕΝΟΤ

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

Επιλογισ, Επιςτθμονικισ Περιοχισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

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

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝ ΖΗΣΗΘΕΙ)
https://eclass.hua.gr/courses/GEO208/

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 «Γεωλογία Σεταρτογενοφσ» ςκοπό ζχει τθν κατανόθςθ από τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τρίεσ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν και περιβαλλόντων απόκεςθσ των
Σεταρτογενϊν ςχθματιςμϊν. Επιπλζον ςτόχο αποτελεί θ κατανόθςθ των κλιματολογικϊν
και γεωδυναμικϊν διεργαςιϊν που ςυντελζςτθκαν κατά τθ διάρκεια του Σεταρτογενοφσ ςε
παγκόςμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.
τα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ:
 κα μάκει να αναγνωρίηει, να περιγράφει και να κατατάςςει κλαςτικά ιηιματα από




διαφορετικά περιβάλλοντα απόκεςθσ,
κα αποκτιςει δεξιότθτεσ προετοιμαςίασ δειγμάτων ιηιματοσ για κοκκομετρικι και
μικροπαλαιοντολογικι ανάλυςθ,
κα μάκει πϊσ γίνεται δειγματολθψία για χρονολόγθςθ με τθ μζκοδο OSL.

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
Θεωρία:
Σο μάκθμα διαρκρϊνεται ςε τρείσ ενότθτεσ:
1. Ειςαγωγι ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Γεωλογίασ του Σεταρτογενοφσ και ανάλυςθ των
ιηθματολογικϊν-ςτρωματογραφικϊν
χαρακτθριςτικϊν
των
Σεταρτογενϊν
ςχθματιςμϊν. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα περιβάλλοντα ιηθματογζνεςθσ των
ςχθματιςμϊν και ςτθν κατανομι τουσ ςτον ελλαδικό χερςαίο χϊρο. υνοπτικι
αναφορά ςτισ μεκόδουσ χρονολόγθςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν χρονολόγθςθ με τισ
μεκόδουσ του ραδιοάνκρακα και τθσ οπτικά προτρεπόμενθσ φωταφγειασ (OSL).
2. Ανάλυςθ των αιτιϊν των μακροπρόκεςμων κλιματικϊν αλλαγϊν τθσ Γθσ και
περιγραφι τθσ περιοδικότθτασ των παγετωδϊν περιόδων κατά τθν διάρκεια του
Σεταρτογενοφσ. Ανάλυςθ των μεταβολϊν τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ κατά τθ διάρκεια
των παγετωδϊν και μεςοπαγετωδϊν περιόδων. Περιγραφι των πρόςφατων
τεκτονικϊν διεργαςιϊν, τθσ ςειςμικότθτασ και τθσ θφαιςτειότθτασ του ελλθνικοφ
χϊρου κατά το Σεταρτογενζσ.
3. Εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ κατά τθν διάρκεια του Πλειςτοκαίνου και του
Ολοκαίνου, και αλλθλεπίδραςθ του με τισ φυςικο-γεωγραφικζσ και κλιματολογικζσ
μεταβολζσ.
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ:
Αναγνϊριςθ, περιγραφι και κατάταξθ κλαςτικϊν ιηθμάτων από διαφορετικά περιβάλλοντα
απόκεςθσ (αποκζςεισ κοίτθσ, ποτάμιεσ αναβακμίδεσ, πεδιάδεσ πλθμμφρασ, δελταϊκζσ και

παράκτιεσ
αποκζςεισ).
Προετοιμαςία
δειγμάτων
για
κοκκομετρικι
και
μικροπαλαιοντολογικι ανάλυςθ, κακϊσ και δειγματολθψία για χρονολόγθςθ με τθ μζκοδο
OSL. υγκεκριμζνα:
1. Διάνοιξθ πυρινων γεωτριςεων περιβεβλθμζνων ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ.
Μακροςκοπικι εξζταςθ ιηθμάτων ςε πυρινεσ γεωτριςεων που ζχουν ανακτθκεί από
διαφορετικά περιβάλλοντα απόκεςθσ, καταςκευι (περιγραφι) ιηθματολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ τομισ κάκε γεϊτρθςθσ.
2. Δειγματολθψία ιηθμάτων για μζτρθςθ φυςικισ υγραςίασ, κοκκομετρικι ανάλυςθ,
παλαιοντολογικι ανάλυςθ και χρονολόγθςθ.
3. Μζτρθςθ τθσ φυςικισ υγραςίασ των δειγμάτων (ηφγιςθ, ξιρανςθ και καταγραφι των
αποτελεςμάτων).
4. Κοκκομετρικι ανάλυςθ των δειγμάτων με κόςκινα για το κλάςμα >2mm και
κοκκομετρικι ανάλυςθ με τθ με χριςθ Laser Scan (Laser Mastersizer 3000 τθσ
Malvern) πολφ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ για το κλάςμα <2mm. Καταςκευι
κοκκομετρικϊν κατανομϊν, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των ςτατιςτικϊν
παραμζτρων των κοκκομετρικϊν καμπυλϊν και ταξινόμθςθ των ιηθμάτων με τθ χριςθ
τριγωνικϊν διαγραμμάτων.
5. Επεξεργαςία εργαςτθριακϊν δειγμάτων για μικροπαλαιοντολογικι ανάλυςθ και
παρατιρθςθ των επεξεργαςμζνων δειγμάτων ςε ςτερεοςκοπικό μικροςκόπιο για
μικροπαλαιοντολογικό προςδιοριςμό.
6. Φυςικι και χθμικι επεξεργαςία δειγμάτων ϊςτε να καταςτοφν κατάλλθλα για τθ
χρονολόγθςθ με τθ μζκοδο OSL.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο
 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ
 το εργαςτιριο
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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

12
24
15
30
45
127

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

1. Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθ κεωρία του
μακιματοσ που περιλαμβάνει δοκιμαςία πολλαπλισ
επιλογισ (70%)

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ
του εξαμινου.

2. Αξιολόγθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων (30%)

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Καρκάνασ, Π., 2010. Ειςαγωγι ςτθ Γεωαρχαιολογία. Εκδόςεισ Νεφζλθ.
Brandley, R.S., 1999. Paleoclimatology: reconstructing climates of the quaternary. Academic
Press.
Siegert, M.J., 2001. Ice sheets and Late Quaternary environmental change. Wiley & Sons.
Walker, M., 2005. Quaternary dating methods. Wiley & Sons.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου.
Palaeogeography-Palaeoclimatology-Palaeoecology, Elsevier.
Geoarchaeology, Wiley.

