
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρη 

του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 
       

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σν κάζεκα ζηνρεύεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus πνπ έξρνληαη ζην 

Χαξνθόπεην Παλεπηζηήκην ζε ζρέζε κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο ειιεληθήο θαη αζελατθήο γεσγξαθίαο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

• Να έρνπλ έλα βαζκό θαηαλόεζεο δηαθνξεηηθώλ γεσγξαθηθώλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα 

• Να θαηαλννύλ θαιύηεξα ηε ρώξα αιιά θαη ηελ πόιε πνπ βξίζθνληαη. 

• Σν κάζεκα είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο ζε ζρέζε κε ην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο 

Ειιάδαο 

 
Γενικές Ικανότητες 
 

  

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
Αυτόνομθ εργαςία  



Παρουςίαςθ εργαςιϊν 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Η ελόηεηα απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη ε γεσγξαθία είλαη έλα δηεπηζηεκνληθό ζέκα πνπ θέξλεη καδί 

ηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, πνιιαπιέο ρξνληθέο θαη ρσξηθέο θιίκαθεο εμέηαζεο, 

ζεηηθηζηηθέο θαη κε ζεηηθηζηηθέο  παξαδόζεηο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε γεσγξαθία, πεξηζζόηεξν από 

άιινπο θιάδνπο, πξνζθέξεη δηαθνξεηηθνύο θαθνύο γηα ηε «ζύιιεςε» ηνπ θόζκνπ. Σν κάζεκα 

δηαξζξώλεηαη γύξσ από κηα επξεία πνηθηιία δηαιέμεσλ. Εληνύηνηο, ην θύξην ελλνηνινγηθό λήκα πνπ 

ζπγθξαηεί απηέο ηηο δηαιέμεηο καδί είλαη ην κάζεκα απηό ιεηηνπξγεί σο κηα εηζαγσγή  ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θνηηεηώλ Erasmus ζηελ Ειιάδα αιιά θαη ζηελ Αζήλα εηδηθόηεξα.. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην κάζεκα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο άθζνλεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε πνιιέο πηπρέο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρώξαο, ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό, αζηηθό, πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Με απηή ηελ 

έλλνηα, εθηόο από κηα ζηαζεξή αθαδεκατθή ελόηεηα, ην κάζεκα απηό είλαη επίζεο κηα εηζαγσγή ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο Ειιάδαο, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή, ηε δεκνγξαθία, ηνλ 

αζηηθό θαη πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό, ην ραξηνγξαθηθό πιηθό, ηελ ηζηνξία, ην γεσινγηθό πεξηβάιινλ 

θιπ.  

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων  ςτισ παραδόςεισ κακϊσ 

και χριςθ του διαδικτφου (e-class). 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Προετοιμαςία διαλζξεων 13 

Εργαςία/ εβδομαδιαίεσ 
εργαςίεσ  

55 

Αυτοτελισ μελζτθ 38 

φνολο Μακιματοσ  132 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Αγγλικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 
1. Τποβολι εργαςίασ 100% 
2. Παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ  
 
 



 

 


