ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΔΕΤ054
H’ (ΕΑΡΙΝΟ)
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

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3

5

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικοφ υποβάκρου – Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

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

Όχι
Ελλθνικι
Ναι
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=779

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
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

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:
1. Γνωρίηουν το περιεχόμενο και τουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ.
2. Κατανοοφν το αναλυτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο τθσ Γεωγραφίασ ςτο Δθμοτικό
ςχολείο.
3. Κατανοοφν και να επιλζγουν κατάλλθλεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και μζςα για τθ
διδαςκαλία:
3.1. Σων βαςικϊν ςτοιχείων του Ηλιακοφ υςτιματοσ.
3.2. Σθσ εξζλιξθσ των ιδεϊν ςχετικά με το ςχιμα και τισ διαςτάςεισ τθσ Γθσ.
3.3. Σων κινιςεων τθσ Γθσ και των ςυνεπακόλουκων φαινομζνων.
3.4. Σων βαςικϊν ςτοιχείων και τθσ δυναμικισ τθσ Ατμόςφαιρασ.
3.5. Σων βαςικϊν ςτοιχείων και τθσ δυναμικισ τθσ Λικόςφαιρασ.
3.6. Σων βαςικϊν ςτοιχείων και φαινομζνων τθσ Τδρόςφαιρασ.
3.7. Σων βαςικϊν ςτοιχείων τθσ Βιόςφαιρασ.
3.8. Βαςικϊν ςτοιχείων τθσ Ανκρωπογεωγραφίασ.
4. Κατανοοφν τθ ςθμαςία των χαρτϊν, διαβάηουν και χειρίηονται χάρτεσ για διδακτικοφσ
ςκοποφσ.
5. Αναπτφςςουν ςχζδια μακιματοσ και ςενάρια διδαςκαλίασ.
Γενικζς 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…
…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα αυτό αςχολείται με τθ Γεωγραφικι Εκπαίδευςθ και ειδικότερα με τθ
Διδακτικι τθσ Γεωγραφίασ. Με αφετθρία τθ βαςικι κατανόθςθ του αντικειμζνου τθσ
επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ και των επιμζρουσ κλάδων τθσ, οι φοιτιτριεσ/τζσ
ειςάγονται ςτθν φιλοςοφία, τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ προςεγγίςεισ και το περιεχόμενο
του αναλυτικοφ προγράμματοσ του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ ςτο Δθμοτικό
ςχολείο (Ε’ και Σ’ τάξθ). Επιπλζον γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυνδζςεισ με το μάκθμα
τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ (Α’ – Δ’ τάξθ), το οποίο αποτελεί και τον πρόδρομο
τθσ Γεωγραφίασ. τθ ςυνζχεια οι φοιτιτριεσ/τζσ ζρχονται ςε επαφι με τισ
απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν κατανόθςθ βαςικϊν κεμάτων κυρίωσ τθσ Φυςικισ
Γεωγραφίασ αλλά και τθσ Ανκρωπογεωγραφίασ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
χειριςτοφν τα ςχετικά αντικείμενα που πραγματεφονται και τα βιβλία τθσ
Γεωγραφίασ ςτο ςχολείο. ε αυτό το πλαίςιο γνωρίηουν διδακτικζσ μεκόδουσ, μζςα
και εργαλεία που κα υποςτθρίξουν το διδακτικό τουσ ζργο. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα
δίνεται ςτθν κατανόθςθ και χειριςμό των χαρτϊν, ωσ βαςικοφ εκπαιδευτικοφ μζςου
του μακιματοσ. το πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
πρακτικισ άςκθςθσ που πραγματοποιείται ςτα ςχολεία, οι φοιτιτριεσ/τζσ
εξοικειϊνονται επιπλζον με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων μακθμάτων και ςεναρίων
διδαςκαλίασ.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο διδαςκαλία

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,

Παρουςιάςεισ με μορφι PowerPoint, Χριςθ του ecourse για παροχι επιπλζον εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39

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.

Πρακτικι Άςκθςθ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ

2
81
3

φνολο Μακιματοσ

125

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

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



Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου
(ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ι/και πολλαπλϊν
επιλογϊν).

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Κατςίκθσ, Α. (1999). Διδακτικι τθσ Γεωγραφίασ: Επιςτθμολογικι Θεϊρθςθ, Γεωγραφικι
Γνωςτικι Τεκμθρίωςθ. Ακινα: Συπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ.
Κατςίκθσ, Α. (2004). Δια-Θεματικι Γεωγραφία. Ακινα: Συπωκιτω – Γιϊργοσ Δαρδανόσ..
Λαμπρινόσ, Ν. (2009). Σχετικά με τθ Διδαςκαλία τθσ Γεωγραφίασ ςτο Σχολείο. Θεςςαλονίκθ:
Γράφθμα.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 Εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται μζςα από το e-course.
 Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/
 Ψθφιακό χολείο: http://dschool.edu.gr/
 Ελλθνικι Πφλθ Παιδείασ – e-γεωγραφία: http://e-geografia.eduportal.gr/
 Γεωγραφικι Εκπαίδευςθ (Ν. Λαμπρινόσ, ΠΣΔΕ, ΑΠΘ):
http://users.auth.gr/~labrinos/www.eled.auth.gr/geography/index.htm
 Κζντρο Ψθφιακισ Γεωγραφικισ Εκπαίδευςθσ (DigitalEarth): http://www.digitalearth.edu.gr/index.php/el/
 Πλεφςθ – Γεωγραφία: http://www.plefsis.gr/geografia.htm

