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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικοφ υποβάκρου - Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων

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)
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(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

Σο μάκθμα παρζχει ςτο φοιτθτι τισ γενικζσ γνϊςεισ για τθν κατανόθςθ των
μετεωρολογικϊν παραμζτρων, των ατμοςφαιρικϊν φαινομζνων και των αςτρονομικϊν
φαινομζνων. Ειδικότερα, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/-τρια
κα είναι ςε κζςθ:
1. να γνωρίηει τουσ οριςμοφσ και τα ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά των
διαφόρων μετεωρολογικϊν παραμζτρων και τουσ τρόπουσ μζτρθςισ τουσ.
2. να γνωρίηει τα διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα και να μπορεί να τα περιγράφει
και να τα ερμθνεφει.
3. να γνωρίηει βαςικά ςτοιχεία ανάλυςθσ και πρόγνωςθσ του καιροφ.
4. να γνωρίηει τισ βαςικζσ μεκόδουσ τθσ αςτρονομικισ παρατιρθςθσ.
5. να γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά των ςωμάτων που απαρτίηουν το πλανθτικό μασ
ςφςτθμα.

6. να γνωρίηει τισ φυςικζσ παραμζτρουσ που αφοροφν τθ δομι, τθν εξζλιξθ και το
κάνατο των αςτεριϊν.
7. να αναγνωρίηει τα δομικά χαρακτθριςτικά του Γαλαξία μασ και των άλλων
γαλαξιϊν.
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.
Αυτόνομθ εργαςία.
Ομαδικι εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η Ατμόςφαιρα. Καιρόσ και Κλίμα. Θερμοκραςία. Ατμοςφαιρικι πίεςθ. Άνεμοσ.
Τετόσ. Εξάτμιςθ. Νζφωςθ. Ηλιοφάνεια. Τγραςία. Ηλιακι ακτινοβολία. τοιχεία
ανάλυςθσ και πρόγνωςθσ του καιροφ.
φντομθ ιςτορία τθσ Αςτρονομίασ. Βαςικά όργανα και μζκοδοι αςτρονομικισ
παρατιρθςθσ. Σο θλιακό ςφςτθμα: ιλιοσ, γθ, ςελινθ, πλανιτεσ, κομιτεσ,
αςτεροειδείσ. Ο Γαλαξίασ μασ και άλλοι γαλαξίεσ. Εξζλιξθ των αςτζρων.
(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,
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 φοιτθτζσ παραπζμπονται ςε ιςτοςελίδεσ
μετεωρολογικϊν χαρτϊν και αςτρονομικϊν
αποςτολϊν και παρατθρθτθρίων προσ ενθμζρωςθ.
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ βιβλιογραφίασ
Εξετάςεισ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
70
52
3
125

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

Γραπτζσ Εξετάςεισ ςτο τζλοσ του εξαμινου. Σα
κζματα μετεωρολογίασ και αςτρονομίασ είναι
ιςοδφναμα.

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Μακιματα Μετεωρολογίασ και Κλιματολογίασ, Α. Φλόκα, Εκδόςεισ Ζιτθ, Θεςςαλονίκθ
(1997).
Γενικι Μετεωρολογία, Χ. αχςαμάνογλου, Σ. Μακρογιάννθ, Εκδόςεισ Ζιτθ, Θεςςαλονίκθ
(1998).
Ειςαγωγι ςτθν Αςτροφυςικι, Κ.Ε. Αλυςςανδράκθ, Εκδόςεισ Παπαηιςθ, ISBN: 978-960-023058-1.
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Γενικι Αςτρονομία, Γ. Μπάνοσ, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (1985).

