
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υπεύθυνος μαθήματος: ………………

Διδάσκοντες: ………………
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 508 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ
5o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγρομετεωρολογία
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι, στην Αγγλική Γλώσσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών / φοιτητών σε θέματα
κλάδων της Μετεωρολογίας. Μέσα από την ύλη του επιδιώκεται να βοηθηθούν οι
φοιτήτριες / φοιτητές να κατανοήσουν το μηχανισμό δημιουργίας διαφόρων
μετεωρολογικών φαινομένων και διεργασιών και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις τους
στον αγροτικό τομέα. Επίσης, μελετώνται η σημασία και οι διακυμάνσεις διαφόρων
μετεωρολογικών παραμέτρων και παρουσιάζονται πληροφορίες για τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται για την καταγραφή τους. Ακόμη, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται
με το κλίμα και τις επιδράσεις του στον αγροτικό τομέα, καθώς και περιβαλλοντικούς
κινδύνους που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες
διεξάγονται στο πλαίσιο του μαθήματος, έχουν σκοπό την εξοικείωση των φοιτητριών /
φοιτητών στη χρήση οργάνων καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων και την
πειραματική επαλήθευση νόμων, συμπερασμάτων και φαινομένων που έχουν διδαχθεί
στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, μέσω λήψης και επεξεργασίας δεδομένων και
διαφόρων υπολογιστικών ασκήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια / ο φοιτητής θα είναι σε
θέση:

• Να έχει κατανοήσει τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο κατώτερο ατμοσφαιρικό
στρώμα, τους μηχανισμούς που τα διέπουν, και τη σημασία τους για τον αγροτικό
τομέα.

• Να περιγράφει μετεωρολογικές παραμέτρους και μετεωρολογικές διεργασίες.



• Να γνωρίζει τρόπους αξιοποίησης των μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε
γεωπονικές εφαρμογές.

• Να αποτιμά τις επιδράσεις μετεωρολογικών διεργασιών, της αλλαγής του
κλίματος, και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων στον αγροτικό τομέα.

• Να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί στην πράξη εξοπλισμό για την καταγραφή
μετεωρολογικών παραμέτρων.

• Να επεξεργάζεται στατιστικά μετεωρολογικά δεδομένα.
• Να αποδεχθεί την διεπιστημονικότητα που διέπει τον κλάδο της γεωπονίας.

Γενικές ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ατμόσφαιρα (χαρακτηριστικά, σύνθεση, σύσταση, στρώματα, μεταβολές μεγεθών,
ρύπανση). Ακτινοβολία και ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Θερμοκρασία. Ατμοσφαιρική
πίεση. Άνεμος. Δυναμική της ατμόσφαιρας. Κίνηση ατμοσφαιρικών μαζών. Δημιουργία
χαμηλών και υψηλών. Συστήματα κυκλοφορίας αέρα. Το νερό στην ατμόσφαιρα
(υγρασία αέρα, εξάτμιση, εξατμισοδιαπνοή, νέφη, συμπυκνώσεις μικρής κλίμακας,
υδατώδη ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα). Γενικά περί κλίματος. Ταξινόμηση
κλιμάτων, κλιματικοί τύποι. Κλίμα Ελλάδος. Μεταβλητότητα κλίματος. Τοπόκλιμα ‐
Μικρόκλιμα. Αστικό μικρόκλιμα. Κλίμα αγρού, δενδροκομείου και αγροτικών κτιρίων.
Φαινόμενο θερμοκηπίου (αίτια, επιπτώσεις, προσαρμογή, μετριασμός, με έμφαση στον
αγροτικό τομέα). Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για τον αγροτικό τομέα (καύσωνας, ξηρασία,
παγετός, χαλάζι, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες). Μετεωρολογικοί και κλιματικοί
σταθμοί και όργανα. Συλλογή, στατιστική επεξεργασία και αποτίμηση δεδομένων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

• Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία
• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
• Επικοινωνία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με
φοιτήτριες / φοιτητές
• Χρήση εργαστηριακών διατάξεων και εξοπλισμού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 0
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των
εργαστηριακών
ασκήσεων

25



και φροντιστηρίων
Αυτοτελής μελέτη 35
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
‐ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
‐ Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Γραπτές εργασίες επεξεργασίας και αποτίμησης
των εργαστηριακών ασκήσεων (50%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Χρονοπούλου – Σερέλη Α., Φλόκας Α, 2010. Μαθήματα Γεωργικής
Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη, ISBN: 978‐960‐456‐231-2

• Δαλέζιος Ν.Ρ., 2015. Αγρομετεωρολογία: Ανάλυση και Προσομοίωση. Εκδόσεις
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Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Agricultural And Forest Meteorology, Elsevier
• Biosystems Engineering, Elsevier
• Atmospheric Research, Elsevier
• Theoretical And Applied Climatology, Springer


