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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Eιδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(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 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 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων και 
των αιτιϊν που προκαλοφν τα περιβαλλοντικά προβλιματα. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 
 

- Κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ 

- Αντιμετωπίηει τθν περιβαλλοντικι επιςτιμθ ωσ διεπιςτθμονικι ςπουδι που ςυνδυάηει γνϊςεισ 

και πλθροφορίεσ  από τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, όπωσ τθ βιολογία και τθ γεωλογία και από τισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ, όπωσ οικονομία, πολιτικι και θκικι για να δϊςει μια γενικι εικόνα του πωσ 

λειτουργεί θ φφςθ και πωσ τα πάντα αλλθλοςυνδζονται 

- Κατανοεί τθ λειτουργία των περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων 



(3) Π
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Ο 
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το μάκθμα κα εξεταςκοφν οι εναλλακτικζσ αειφορικζσ ςτρατθγικζσ που κα ςυμβάλλουν 

ςτθν εξζλιξθ και ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ ςε ιςορροπία με το περιβάλλον. 

Παρουςιάηονται και αναλφονται κρίςιμα περιβαλλοντικά ηθτιματα και γίνεται κατανοθτό πωσ 

θ λιψθ πολιτικϊν αποφάςεων παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ.  

Εβδομαδιαία κατανομι τθσ φλθσ 

Η ζννοια του περιβάλλοντοσ, Περιβαλλοντικό - οικολογικό κίνθμα, Η περιβαλλοντικι 
κεωρία τθσ κοινωνικισ ιςορροπίασ 

- Αναλφει τα κρίςιμα περιβαλλοντικά ηθτιματα 

- Κατανοεί τισ αιτίεσ που προκαλοφν τα περιβαλλοντικά προβλιματα 

- Κατανοεί τθ ςθμαςία των φυςικϊν πόρων 

- Τπολογίηει πλθκυςμιακζσ μεταβολζσ 

- Κατανοεί τθν ζννοια των εναλλακτικϊν αειφορικϊν ςτρατθγικϊν και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν 

ανάπτυξθ και ςτο περιβάλλον 

- Κατανοεί το ρόλο τθσ πολιτικισ ςτο περιβάλλον 

- Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ 

- Κατανοεί τισ βαςικζσ διεργαςίεσ που εφαρμόηονται ςτθν αντιρρυπαντικι τεχνολογία 

- Κατανοεί τθ διαδικαςία εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων  

- Κατανοεί τουσ κινδφνουσ και τθν τοξικότθτα ςτθ ανκρϊπινθ υγεία που προκαλείται από τθν 

υποβάκμιςθ και τθν αλλοίωςθ των οικοςυςτθμάτων 

- Ενιςχφςει τθν περιβαλλοντικι του ςυνείδθςθ 

 

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 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  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία 
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



Σα περιβαλλοντικά προβλιματα και τα αίτιά τουσ, Περιβαλλοντικά ςυςτιματα  

Φυςικοί Πόροι – Αειφορία οικοςυςτθμάτων  

φςτθμα Διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων Ανακφκλωςθ, φςτθμα Διαχείριςθσ 
Εναλλακτικϊν υςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, Τπολογιςμοί Πλθκυςμϊν 

Η ρφπανςθ των υδάτων - φςτθμα Διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων 

υςτιματα διαςφάλιςθσ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ 

Ενδιάμεςθ Εξζταςθ 

Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
Διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων 

Ενζργεια, περιβάλλον και βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

Αζρασ και ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ 

Κίνδυνοι, τοξικότθτα και ανκρϊπινθ υγεία 

Οικονομία και περιβάλλον, Πολιτικι και περιβάλλον 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν 

 
 

  



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 80 

Γραπτι Εργαςία 38 

Εξζταςθ 3 

  

  

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 160 
 

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

 
Γραπτι Εργαςία και ενδιάμεςθ εξζταςθπροσ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου, θ οποία περιλαμβάνει 
ερωτιςεισ (ανάπτυξθσ), γνϊςθσ και κατανόθςθσ 
του περιεχομζνου του μακιματοσ, κακϊσ και 
επίλυςθ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Περιβαλλοντικι Επιςτιμθ (Miller G. Tyler, Spoolman E. Scott, Π. 
Δθμθτρακόπουλοσ, Κ.  Γαβριλάκθσ [επιμζλεια], 2018) 
Βιϊνοντασ ςτο Περιβάλλον Ι - Αρχζσ Περιβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν (G. Tyler Miller, 
JR, 1999 ) 
Βιϊνοντασ ςτο Περιβάλλον II - Προβλιματα Περιβαλλοντικϊν υςτθμάτων (G. 
Tyler Miller, JR, 2009) 
 Περιβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ (G. Tyler Miller, JR, 2006)  
Περιβαλλοντικι Επιςτιμθ  - Προσ ζνα Βιϊςιμο Περιβάλλον (R. T. Wright, D.F. 
Boorse, 2013) 
θμειϊςεισ του μακιματοσ 

 
υμπλθρωματικι βιβλιογραφία: 
 

 Περιβαλλοντικά μοντζλα: Σφχθ & μεταφορά ρφπων ςτον αζρα, νερό και ζδαφοσ 
(J. L. Schnoor, 2003) 



Αειφορία & περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκι και εκνικι προοπτικι (Γ. Ι. Σςάλτασ, Κ. Γ. 
Κατςιμπάρδθσ, 2004) 

 
- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

 

Ecological Economics 
Energy Policy 
Environmental Pollution 
Environmental Impact Assessment Review 
Water Policy 
Solid State Sciences 

 

 


