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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

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά 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 πραγματεφεται τθν ζννοια τθσ «Αειφόρου Ανάπτυξθσ», δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και ςτισ ςφγχρονεσ
διαχειριςτικζσ αντιλιψεισ. Εξετάηει τθν εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ διαχείριςθσ από
το 1950 και μετά και αναπτφςςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ - οριςμοφσ ςτθν
περιβαλλοντικι διαχείριςθ, τα εργαλεία περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (κεςμικά,
οικονομικά, τεχνολογικά κ.λπ.), τα διάφορα επίπεδα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ και τουσ ςχετικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ. Γίνεται αναφορά ςτισ
διεκνείσ ςυμβάςεισ, τθ νομοκεςία, τον περιβαλλοντικό ζλεγχο, τισ μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ενϊ παρατίκενται και παραδείγματα καλϊν και
κακϊν διαχειριςτικϊν πρακτικϊν. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο
φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:






Να προςδιορίηει με ςαφινεια τθν ζννοια τθσ «αειφόρου ανάπτυξθσ».
Να δθλϊνει τθν επιτακτικι ςφγχρονθ ανάγκθ τθσ περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ.
Να ςυνδυάηει τισ ςφγχρονεσ διαχειριςτικζσ αντιλιψεισ υπό το πρίςμα τθσ
αειφορίασ.
Να ταξινομεί και να ςυνδυάηει τα διάφορα εργαλεία για τθν επίτευξθ
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.
Να κρίνει τισ εφαρμοηόμενεσ ςε διαφορετικζσ περιπτϊςεισ διαχειριςτικζσ
πρακτικζσ.

ε επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ο φοιτθτισ αναμζνεται να ζχει
αποκτιςει τα ακόλουκα εφόδια:
Γνϊςεισ
 Να γνωρίηει ςε βάκοσ και να κατανοεί τθν ζννοια τθσ «αειφορίασ».
 Να δθλϊνει με ςαφινεια τθ ςυμβολι τθσ αειφορίασ ςτθν ενςωμάτωςι τθσ
ςτισ ςφγχρονεσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ.
 Να επιλζγει τα διαχειριςτικά εργαλεία που είναι κατάλλθλα ςε κάκε
περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.
 Να ςυνδυάηει διαχειριςτικζσ πρακτικζσ και εργαλεία με ςκοπό τθν αειφορία.

Δεξιότθτεσ
 Να ςυμπεραίνει τθν αξία μιασ διαχειριςτικισ πρακτικισ ςφμφωνα με τα
αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ.
 Να εξετάηει ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ για διαφορετικζσ περιοχζσ.
 Να υπολογίηει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εφαρμογισ τεχνολογιϊν
αντιμετϊπιςθσ καλάςςιασ και ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ.
Ικανότθτεσ
 Να ςχεδιάηει διαχειριςτικά πλάνα τθρϊντασ τισ ςφγχρονεσ διαχειριςτικζσ
αντιλιψεισ.
 Να επιλζγει αποτελεςματικζσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ ςε ςυμφωνία με τισ
απαιτιςεισ κάκε περιοχισ.
 Να αξιολογεί τθν εφαρμογι μζτρων αποκατάςταςθσ, εναλλακτικϊν λφςεων
παρακολοφκθςθσ και διαχειριςτικϊν ςχεδίων.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
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…
…….

Οι γενικζσ ικανότητεσ που θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο φοιτητήσ/φοιτήτρια και
ςτισδυνατι θ περαιτζρω εκπαίδευςι του.
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Περιβαλλοντικι διαχείριςθ – αειφόροσ ανάπτυξθ: Βαςικζσ ζννοιεσ, οριςμοί και
αναγκαιότθτα. Σφποι και τεχνικζσ διαχείριςθσ. χεδιαςμόσ διαχείριςθσ.
Διαχειριςτικζσ αντιλιψεισ. Εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ διαχείριςθσ. Μελζτεσ ςτισ
οποίεσ ςτθρίηεται θ διαχείριςθ. Εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ
(κεςμικά, τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά). Σρόποι διαχείριςθσ καλάςςιων
προςτατευόμενων περιοχϊν. Κατθγορίεσ απειλοφμενων ειδϊν. Βιϊςιμοι
πλθκυςμοί. Σφποι πλθκυςμϊν που απειλοφνται με εξαφάνιςθ. Ελάχιςτοσ
βιϊςιμοσ πλθκυςμόσ. Διαχείριςθ ακτϊν και παρακτίων υδάτων. Διαχείριςθ
παράκτιων υγροβιότοπων και δελταϊκϊν ςυςτθμάτων. Διαχείριςθ περιοχϊν
κολφμβθςθσ. Ελλθνικι - Ευρωπαϊκι Νομοκεςία προςταςίασ, διαχείριςθσ και
αξιοποίθςθσ καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Διεκνείσ ςυμβάςεισ. φγχρονθ
μεκοδολογία για τθ μελζτθ τθσ χωροταξίασ των ακτϊν και τθν προςταςία των
καλάςςιων οικοςυςτθμάτων. Μζτρα αποκατάςταςθσ, εναλλακτικζσ λφςεισ
παρακολοφκθςθσ, διαχειριςτικά ςχζδια.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
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

Πρόςωπο με πρόςωπο
τθ Διδαςκαλία
 Παρουςιάςεισ
power
point
με
πολυμεςικό
περιεχόμενο (εικόνεσ, animation)
τθν επικοινωνία με τον φοιτθτι
 Ηλεκτρονικι υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ
(ανακοινϊςεισ, πλθροφορίεσ, μθνφματα, ζγγραφα κλπ.)
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

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

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτη και ανάλυςη
βιβλιογραφίασ για ςυγγραφή
προαιρετικήσ* εργαςίασ
υγγραφή προαιρετικήσ*
εργαςίασ
Ατομική μελζτη / προετοιμαςία
φνολο Μαθήματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
20

18

60
150
*
Αντί εξετάσεων. Σε πεπίπτωση μη εκπόνησηρ
πποαιπετικήρ επγασίαρ ο αντίστοισορ υόπτορ εξαμήνος
πποστίθεται στον υόπτο ατομικήρ μελέτηρ και
πποετοιμασίαρ τος μαθήματορ.

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ γίνεται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα και περιλαμβάνει:
- Γραπτι εξζταςθ με ερωτιςεισ
εκτεταμζνθσ απάντθςθσ
ι
- Αξιολόγθςθ εργαςίασ

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

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ημειώςεισ και υλικό ςε ζντυπη και ηλεκτρονική μορφή παρεχόμενα από τουσ
διδάςκοντεσ
ΤΝΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Environmental Management
Environmental Monitoring and Assessment

