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β) Μαθησιακά αποτελέσματα και γενικές ικανότητες  
β1. Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες είναι ικανοί να: 
- αναγνωρίζουν τα κύρια πλανητικά προβλήματα ρύπανσης και τα αντίστοιχα εθνικά 

δικαιώματα, 
- αναγνωρίζουν τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρυπαντές, τους τρόπου προέλευσής τους και 

τα βασικά μέτρα περιορισμού τους, 
- αξιολογούν τα κυριότερα αίτια επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς και τις 

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες περιορισμού του προβλήματος, 
- εντοπίζουν φαινόμενα καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος και προτείνουν την 

υλοποίηση μέτρων περιορισμού του φαινομένου, 
- εντοπίζουν προβλήματα συνδεόμενα με το φαινόμενο της όξινης βροχής και προτείνουν λύσεις 

περιορισμού του προβλήματος, 
- αναγνωρίζουν προβλήματα εδαφικής ερημοποίησης και μείωσης της βιοποικιλότητας και 

συμβάλλουν σε ενέργειες αναστροφής των εξελίξεων αυτών, 
- εξετάζουν και προτείνουν μέσα αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης, 
- αναγνωρίζουν τα προβλήματα της ραδιενεργής ρύπανσης και ειδικότερα τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από τις πυρηνικές εφαρμογές-ατυχήματα και προτείνουν τρόπους περιορισμού 
αυτών, 

- κατανοούν τα θέματα διαχείρισης τοξικών αποβλήτων καθώς και των κανόνων που διέπουν 
την ασφαλή διάθεσή τους, 

- συμβάλλουν στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στη βέλτιστη αξιοποίηση των 
αστικών απορριμμάτων, 

- ανατρέχουν στο βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, 

- υπολογίζουν και να αξιολογούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, 

- αντιμετωπίσουν μόνοι τους ή ως μέλη ομάδων εργασίας θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
και να προτείνουν τεχνικές αντιμετώπισής τους. 

β2. Γενικές ικανότητες 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 



- Αυτόνομη εργασία 
- Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

γ) Περιεχόμενο του μαθήματος 
Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον. Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στo Περιβάλλον. 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Καταγραφή της Ενεργειακής – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
στηv Ελλάδα.  Τo Φαινόμενο τoυ Θερμοκηπίου. Αέρια του Θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του 
Κυότο και οι μηχανισμοί του. Δικαιώματα Ρύπανσης. Τo Φαινόμενο της Καταστροφής τoυ 
Στρατοσφαιρικού Όζοντος. Τo Φαινόμενο της Όξινης Βροχής. Το φαινόμενο του φωτοχημικού 
νέφους των αστικών περιοχών. Θαλάσσια Ρύπανση. Αξιολόγηση Μεθόδων Απορρύπανσης 
Θαλασσών. Εδαφική Ερημοποίηση. Μείωση Βιοποικιλότητας τoυ Πλανήτη μας. Πυρηνική 
Ενέργεια-Πυρηνικές Εφαρμογές. Ραδιενεργή Ρύπανση-Πυρηνικά Ατυχήματα. Εισαγωγή στα 
Τοξικά Απόβλητα. Τo Πρόβλημα της Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων. Ασκήσεις και εφαρμογές 
στις θεματικές ενότητες του μαθήματος. 
Εργαστηριακές ασκήσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: Καταγραφικά και σφάλματα σε ηλιακή 
ακτινοβολία, Ενεργειακά αποθέματα, Επίδραση αιολικού δυναμικού στην ατμ. Ρύπανση, 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή, Θόρυβος – Ηχορύπανση, 
Ρύπανση εδάφους, Τοξικότητα, Ραδιενέργεια-Επιπτώσεις στον άνθρωπο. 

δ) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση 
Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες εργασίας και στο εργαστήριο 

Χρήση Τ.Π.Ε. 
- Οπτικοακουστικό υλικό και πολυμεσικές εφαρμογές 
- Ηλεκτρονική πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
- Επισκέψεις Πεδίου 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 12 
Εργαστηριακές ασκήσεις 20 
Υπολογιστικές ασκήσεις 6 
Αυτοτελής μελέτη 66 
Σύνολο μαθήματος 130 

Αξιολόγηση φοιτητών 

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος: α) Αξιολόγηση μέσω 
σύντομων "test" στο τέλος των παραδόσεων 20%, β) Συμμετοχή 
σε ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες και επισκέψεις πεδίου 20%, 
γ) Δίωρη γραπτή τελική εξέταση (60% ή έως 100% για τους 
φοιτητές που δεν συμμετέχουν στις αξιολογήσεις (α) ή/και (β)). 
Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: Ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης (όχι αποκλειστικά πολλαπλών επιλογών) (50%), 
Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής (50%)  
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομική ή/και 
ομαδική παράδοση πρακτικού σε κάθε εργαστηριακή άσκηση και 
εξέταση (γραπτή ή και προφορική) στο αντικείμενο κάθε 
εργαστηριακής άσκησης ή ενότητας. Τελική εξέταση στο σύνολο 
του εργαστηρίου  
Η βαρύτητα του θεωρητικού μέρους του μαθήματος στον τελικό 
βαθμό είναι 60% και του αντίστοιχου εργαστηριακού μέρους40%, 
ενώ σε κάθε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ο βαθμός της 
θεωρίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του τρία (3) και του 
εργαστηρίου μεγαλύτερος ή ίσος του τέσσερα (4). 
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