
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ 1320 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝ ΖΗΣΗΘΕΙ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hua.gr/courses/GEO189/ 

 

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 Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Σο μάκθμα «Ποτάμια Γεωμορφολογία» αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ που 
αφοροφν τα υδρογραφικά δίκτυα και τισ λεκάνεσ απορροισ. Πραγματεφεται τισ ποτάμιεσ 
διεργαςίεσ που οφείλονται ςτο ρζον νερό και τα αποτελζςματα αυτϊν που είναι οι 
ποτάμιεσ γεωμορφζσ.  
κοπό ζχει τθν κατανόθςθ των βαςικϊν διεργαςιϊν όπωσ θ διάβρωςθ από τθ δράςθ του 
επιφανειακοφ νεροφ, θ μεταφορά των προϊόντων τθσ διάβρωςθσ κυρίωσ μζςω των κοιτϊν 



των ποταμϊν και θ ποτάμια απόκεςθ ςτισ περιοχζσ μειωμζνθσ μεταφορικισ ικανότθτασ.  
τα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ ο εκπαιδευόμενοσ: 

 κατανοεί τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά και τουσ μθχανιςμοφσ γζνεςθσ των 
ποτάμιων γεωμορφϊν (ποτάμιεσ κοίτεσ, ςθμεία κάμψθσ, αναβακμίδεσ, πλθμμυρικζσ 
πεδιάδεσ, αλλουβιακά ριπίδια), 

 αναπτφςςει δεξιότθτεσ που αφοροφν τισ μεκοδολογίεσ για τθν γεωμορφολογικι 
χαρτογράφθςθ ποτάμιων περιβαλλόντων, 

 μακαίνει να εφαρμόηει τθν ποςοτικι ανάλυςθ των υδρογραφικϊν δικτφων και να 
εκτιμά τουσ ρυκμοφσ κατά βάκουσ διάβρωςθσ ςε τεκτονικά ενεργζσ περιοχζσ, 

 εξοικειϊνεται με τθν αναγνϊριςθ ποτάμιων γεωμορφϊν ςτο φπαικρο. 
 

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 

Σο μάκθμα αποςκοπεί: 
ςτθν αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν, 
ςτθν αυτόνομθ εργαςία, 
ςτον ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον, 
ςτθν προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία: 

1. ποτάμιεσ διεργαςίεσ - είδθ ροισ: θ δράςθ των ςταγόνων τθσ βροχισ, μθ 

ςυγκεντρωμζνθ επιφανειακι ροι, μθ ςυγκεντρωμζνθ επιφανειακι ροι Horton 

(Hortonian flow), μθ ςυγκεντρωμζνθ επιφανειακι ροι λόγω κορεςμοφ, ςποραδικά 

ςυγκεντρωμζνθ ροι ςε ρυάκια (rill flow), υπόγεια ροι (subsurface flow). Ποτάμια ροι 

ςε κοίτεσ (τυρβϊδθσ ροι, ςτρωτι ροι, αρικμόσ Reynolds, ροι πτϊςθσ (plunging flow).  

2. Επιμικεισ τομζσ ποταμϊν, βαςικό επίπεδο (απόλυτο – τοπικό).  

3. τάδια εξζλιξθσ του αναγλφφου (νεότθτα, ωριμότθτα, γιρασ, αναγζννθςθ).  

4. Ποτάμια διάβρωςθ: ενζργεια ποτάμιου ρεφματοσ, κατά βάκοσ διάβρωςθ, πλευρικι 

διάβρωςθ, οπιςκοδρομοφςα διάβρωςθ.  

5. Ποτάμια μεταφορά: ςτερεοπαροχι – τρόποι μεταφοράσ ιηθμάτων (φορτίο εν 

διαλφςει, εν αιωριςει, φορτίο κοίτθσ.  

6. Ποτάμια απόκεςθ: αποκζςεισ κοίτθσ, αποκζςεισ των όχκεων τθσ κοίτθσ, υπερόχκιεσ 

αποκζςεισ, αποκζςεισ περικωρίων τθσ κοιλάδασ.  

7. Ποτάμιεσ γεωμορφζσ: γεωμορφζσ διάβρωςθσ (αλλουβιακζσ κοίτεσ –ευκφγραμμεσ – 

μαιανδρικζσ – διακλαδιηόμενεσ), κοιλάδεσ (ςχιματοσ V, ςχιματοσ U, ανεμοτομζσ, 



πειρατείεσ ποταμϊν). ςθμεία κάμψθσ. Ποτάμιεσ γεωμορφζσ απόκεςθσ: πλθμμυρικζσ 

πεδιάδεσ, ποτάμιεσ αναβακμίδεσ (πετρϊδεισ – αλλουβιακζσ, ςυςχζτιςθ αναβακμίδων, 

μζκοδοι χρονολόγθςθσ), αλλουβιακά ριπίδια. 

Εργαςτιριο: 

1. Αρίκμθςθ των κλάδων ενόσ υδρογραφικοφ δικτφου, οριοκζτθςθ τθσ λεκάνθσ 

απορροισ του, ανάλυςι του ςφμφωνα με τουσ νόμουσ του HORTON και εκτίμθςθ των 

παραμζτρων τθσ υδρογραφικισ υφισ (ςυχνότθτα – πυκνότθτα).  

2. Εκτίμθςθ ρυκμϊν διάβρωςθσ ςε ποταμοφσ τθσ βόρειασ Πελοποννιςου για τθν 

περίοδο του Ανϊτερου Σεταρτογενοφσ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 το εργαςτιριο 

 Διδαςκαλία ςτο φπαικρο (εκπαιδευτικι εκδρομι) 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτθ διδαςκαλία τθσ 

κεωρίασ αλλά και ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ 

κακϊσ και χριςθ του διαδικτφου (eclass) τόςο ςτθν 

εκπαίδευςθ όςο και 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 ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ κεωρίασ 24 

Εργαςτθριακζσ  12 

Εκπαιδευτικι εκδρομι 10 

Εκπόνθςθ 
εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων 

30 

Αυτοτελισ μελζτθ 51 

φνολο Μακιματοσ  127 
 

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. 

 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ: 
1. Επιτυχισ γραπτι εξζταςθ (ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 
δοκιμίων) (70%) 
 
2. Τποβολι αςκιςεων εργαςτθρίου (Εργαςτθριακζσ 
εργαςίεσ) (30%)  
 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ 
του εξαμινου. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Βαλκάνου, Κ., Καρφμπαλθσ, Ε., Παπαναςταςίου, Δ., Soldati, M., Χαλκιάσ, Χ., Γάκθ-
Παπαναςταςίου, Κ. (2015). Η επίδραςθ τθσ τεκτονικισ ςτα ποτάμια ςυςτιματα τθσ 
βόρειασ Εφβοιασ, τερεά Ελλάδα. Περιοδικό Γεωγραφίεσ, 26: 8-20. 

Charlton, R. (2008). Fundamentals of fluvial Geomorphology. Taylor and Francis Group, UK, 
234p. 

Goudie, A., Panizza, M. (2014). Encyclopedia of Geomorphology. Routledge, 1156 p. 
Karymbalis, E., Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K., Ferentinou, M., Chalkias, C. 

(2016). Late Quaternary rates of stream incision in Northeast Peloponnese, Greece. 
Frontiers of Earth Sciences, 10 (3): 455-478. 

Karymbalis, E., Ferentinou, M., Giles, P. (2017) (on line first) Use of morphometric variables 
and self-organizing maps to identify clusters of alluvial fans and catchments in the north 
Peloponnese, Greece. In: D. Ventra and L. E. Clarke (eds) Geology and Geomorphology of 
Alluvial and Fluvial Fans: Terrestrial and Planetary Perspectives, Geological Society, 
London, Special Publications, 440. 

 

 


