ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕ 2911
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρη
του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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5

Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

κοποί
κοπόσ του μακιματοσ είναι αφενόσ μεν θ ανάλυςθ των επιμζρουσ πολιτικϊν προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ αφετζρου δε θ ανάδειξθ των ςχζςεϊν τουσ με τθν οικονομία και τθν
κοινωνία. Η κατανόθςθ αυτισ τθσ τριπολικισ ςχζςθσ κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ
φοιτθτζσ να προςεγγίςουν, με ζνα κριτικό τρόπο, το περιεχόμενο των ςτόχων και των
δράςεων τόςο των αρμόδιων οργάνων ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο όςο και
των πολιτϊν.
Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ να ζλκουν ςε επαφι με τουσ τομείσ
χάραξθσ και άςκθςθσ των τομεακϊν πολιτικϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και να
γνωρίςουν τισ προοπτικζσ και τα προβλιματα εφαρμογισ τουσ.
Μακθςιακά αποτελζςματα
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν κατακτιςει

- μια ςφαιρικι γνϊςθ των τομεακϊν πολιτικϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
- τθν κατανόθςθ των προοπτικϊν και των κυριότερων προβλθμάτων εφαρμογισ των ωσ
άνω πολιτικϊν
- τθ γνϊςθ του τρόπου λιψθσ των αποφάςεων ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.
Δεξιότθτεσ
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ
- να ςυμμετάςχουν ςε ομάδα εκπόνθςθσ μελετϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων
που προκφπτουν από τθν άςκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ
- να αναλάβουν το ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ των αρμοδίων φορζων και των πολιτϊν
αναφορικά με τθ κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και με τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των
προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν υποβάκμιςι του.
Γενικές Ικανότητες
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Ατομικι ι ςυλλογικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ ςκζψθσ και ανάπτυξθ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ του ηθτιματοσ τθσ
περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ
Προαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αςχολείται με:
-Σισ περιβαλλοντικζσ αξίεσ και πολιτικζσ.
-Σθν οικολογία ωσ επιςτιμθ και ωσ πολιτικό διακφβευμα.
-Σο ρόλο τθσ επιςτιμθσ ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
-Σθ ςχζςθ οικονομίασ και περιβάλλοντοσ.
-Σθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν περιβαλλοντικι δικαιοςφνθ.
-Σθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ωσ βαςικό παράγοντα ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτικϊν
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
-Σο κεςμικό πλαίςιο και τισ πολιτικζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ (Ο ρόλοσ των οργάνων τθσ Ζνωςθσ και θ διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων.)
-Σο κεςμικό πλαίςιο και τισ πολιτικζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςε διεκνζσ επίπεδο
(κανόνεσ του διεκνοφσ εμπορίου και περιβαλλοντικι πολιτικι.)
-Σο κεςμικό πλαίςιο και τισ πολιτικζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα
(προβλιματα διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ των πολιτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ πολυεπίπεδθσ
διακυβζρνθςθσ.)
-Σομείσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ όπωσ:
-Κλιματικι αλλαγι.
-Φφςθ και Βιοποικιλότθτα.
-Υδατα και παράκτιεσ περιοχζσ
-Θαλάςςιο περιβάλλον.
-Απόβλθτα.
-Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ.
-Χθμικζσ ουςίεσ.
-Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςη κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία
με τουσ φοιτητζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζθοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη,
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτήριο,
Πρακτική
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό
Εργαςτήριο,
Διαδραςτική
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Πρόςωπο με πρόςωπο
 Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ
Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτισ παραδόςεισ κακϊσ
και χριςθ του διαδικτφου ςτο e-class του μακιματοσ
(για διδακτικοφσ ςκοποφσ).
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Εβδομαδιαίεσ Αςκιςεισ
Εργαςία
Αυτοτελισ μελζτθ
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
14
30
55
125

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι

Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ,
Διαμορφωτική ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων,
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία,
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη,
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία,
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ

Μζκοδοι αξιολόγθςθσ
1. Γραπτι εργαςία και αςκιςεισ (40%)
2. Προφορικι παρουςίαςθ εργαςίασ (10%)
3. Γραπτι τελικι εξζταςθ (50%)
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ
του εξαμινου.

Αναφζρονται ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτητζσ.
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