ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΚΤΚΛΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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
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5

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

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

-

ΕΛΛΘΝΙΚΘ
ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΓΓΛΙΚΘ
https://eclass.hua.gr/courses/GEO253/

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

τόχοσ του μακιματοσ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΣΘΝ ΚΤΚΛΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ είναι θ
εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με κζματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτο
πλαίςιο τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ, ϊςτε να αποκτιςουν ζνα ικανό υπόβακρο ςτον κλάδο
τθσ διαχείριςθσ και των τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτα αςτικά
ςτερεά απόβλθτα (ΑΑ). Σο υπόβακρο αυτό, κα τουσ επιτρζπει να κατανοοφν τισ εξελίξεισ
ςε αυτό το ταχζωσ μεταβαλλόμενο πεδίο περιβαλλοντικισ πολιτικισ, τεχνολογίασ και
πράξθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ ο εκπαιδευόμενοσ:
 Αποκτά γνϊςεισ για τον οριςμό και τα χαρακτθριςτικά των ςτερεϊν αποβλιτων, το

ςχετικό Ευρωπαϊκό και εκνικό κεςμικό πλαίςιο με ζμφαςθ ςτο χζδιο Δράςθσ για τθν
Κυκλικι Οικονομία, τθν Οδθγία Πλαίςιο για τα απόβλθτα (2008/98/ΕΕ) και τθν
ενςωμάτωςι τθσ ςτο εκνικό δίκαιο (Ν. 4042/2012) και τισ κφριεσ μεκόδουσ
επεξεργαςίασ και διάκεςθσ (μθχανικι διαλογι, βιολογικι επεξεργαςία, κερμικι
επεξεργαςία, ΧΤΣΑ).
 Αναπτφςςει νοθτικζσ δεξιότθτεσ, που του επιτρζπουν να κατανοεί τθν ζννοια τθσ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων και τισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα
διάφορα ςτάδια και επιλογζσ διαχείριςθσ.
 Αναπτφςςει κριτικζσ δεξιότθτεσ που του επιτρζπουν τθν κατανόθςθ των κυριότερων
κεμάτων τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν ζνταξι τουσ πλαίςιο τθσ Κυκλικισ
Οικονομίασ.
 Αναπτφςςει δεξιότθτεσ κατάρτιςθσ ιςοηυγίων μάηασ με εφαρμογι ςτα ςυςτιματα
ανακφκλωςθσ.
το τζλοσ του εξαμινου οι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ και κριτικι
ικανότθτα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων που κα τουσ επιτρζπουν να
ςυμμετζχουν ςτθν εκπόνθςθ ςχετικϊν διαχειριςτικϊν ςχεδίων και μελετϊν.
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
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
δεδομζνων και πλθροφοριϊν
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
πολυπολιτιςμικότθτα
Λιψθ αποφάςεων
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Αυτόνομθ εργαςία
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και
Ομαδικι εργαςία
θκικισ υπευκυνότθτασ
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
επαγωγικισ ςκζψθσ
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Λιψθ αποφάςεων
Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα περιβάλλοντοσ - εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. Ιςτορικι αναςκόπθςθ. Ιεραρχία
διαχείριςθσ αποβλιτων.
2. Παραγωγι και χαρακτθριςμόσ ςτερεϊν αποβλιτων. Ποςοτικά και ποιοτικά
χαρακτθριςτικά των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (ΑΑ).
3. Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο και πολιτικζσ
4. Κυκλικι Οικονομία, βαςικζσ αρχζσ και καλζσ πρακτικζσ
5. Θ κατάςταςθ διαχείριςθσ ΑΑ ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ
6. Κφριεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ και διάκεςθσ (υγειονομικι ταφι, κερμικι

επεξεργαςία, βιολογικι επεξεργαςία)
7. Εναλλακτικι διαχείριςθ και διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ
8. Διαλογι ςτθν πθγι, ανακφκλωςθ και ιςοηφγια μάηασ
9. Βαςικά ςτοιχεία χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων –ΕΔΑ και
παραδείγματα ΠΕΔΑ
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

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.

Πρόςωπο με πρόςωπο
Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτισ παραδόςεισ κακϊσ
και χριςθ του διαδικτφου (e-class).

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
εμινάριο
Εβδομαδιαία
προετοιμαςία
Αυτοτελισ μελζτθ /
Εργαςία
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

36
3
13
70
122

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι

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.

Μζκοδοι αξιολόγθςθσ:
Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου ι
απαλλακτικι εργαςία και παρουςίαςι τθσ ςτο
μάκθμα, κατ’ επιλογι των φοιτθτϊν.
Για τουσ φοιτθτζσ με διαγνωςμζνθ δυςλεξία ι άλλα
μακθςιακά προβλιματα θ αξιολόγθςθ γίνεται με
προφορικι εξζταςθ.
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτθν ζναρξθ
του εξαμινου.
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