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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αξιών και λειτουργιών των υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων και η ανάδειξη της μεγάλης για τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα σημασίας που 
έχει η διατήρηση-διαχείριση και αποκατάστασή τους, σε μια εποχή που οι υγρότοποι εξακολουθούν 
να δέχονται σημαντικές απειλές και πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αλλά και την 
κλιματική αλλαγή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζει τις κατηγορίες των υγροτόπων σε διάφορα οικοσυστήματα (π.χ. εσωτερικά 
ύδατα, παραποτάμια οικοσυστήματα, παράκτιες περιοχές), και να γνωρίζει περιπτώσεις (α) 
ιδιαίτερα εκτεταμένων υγροτοπικών περιοχών του πλανήτη και της Μεσογείου, και (β) 
περιπτώσεων διαχείρισης και αποκατάστασης υγροτόπων στην Ευρώπη και την Ελλάδα (π.χ. 
λίμνη Κάρλα). 

• Να κατανοεί βασικές έννοιες της σχετικής με τους υγροτόπους εθνικής, ευρωπαϊκής και 
διεθνούς νομοθεσίας (π.χ. προβλέψεις της σύμβασης Ramsar και των ευρωπαϊκών οδηγιών για 
τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα). 

• Να εντοπίζει τις αξίες και λειτουργίες των υγροτοπικών οικοσυστημάτων με έμφαση στη 
σημασία τους για την προστασία της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
τον κύκλο του νερού και τις ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες και αναψυχή. 

• Να αναγνωρίζει τις απειλές και πιέσεις που υφίστανται οι υγρότοποι, αλλά και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών μέσω της ένταξης της διαχείρισής τους σε συγκεκριμένο 
θεσμοθετημένο πλαίσιο βάσει διεθνών και εθνικών κανόνων. 

• Να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης των υγροτόπων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και 
να εντοπίζει τα σημεία στα οποία ο διαχειριστής του υγροτόπου οφείλει να συνδεθεί με άλλες 
επιστημονικές ειδικότητες, όπως η Υδρολογία, η Ορεινή Υδρονομία και η Διαχείριση Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων, αλλά και ομάδες συμφερόντων (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες του 



τουρισμού κ.ά.). 

• Να κατανοεί τις έννοιες της αξιολόγησης, χαρτογράφησης, κατάταξης και επιστημονικής 
παρακολούθησης (monitoring) των υγροτόπων. 

• Να διακρίνει την ανάγκη δημιουργίας ή αποκατάστασης υγροτόπων και να γνωρίζει τη 
χρησιμότητα των τεχνητών υγροτόπων για την διαχείριση υδάτων και λυμάτων. 

 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

• Λήψη αποφάσεων. 

• Αυτόνομη Εργασία. 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας. 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο Θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια διδάσκεται και μαθαίνει για: 

• Τις κατηγορίες υγροτόπων σε εσωτερικά ύδατα και παραποτάμια οικοσυστήματα πεδινών 
και ορεινών περιοχών, αλλά και σε υφάλμυρα ύδατα – παράκτιες περιοχές (π.χ. 
λιμνοθάλασσες). 

• Παραδείγματα ιδιαίτερα εκτεταμένων υγροτοπικών περιοχών του πλανήτη και της 
Μεσογείου. 

• Τις αξίες και λειτουργίες των υγροτόπων με έμφαση στη σημασία τους για την προστασία 
της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον κύκλο του νερού και τις 
ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες και αναψυχή. 

• Τις απειλές και πιέσεις που υφίστανται οι υγρότοποι, αλλά και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών μέσω της ένταξης της διαχείρισής τους σε συγκεκριμένο 
θεσμοθετημένο πλαίσιο βάσει διεθνών και εθνικών κανόνων (π.χ. διεθνείς συμβάσεις, 
Οδηγίες της Ε.Ε. για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, λειτουργία 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα). 

• Τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης των υγροτόπων σε σχέση με τους γενικούς κανόνες 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με έμφαση στη διαχείριση σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής, γεγονός που συνδέει τη διαχείριση των υγροτόπων με άλλα 
επιστημονικά πεδία (π.χ. Υδρολογία, Ορεινή Υδρονομία, τεχνικά έργα, πρωτογενείς 
παραγωγικές δραστηριότητες). 

• Την αξιολόγηση, χαρτογράφηση, κατάταξη και επιστημονική παρακολούθηση των 
υγροτόπων. 

• Τη δημιουργία και αποκατάσταση υγροτόπων, αλλά και τη χρήση των τεχνητών υγροτόπων 
για την διαχείριση λυμάτων. 

 
Οι ασκήσεις του μαθήματος γίνονται μία (1) ώρα εβδομαδιαίως και θα εστιάσουν στην 
παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση εξαιρετικών περιπτώσεων διαχείρισης και αποκατάστασης 
υγροτόπων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με έμφαση στην συν-διαχείριση των υγροτόπων με τρόπο 
που ευνοεί την βιοποικιλότητα και εξυπηρετεί ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η 
κτηνοτροφία, η αλιεία και ο οικοτουρισμός. Οι φοιτητές/τριες, υπό την καθοδήγηση του 
διδάσκοντα, θα χωρίζονται σε ομάδες συμφερόντων (stakeholder groups), θα συζητούν τα ζητήματα 
διαχείρισης των υδάτων και της υγροτοπικής βλάστησης και θα προτείνουν λύσεις. Η 
παρακολούθηση των ασκήσεων από τους φοιτητές/τριες είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. 
Από το 1o μάθημα επισημαίνεται από τον διδάσκοντα η σημαντικότητα της παρακολούθησης 
αυτής, αλλά και της θεωρίας, ενώ δίνονται και κίνητρα για την αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών 
στην άσκηση. Στόχος των ασκήσεων είναι να μεγιστοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια τις γνώσεις που 
απέκτησε από το θεωρητικό μέρος, με πρακτική άσκηση και ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου 
και επίλυσης αποριών και προβληματισμών. Το μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εκδρομή σε 



διαφορετικούς τύπους υγροτοπικών φυσικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό ή μη με εκδρομές 
άλλων μαθημάτων του Τμήματος. 
Σχετικές κατευθύνσεις και πλούσιο υλικό και οδηγίες αναρτώνται στο e-class. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Συνδυαστική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και 
τεχνικών με σκοπό την ενίσχυση της ενεργητικής 
συμμετοχής των φοιτητών/τριών στο μάθημα και στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην «πρόσωπο 
με πρόσωπο» διδασκαλία: 
Εισηγήσεις (στο αμφιθέατρο και στην ύπαιθρο) 
εμπλουτισμένες με πραγματικά παραδείγματα, ομαδική 
ανάλυση case studies, ερωτήσεις – απαντήσεις και 
συζήτηση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση H/Y, διαφάνειες ppt, projector, videos μικρής 
διάρκειας. 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Φροντιστηριακές ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

29 

Εκπαιδευτική εκδρομή 20 

Αυτοτελής Μελέτη 71 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (65% του τελικού βαθμού του 
μαθήματος) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης ή/και πολλαπλής επιλογής από 

όλη την ύλη του βιβλίου και τις παρουσιάσεις του 
μαθήματος  

- Ερωτήσεις που βασίζονται στη Φροντιστηριακή Άσκηση 
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση για την αξιολόγηση της 
Φροντιστηριακής Άσκησης (35%) 
 
Σε συμφωνία με τους φοιτητές που το επιθυμούν, η 
αξιολόγηση του θεωρητικού μαθήματος μπορεί να γίνει και 
με εξετάσεις προόδου που θα διεξαχθούν σε συμφωνημένη 
ημερομηνία μέσα στο εξάμηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση του 
θεωρητικού μαθήματος έχουν οι φοιτητές που έχουν 
συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή στη διάρκεια του 
εξαμήνου.   
Δικαίωμα συμμετοχής στην αξιολόγηση της Άσκησης έχουν 
οι φοιτητές που έχουν (α) συμπληρώσει τον απαραίτητο 
αριθμό παρουσιών (50% των διδασκόμενων μαθημάτων) 
και (β) συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή στη 
διάρκεια του εξαμήνου.   
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