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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το νερό, ένας από τους φυσικούς πόρους που καλύπτει βασικές ανάγκες της επιβίωσης του
ανθρώπινου πληθυσμού, αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και είναι ζωτικός για όλα τα
παγκόσμια οικοσυστήματα. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000 αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των
υδατικών πόρων και την ανάγκη προστασίας τους και θέτει τις βάσεις για την αποφυγή της
υποβάθμισής των. Η ποιότητα του νερού επηρεάζεται από χημικές, βιολογικές και φυσικές
διεργασίες που επικρατούν στα υδατικά συστήματα. Η υδροδυναμικές συνθήκες των υδατικών
συστημάτων έχουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της ποιότητας του αρδευτικού νερού.
Η υδραυλική περιβάλλοντος δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση για τις διαδικασίες που
επηρεάζουν και καθορίζουν τη ρύπανση και τις εφαρμογές της προσομοίωσης της ποιότητας του
νερού στο σύστημα έδαφος – φυτό – ατμόσφαιρα. Τέλος, παρουσιάζονται τα κριτήρια ποιότητας
του νερού για διάφορες χρήσεις, με έμφαση στην άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και την
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση.

Γενικές Ιδιότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• ΑυτόνομηΕργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Βασικές αρχές της ποιότητας του νερού
 Ισοζύγιο μάζας στα υδατικά συστήματα



 Βιολογικές διαδικασίες στα υδατικά συστήματα
 Αποξυγόνωση του νερού λόγω οξείδωσης των οργανικών ουσιών
 Επαναερισμός και ισοζύγιο οξυγόνου στα υδατικά συστήματα
 Ισοζύγιο οξυγόνου λόγω οξείδωσης αζωτούχων ενώσεων και φωτοσύνθεσης
 Μεταφορά μάζας στα υδατικά συστήματα
 Άζωτο στα υδατικά συστήματα
 Φώσφορος στα επιφανειακά νερά
 Μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης ποιότητας επιφανειακών υδάτων
 Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων μικρής κλίμακας
 Κριτήρια και σταθερές ποιότητας του νερού
 Ποιότητα αρδευτικού νερού και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 8
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

20

Αυτοτελής μελέτη 32
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
 Ερωτήσεις ανάπτυξης.
 Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστοοδηγό σπουδώντου
τμήματος,αλλάκαιστηνσελίδατου μαθήματος (e‐class).
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