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1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών της Εδαφομηχανικής, την εμπέδωση 
γνώσεων αναφορικά με τη συμπεριφορά του υλικού «έδαφος» και τη δυνατότητα υπολογιστικής 
αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε κλασσικές εφαρμογές της Εδαφομηχανικής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να ταξινομήσει τις βασικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες 
εδαφών.  

• Να διακρίνει και να αντιλαμβάνεται τις παραμέτρους που σχετίζονται με θέματα συμπεριφοράς του 
εδάφους.  

• Να υπολογίσει τις αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος λόγω του ίδιου βάρους εδάφους αλλά και λόγω 
εξωτερικής φόρτισης όπως και την διατμητική αντοχή εδάφους και την ευστάθεια εδαφικών πρανών. 

• Να συνδυάσει επιμέρους εδαφικά χαρακτηριστικά και να μπορεί να διαφοροποιήσει και να 
αναπροσαρμόσει τις διαδικασίες εκτίμησης και υπολογισμού βάσει των ιδιαίτερων παραμέτρων της κάθε 
περίπτωσης που εξετάζεται. 

Γενικές Ικανότητες 



 

- 2 - 
 

Το μάθημα συμβάλει στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σχεδιασμός έργων 

 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Περιγραφή των θεμελιωδών αρχών της συμπεριφοράς του εδάφους και εισαγωγή σε θέματα 
εδαφικών τάσεων και παραμορφώσεων όπως και ευστάθειας εδάφους. Εισαγωγή σε έννοιες 
Θεωρητικής Εδαφομηχανικής με σκοπό την χρήση των κατάλληλων εδαφικών παραμέτρων για τον 
κάθε τύπο προβλήματος. 

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας: 

• Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών.  

• Εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές πεδίου.  

• Ροή του νερού σε πορώδη εδάφη και επίδρασή του στη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους.  

• Τάσεις και παραμορφώσεις στο έδαφος.  

• Διατμητική αντοχή του εδάφους. 

• Ευστάθεια εδαφικών πρανών. 

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων: 

• Εισαγωγή σε γνώσεις σχετικές με τον έλεγχο και τις δοκιμές που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες των εδαφών. 

• Εργαστηριακός Προσδιορισμός Υγρασίας εδαφών. 

• Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ειδικού & Φαινόμενου Βάρους εδαφών. 

• Κοκκομετρική Ανάλυση εδαφών. 

• Εργαστηριακός Προσδιορισμός Ορίων Atterberg (όριο Υδαρότητας, Όριο Πλαστικότητας, Όριο 
Συρρίκνωσης). 

• Μέθοδοι Proctor (Συμπύκνωση εδαφών). 

• Προσδιορισμός Εργοταξιακής Πυκνότητας εδαφών. 

• Δοκιμή Ανεμπόδιστης Θλίψης (Προσδιορισμός Μονοαξονικής Αντοχής σε Θλίψη των εδαφών). 

• Δοκιμή Άμεσης Διάτμησης (Προσδιορισμός Αντοχής σε Διάτμηση των εδαφών). 

 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εργαστήριο (δια ζώσης).  
Δυνατότητα εξ αποστάσεως διαλέξεων αν απαιτηθεί. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση Η/Υ (παρουσιάσεις, videos 
πειραμάτων, κτλ) δια ζώσης ή εξ αποστάσεως αν απαιτηθεί.  

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας elearning και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους 
φοιτητές (online ανακοινώσεις και σχόλια, forum, email κτλ). 
Δυνατότητα υποστήριξης με χρήση προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης 
(zoom, webex, skype κτλ). 
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Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης στο περιβάλλον elearning του 
μαθήματος. 

Υποβοήθηση εκτέλεσης εργασιών μέσω αρχείων αποτελεσμάτων για 
τον κάθε φοιτητή. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
και επεξεργασία 
αποτελεσμάτων με 
υπολογιστικές διαδικασίες 

26 

Ατομική Εργασία σε 
εργαστηριακές ασκήσεις 
και ασκήσεις εφαρμογής 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

  
  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(26 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

130 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας που περιλαμβάνει: 

• Θεωρητικές ερωτήσεις κρίσης σε αντικείμενα του μαθήματος 
(ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής). 

• Επίλυση προβλημάτων-ασκήσεων. 

• Επίλυση ασκήσεων εργαστηρίου. 

Παράδοση εργασιών και προφορική εξέταση που περιλαμβάνει: 

• Εργαστηριακή εργασία (επεξεργασία αποτελεσμάτων 
εργαστηριακών ασκήσεων). 

• Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής. 

• Εξέταση της κατανόησης βασικών εννοιών. 
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