
 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CRS_701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΒΔΟΜΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ/ΩΝ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2  

ΣΥΝΟΛΟ 5 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά. Δυνατότητα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα σε περίπτωση 

αλλοδαπών φοιτητών. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (στα Αγγλικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α (ξεχωριστό αρχείο στο e-mail)  
1. Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
2. Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
3. Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει στους φοιτητές στις αρχές της Αειφορικής - Βιολογικής 
Γεωργίας και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας των φυτών. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

•   Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της αειφόρου γεωργίας 

•   Να γνωρίζει την ιστορία και τις σύγχρονες τάσεις στη Βιολογική Γεωργία 

•   Να κατανοεί το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον έλεγχο και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων 

•   Να γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη Βιολογική Γεωργία (έδαφος, πολλαπλασιαστικό υλικό, 
λίπανση, έλεγχος ασθενειών και ζιζανίων, διαχείριση του νερού, συγκομιδή και μετασυλλεκτική 
διατήρηση των προϊόντων) 



•   Να κατανοηθεί τα πρότυπα διαπίστευσης αναγνωρίζοντας τα κρίσιμα σημεία ελέγχου ανά πρότυπο, 
καλλιέργεια.  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

•   Αυτόνομη εργασία  

•   Ομαδική εργασία 

•   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

•   Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

•   Σχεδιασμός και διαχείριση έργων   

•   Εργασία σε διεθνές περιβάλλον    

•   Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Αειφορία ως παράμετρος άσκησης της γεωργίας,  
2. Αειφορική γεωργία και διαχείριση αγροοικοσυστήματων,  
3. Εθνική στρατηγική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφορία 
4. Ορισμοί και αρχές βιολογικής γεωργίας, 
5. Διεθνές, κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο για την βιολογική γεωργία. 
6. Ιστορική αναδρομή βιολογικής γεωργίας, 
7. Βιολογική Γεωργία και παράμετροι περιβάλλοντος. Γονιμότητα εδάφους και τρόποι επηρεασμού αυτής 

στην βιολογική γεωργία 
8. Βασικές αρχές βιολογικής παραγωγής: Αειφορικότητα εδάφους και οικοσυστήματα. Μεταχείριση 

φυτικών υπολειμμάτων. Συγκαλλιέργειες Αμειψισπορές, – Εναλλαγή καλλιεργειών. Λίπανση 
καλλιεργειών και διαχείριση θρεπτικών στοιχείων στην βιολογική γεωργία.  

9. Φυτοπροστασία και φυτοπροστατευτικές ουσίες στην βιολογική γεωργία, 
10. Πιστοποίηση - Επίσημοι έλεγχοι - Διακίνηση Βιολογικών προϊόντων,  
11. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.  
12. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας.  
13. Βιολογική κτηνοτροφία. 

 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
1. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη βιοποικιλότητα σε αγροτικά  οικοσυστήματα.  
2. Διαχείριση εδάφους  
3. Κομποστοποίηση  
4. Συγκαλλιέργεια, Aμειψισπορά  
5. Σπορά-φύτευση στον αγρό και στο σπορείο 
6. Οικολογία και διαχείριση ζιζανίων  
7. Εκπαιδευτική εκδρομή 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, στον εργαστηριακό χώρο 
(πρόσωπο με πρόσωπο) και στο πεδίο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint, video. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της πρόσβασης στο e-
class, σε online βάσεις δεδομένων κλπ. 

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 (3 ώρες επαφής εβδομαδιαίως x 13 
εβδομάδες) 

39 

Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες επαφής 

εβδομαδιαίως x 7 εβδομάδες) 

14 

Ατομική εργαστηριακή εργασία  20 

Μελέτη προσωπική 42 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  σε βιολογικά αγρο
κτήματα 

10 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

125 ώρες 
(συνολικός φόρτος 

εργασίας) 
 

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 του μαθήματος Ελάχιστος 
προβιβάσιμος βαθμός: 5.  

➢ Όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική γλώσσα 
και για τους ξενόγλωσσους φοιτητές (π.χ. ERASMUS φοιτητές) 
στην Αγγλική γλώσσα. 

➢ Προφορική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί σε 
Φοιτητές που έχουν απαλλαγή γραπτής εξέτασης, την ίδια 
ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιούνται οι πρόοδοι ή η 
γραπτή εξέταση του μαθήματος. 

➢ Θεωρία: Γραπτή τελική εξέταση (60%), διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης, 
Προβλήματα / ασκήσεις βασισμένα σε θεωρητικές γνώσεις 
που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις.  

➢ Εργαστήριο: Γραπτή τελική εξέταση (40%). Η εξέταση στο 
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις 
πάνω στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις ομαδικές και 
ατομικές εργασίες.  

Ο τελικός βαθμός του Μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών 
της Θεωρίας και του Εργαστηρίου. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Altieri, M. A. (2018). Agroecology: the science of sustainable agriculture. CRC Press 
2. Gliessman SR and Rosemeyer M. (2009). The conversion to sustainable agriculture: principles, 

processes, and practices. CRC Press. 
3. Σιάρδος, Γ & Κουτσούρης, Α. (2011), Αειφορική Γεωργία & Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, Ζυγός. 
4. Σιδηράς, Ν. (2005). Βιολογική Γεωργία και Φυτική Παραγωγή.Αθήνα, ΔΗΩ. 
5. Φωτόπουλος, Χ. (2000), Βιολογική γεωργία κόστος, αποδοτικότητα, ανάλυση αγοράς & στρατηγικές 

marketing. Αθήνα,  Σταµούλη. 

 

 


