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ΘΕΜΑ: «Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος επιλογής «Βασικές 

εφαρµογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίµων»  της Α΄ Τάξης  ηµερησίων 

ΕΠΑ.Λ»  

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 4 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄). 

2. Την υπ΄ αριθµ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α. µε θέµα «Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράµµατος 
Σπουδών της Α΄ τάξης Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. όπως καθορίστηκε µε την υπ’αριθµ. 
73030/30−06−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β΄». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

4. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων 
Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος» και λοιπές διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της µε αρ.πρωτ.76051/04-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Θεόδωρο 
Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄). 

6. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σύµφωνα 
µε το υπ’αριθµ.πρωτ.87692/Γ2/31-07-2012 έγγραφό του ζήτησε από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής την εισήγηση του σχετικά µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των 
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). 

7. Το µε αρ. πρωτ. 2207/08-08-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται  δαπάνη εις βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

 

Μαρούσι,   07-09-2012 
Αριθ. Πρωτ. 102724/Γ2 
 
Βαθµός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί µέχρι:  
Βαθµός Προτεραιότητας:  

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

---- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ B΄  

----- 

Ταχ. ∆/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Βιολέτης Α.  
Τηλέφωνο: 210 344 3276  
Fax: 210 344 33 90  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ
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Αποφασίζουµε: 

Τον καθορισµό του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του µαθήµατος «Βασικές 

εφαρµογές  Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίµων» της Α΄ Τάξης  ηµερησίων ΕΠΑ.Λ 

ως ακολούθως: 

 
 

Σκοπός του µαθήµατος Βασικές εφαρµογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

τροφίµων, είναι να αποκτήσουν  οι µαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Επαγγελµατικού 

Λυκείου, εικόνα για το περιεχόµενο του Τοµέα Γεωπονίας, Τροφίµων και 

Περιβάλλοντος και τις απαιτούµενες για αυτόν δεξιότητες. Επί πλέον, να έχουν µια 

πρώτη επαφή µε το χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την πολύτιµη εµπειρία της 

σύνδεσης του σχολείου µε το εργασιακό περιβάλλον. 

Επίσης, το Μάθηµα αποσκοπεί στη σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής και 

συστηµικής σκέψης και την καλλιέργεια διερευνητικού και δηµιουργικού πνεύµατος, 

µέσα από την ανάλυση και τη διερεύνηση ζητηµάτων του τοµέα της Γεωπονίας των 

Τροφίµων και του Περιβάλλοντος καθώς και την αναζήτηση προτάσεων-λύσεων στη 

λογική του τι πρέπει να γνωρίζει για να κάνει ο µαθητής/τρια, ο πολίτης, το κράτος και 

η Ε.Ε..  

Για τον σκοπό αυτό προσεγγίζει βασικά θέµατα και προβληµατικές καταστάσεις 

που αντλούνται κυρίως από την επικαιρότητα και το άµεσο περιβάλλον του µαθητή 

και της µαθήτριας. Παράλληλα προτείνει τη διαµόρφωση ενός νέου παιδαγωγικού 

πλαισίου µέσα στο οποίο αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που συµβάλλουν 

στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των µαθητών/τριών στη 

λήψη αποφάσεων και στη συµµετοχή, στην αντιµετώπιση θεµάτων του αγροτικού 

τοµέα και των τροφίµων αλλά και στην πρόληψη ή την επίλυση περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων και προβληµάτων. Συνακόλουθα στο νέο αυτό µαθησιακό περιβάλλον οι 

µαθητές και οι µαθήτριες καθίστανται συνυπεύθυνοι για τη µάθησή τους και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο καθοδηγητικός - συµβουλευτικός. 

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ
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ΚΕΦ. 2        ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 

Αποτελέσµατα 
Βασικά θέµατα Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό 

υλικό 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
 Οριοθετούν την έννοια του 
αγροτικού χώρου 
 ∆ιαχωρίζουν τις έννοιες 
«οικονοµική ανάπτυξη» και 
«συνολική ανάπτυξη» 
 ∆ιακρίνουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του γεωργικού 
τοµέα της χώρας µας και τις 
µορφές οικονοµικής οργάνωσης 
του αγροτικού χώρου 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος 
 Εντοπίσουν τα µειονεκτήµατα –
προβλήµατα και τα 
πλεονεκτήµατα-δυνατότητες του 
γεωργικού τοµέα 
Εντοπίσουν το ρόλο των 
Γεωργικών Συνεταιρισµών στην 
ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα 
 Προσδιορίσουν τις διαφορές 
µεταξύ Αναπτυξιακών Εταιρειών 
και Συνεταιρισµών 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/προβλήµατος 
 Συνδέσουν τα προβλήµατα του 
γεωργικού τοµέα µε τα αναγκαία 
µέτρα πολιτικής για την ανάπτυξή 

ΚΕΦ. 2 
Αγροτική Ανάπτυξη 
 
Έννοια αγροτικού 
χώρου, 
ανάπτυξης 
 
Χαρακτηριστικά του 
γεωργικού τοµέα στη 
χώρα µας 
 
Οικονοµική 
οργάνωση του 
αγροτικού χώρου 
 
Πλεονεκτήµατα-
µειονεκτήµατα του 
γεωργικού τοµέα στη 
χώρα µας 
 
Προοπτικές 
ανάπτυξης του 
αγροτικού χώρου 

 
Συζήτηση µε θέµατα: 
Τι είναι αγροτικός χώρος και τι ανάπτυξη 
 
∆ιαδικτυακή ή βιβλιογραφική έρευνα: 
Προβλήµατα και πλεονεκτήµατα της ελληνικής 
γεωργίας 
 
∆ιαφορές Αναπτυξιακών Εταιρειών και Γεωργικών 
Συνεταιρισµών 
 
Μελέτη περίπτωσης: 
Καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η 
παραγωγή του κυριότερου γεωργικού προϊόντος της 
περιοχής των µαθητών και των προοπτικών ανάπτυξής 
της 
                                                                                                            
Ανάληψη δράσης: 
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες οι µισές από τις 
οποίες αναλαµβάνουν να καταγράψουν, να 
ταξινοµήσουν και να παρουσιάσουν τα προβλήµατα 
και οι άλλες µισές τα πλεονεκτήµατα και τις 
δυνατότητες της ελληνικής γεωργίας. 
Όλες οι οµάδες µαζί δηµιουργούν ενηµερωτικό 
φυλλάδιο για τις προϋποθέσεις και τις  προοπτικές 
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας που είναι και το 
τελικό παραδοτέο αυτής της ενότητας 

 
Βιβλίο Στοιχεία 
Γεωπονίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γ τάξη 
Ενιαίου Λυκείου 
Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης 
 
Βιβλίο Σύγχρονες 
Γεωργικές Επιχειρήσεις, 
Γ τάξη ΤΕΕ Κεφ. 1, Κεφ. 
3 
 
Στο διαδίκτυο: 
Προβλήµατα ελληνικής 
Γεωργίας 
Προοπτικές Ελληνικής 
Γεωργίας 

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ
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ΚΕΦ 4   ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις  
∆ιακρίνουν τους φυτικούς από 
τους ζωικούς οργανισµούς. 
 ∆ιακρίνουν τους οργανισµούς σε 
παραγωγούς - καταναλωτές  και  
αυτότροφους - ετερότροφους.  
 Αντιλαµβάνονται την ύπαρξη 
και µη τυπικών φυτικών 
οργανισµών που φωτοσυνθέτουν, 
όπως είναι τα φύκη και τα 
κυανοβακτήρια. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Προσδιορίζουν τις διαφορές που 
υπάρχουν µέσα στην οµάδα των 

ΚΕΦ 4   Τα φυτά και  
η εξέλιξη τους 
4.1  Γενικά  

Καταιγισµός ιδεών: τι είναι φυτό; 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα: φυτά, 
φτέρες, βρύα, φύκη, µανιτάρια-µύκητες, βακτήρια-
κυανοβακτήρια-θειοβακτήρια-σιδηροβακτήρια 
 
Σύγκριση  µέσω φωτογραφιών και σχηµατικών 
απεικονίσεων των προηγουµένων κατηγοριών 
οργανισµών. 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Ποιοι οργανισµοί παρουσιάστηκαν πρώτοι στη γήινη 
ατµόσφαιρα;  
Γιατί σηµειώθηκαν αυτές οι αλλαγές στο φυτικό 
βασίλειο; 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται σε  

Βιβλίο Βιολογίας γενικής 
παιδείας,  
Γ΄ τάξης Γ. Λυκείου 
ΚΕΦ. 2o: Άνθρωπος και 
Περιβάλλον 
Ενότητα 1: Η Έννοια του 
Οικοσυστήµατος 
 
Τα µέρη ενός τυπικού φυτού 
µπορούν µα µελετήσουν οι 
µαθητές στην ηλ. δ/νση 
http://www.cuip.net/~agrose
nheider/myparts.htm 
 
Άλλες χρήσιµες  ηλεκτρ. 
δ/νσεις: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6

του 
 ∆ιερευνήσουν  τις δυνατότητες 
ανάπτυξής του γεωργικού τοµέα 
Αναζητήσουν  προτάσεις για τις 
προοπτικές και τις προϋποθέσεις 
ανάπτυξης του αγροτικού χώρου 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα 
της εργασίας τους στην τάξη 
∆ηµιουργήσουν το τελικό 
παραδοτέο της ενότητας 
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Βιόσφαιρα;



 5 

αυτότροφων οργανισµών 
(φωτοσυνθετικούς- 
 χηµειοσυνθετικούς αυτότροφους 
οργανισµούς) 
Παρατηρήσουν τις µεγάλες 
διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 
οργανισµών που ανήκουν στο 
ίδιο βασίλειο (πχ φυτά-φύκη), 
τα Συγκρίνουν και 
Εντοπίσουν τις οµοιότητες που 
έχουν µεταξύ τους. 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις αιτίες των 
αλλαγών που συνέβησαν στην 
εξέλιξη των οργανισµών στη γη. 
Συνδέσουν την εξέλιξη των 
φυτών µε αυτήν του πλανήτη µας.  
Καταγράψουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των βασιλείων: 
φυτών, βακτηρίων, µυκήτων. 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα 
της εργασίας τους στην τάξη. 
∆ηµιουργήσουν το τελικό 
παραδοτέο της ενότητας.   

οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει 
τα γενικά χαρακτηριστικά από µία τάξη φυτών 
(ανώτερα φυτά, φτέρες, βρύα, φύκη) ή άλλα 
βασίλεια (µανιτάρια-µύκητες, βακτήρια-
κυανοβακτήρια). 
Κάθε οµάδα ορίζει τον «αντιπρόσωπό της». 
Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο των  παρουσιάσεων, 
όλη η τάξη δηµιουργεί ένα πόστερ, όπου η κάθε 
οµάδα παρουσιάζει µε φωτογραφίες και σχόλια τους 
οργανισµούς που έχει µελετήσει.  Ο σχεδιασµός του 
πόστερ γίνεται από τους «αντιπροσώπους».  
Το πόστερ είναι το παραδοτέο αυτής της ενότητας. 

%CF%85%CF%84%CF%8C 

el.wikipedia.org/wiki/Φτέρη 
el.wikipedia.org/wiki/Μύκητ

ας 
el.wikipedia.org/wiki/Βακτή
ριο 
www.physics4u.gr/blog/?p=
2305 
 
 

 
ΚΕΦ 4   ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ 

Προσδοκώµενα 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες 
να 

ΚΕΦ 4   Τα φυτά 
και  

Καταιγισµός ιδεών: έχετε 
καλλιεργήσει κάποιο φυτό σε 

 Βιβλίο ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Β' 
τάξη, 1ος κύκλος), ΤΕΕ 
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1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται τις 
ανάγκες που ικανοποιεί ο 
πολλαπλασιασµός των 
φυτών. 
∆ιακρίνουν τους τρόπους 
πολλαπλασιασµού. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Συγκρίνουν τους τρόπους 
πολλαπλασιασµού που τους 
παρουσιάστηκαν και να 
Εντοπίζουν τις διαφορές που 
υπάρχουν µεταξύ τους. 
Προσδιορίζουν τα 
πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα κάθε 
µεθόδου. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τον 
προσφορότερο τρόπο 
πολλαπλασιασµού γνωστών 
τους φυτών και να  
Καταγράψουν το 
αποτέλεσµα της έρευνάς 
τους. 
Συνδέσουν τον τρόπο 
πολλαπλασιασµού κάθε 
φυτού που θα εξετάσουν  µε 
τα ιδιαίτερά του γνωρίσµατα 
(ανάπτυξη, παραγωγή ή 
χρησιµοποίηση). 

η εξέλιξη τους 
4.4 
Πολλαπλασιασµός 

γλάστρα ή κήπο; 
πώς πολλαπλασιάζονται τα φυτά; 
 
Συζήτηση µε θέµα:  
Γιατί δεν πολλαπλασιάζουµε µε 
σπόρο όλα τα φυτά (δέντρα, 
θάµνους, πόες, καλλωπιστικά ή 
παραγωγικά); 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες, όσα τα 
είδη πολλαπλασιασµού και κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει να 
εφαρµόσει έναν τρόπο 
πολλαπλασιασµού.  
Σε περίπτωση που µια µέθοδος 
δεν µπορεί να εκτελεστεί (πχ 
ιστοκαλλιέργειεα) προτείνεται να 
παρουσιαστεί σχηµατικά και 
βήµα-βήµα σε πόστερ. 
Μετά την εφαρµογή, η κάθε 
οµάδα παρουσιάζει το 
αποτέλεσµα της δουλειάς της. 
Αξιολογείται η ορθή πρακτική 
και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, 
φροντίζουν τα µελλοντικά φυτά 
τους για να παρατηρήσουν τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα. 

Ηλεκτρ. δ/νσεις 
http://www.econews.gr/2011/03/18/pollaplasiasmos-
fytou/ 
 
Πολ/σµός µε µόσχευµα 
http://www.econews.gr/2011/06/24/pollaplasiasmos-
fytou-mosxeuma/, 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MpE-oFzBacs 
 
πολ/σµός µε σπόρο, video 
http://www.youtube.com/watch?v=Cr8RiSyTgFo 
 
Πολ/σµός µε καταβολάδες, video 
http://diytv.gr/fyta/141-katavolades-pollaplasiasmos-
fyta-xwma-tyrfi-nero.html, 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KFW4DZaYopk 
 
ιστοκαλλιέργεια 
http://mmlab.ceid.upatras.gr/micropropagation/ 
 
πολ/σµος µε εµβολιασµό 
http://www.youtube.com/watch?v=Pq08CF2HAts,  
http://www.easreth.gr/MIC/1praktikes_2009.pdf 
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4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Εφαρµόζουν όλα τα είδη του 
πολλαπλασιασµού των 
φυτών σε πραγµατικό φυτικό 
υλικό. 
Παρουσιάζουν τα 
αποτελέσµατα της εργασίας 
τους στην τάξη. 

 
ΚΕΦ 4   ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται την ανάγκη 
των καλλιεργητικών τεχνικών. 
Αναφέρουν τις συνηθέστερες 
καλλιεργητικές τεχνικές. 
Προσδιορίζουν την έννοια κάθε 
τεχνικής.  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Εντοπίζουν τη σκοπιµότητα της 
εφαρµογής κάθε καλλιεργητικής 
τεχνικής και  
Προσδιορίζουν τα θετικά 
αποτελέσµατά της  στα φυτά. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις 
καταλληλότερες τεχνικές για 
οµάδες ή κατηγορίες φυτών και 

ΚΕΦ 4   Τα 
φυτά και  
η εξέλιξη τους 
4.5 
Καλλιεργητική 
τεχνική 
1. Λίπανση 
2. Άρδευση 
3. Κλάδεµα 
4. Αραίωµα 
καρπών 
5.Συγκοµιδή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καταιγισµός ιδεών: ποια θα είναι η τύχη των 
φυτών που πολλαπλασιάσατε µε την 
προηγούµενη δραστηριότητα, αν τα αφήσετε 
στην τύχη τους, χωρίς καµιά φροντίδα;  
Τι νοµίζετε ότι πρέπει να τους προσφέρετε για 
να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν; 
 
Συζήτηση µε θέµα:  
Γιατί τα «άγρια» φυτά στη φύση επιβιώνουν 
µόνα τους; 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται σε 
τέσσερις οµάδες. Οι δύο οµάδες αναλαµβάνουν 
να εφαρµόσουν εργαστηριακή άσκηση 
λίπανσης. Κάθε οµάδα επιλέγει διαφορετικό 
φυτό, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον 
παρουσιάζει εύκολα τροφοπενίες (πχ η 
ορτανσία παρουσιάζει εύκολα χλώρωση στα 
φύλλα).  
Οµοίως οι άλλες δυο οµάδες εφαρµόζουν 
άσκηση άρδευσης σε δυο διαφορετικά ως προς 

Ηλεκτρ. δ/νσεις 
http://www.youtube.com/watch?v=Qz
LqYchc41s&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m
wQC9BzXM68&feature=related 
 
http://www.ekk.aua.gr/seminar/semina
r03.pdf 
 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_a
rticles_kathcommon_4_13/09/2006_1
285959 
 
http://www.avramis.gr/6CBFE747.el.a
spx 
 
www.agrotypos.gr/index.asp?mod=arti
cles&id... 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jM
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να 
Καταγράψουν το αποτέλεσµα 
της µελέτης τους. 
Συνδέσουν την καλή παραγωγή 
των καλλιεργούµενων φυτών µε 
τις απαιτούµενες τεχνικές. 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Εφαρµόζουν καλλιεργητικές 
τεχνικές σε φυτά. 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα 
της εργασίας τους στην τάξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να : 
 
1Ο Επίπεδο : Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
Α. Ενηµερωθούν για τις γενικές 
κατηγορίες των παθογόνων 
οργανισµών που προσβάλλουν τα 
φυτά .  
Β. Συνειδητοποιήσουν ότι τα 
φυτά µπορούν να αντιµετωπίσουν 
προβλήµατα κι από άλλα αίτια,     
µη παρασιτικά . 
Γ. ∆ιακρίνουν πολύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 4.5.6 
Εχθροί και 
ασθένειες 
(Προτεινόµενος   
χρόνος για 
διδασκαλία  
2 ώρες)  
 
Κεφ.  4.6 
Βιολογική 
Γεωργία 
(Προτεινόµενος  
χρόνος για 

τις απαιτήσεις νερού, φυτά. 
Οι οµάδες τηρούν ηµερολόγιο για εύλογο 
χρονικό διάστηµα το οποίο και παρουσιάζουν 
µαζί µε τα φυτά τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Βιβλιογραφική - ∆ιαδικτυακή Έρευνα 
Αναζήτηση πληροφοριών για: Έντοµα, 
Ακάρεα, Νηµατώδεις, Μύκητες, Βακτήρια, Ιοί, 
µη Παρασιτικές Ασθένειες . 
Ωφέλιµα αρθρόποδα 
Εντοµοπαθογόνοι νηµατώδεις και βακτήρια . 
Βιολογικά και χηµικά σκευάσµατα . 
Σύµβολα τοξικότητας σε ετικέτες 
φυτοφαρµάκων . 
Ασφαλή χρήση ψεκαστικού υλικού 
Βιολογική Γεωργία 
 
Β. Σύγκριση µέσω φωτογραφιών ή δειγµάτων 

_bBMc9ytU 
 
el.wikipedia.org/wiki/Άρδευση 
 
http://www.youtube.com/watch?v=F0
KtwloyUvg 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Irrigation 
 
http://www.irrigationtutorials.com/ 
 
http://www.e-geoponoi.gr/2010-01-
24-08-56-43/4683-2011-08-11-21-16-
49.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Pos
tcM7j8FA&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_ft
cIsBrmI4&feature=related 
 
Βιβλία: 
 Φυτοπροστασία 
(Ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής 
Τοµέα Γεωπονίας ΕΠΑ.Λ.) 
 
Περιβάλλον και Γεωργία 
(Β’ ΕΠΑ.Λ.,  
Τοµέας Γεωπονίας) 
 
Ιστοσελίδες : 
www.kalliergo.gr 
(Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 
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χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
προσβολής από ασθένειες, 
έντοµα και µη παρασιτικά αίτια .  
∆. Ενηµερωθούν για τις γενικές 
αρχές και τους φορείς 
πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων, που να µπορούν να 
παραχθούν στην περιοχή τους . 
∆. Αντιληφθούν τα 
πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των τριών 
βασικών µεθόδων αντιµετώπισης 
ασθενειών και εχθρών (χηµική, 
βιολογική και ολοκληρωµένη) 
 
2ο Επίπεδο : Εντοπισµός 
ζητήµατος - προβλήµατος 
Α. Να καταγράψουν στην 
περιοχή που διαµένουν, τους 
κυριότερους εχθρούς και 
ασθένειες των καλλιεργούµενων 
ή καλλωπιστικών φυτών και τους 
τρόπους αντιµετώπισής τους . 
Β. Να εντοπίσουν σχετικές 
συνήθειες καλλιεργητών µε 
αρνητικά αποτελέσµατα στην 
υγεία τους και στο περιβάλλον . 
Γ. Να συσχετίσουν ασθένειες 
του πληθυσµού και διάφορα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα, µε 
την αλόγιστη χρήση 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων . 
 
3Ο Επίπεδο : ∆ιερεύνηση 

διδασκαλία  
1 ώρα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φυτών, διαφόρων χαρακτηριστικών 
συµπτωµάτων, από αντίστοιχες προσβολές . 
 
Γ. Συζήτηση µε θέµατα : 
1. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων . 
2. Μπορεί η Βιολογική Γεωργία να θρέψει τον 
πληθυσµό της γης  
3. Πως καταλαβαίνουµε την έννοια αειφορική 
γεωργία ; 
 
∆. Μελέτη πεδίου 
Επίσκεψη σε Βιολογικό Αγρόκτηµα ή 
Θερµοκήπιο, συζήτηση µε τον παραγωγό . 
Προβλήµατα, πλεονεκτήµατα, προοπτικές . 
 
Ε. Παιχνίδι ρόλων 
Οι µαθητές χωρίζονται σε τρεις  οµάδες όπου η 
κάθε µια, υπερασπίζεται κι από µία 
διαφορετική µέθοδο αντιµετώπισης, εχθρών 
και ασθενειών (χηµική, βιολογική, 
ολοκληρωµένη). 
 
ΣΤ. Καλλιέργεια βιολογικών λαχανικών  
 
Ζ. ∆ηµιουργία blog 
 
Η. ∆ιοργάνωση ηµερίδας  
 
 
 
 
 
 

εχθρούς κι ασθένειες και πολλές 
καλλιεργητικές συµβουλές) 
www.minagric.gr 
(Η σελίδα του Υπουργείου Γεωργίας) 
www.charantonis.gr 
(Η σελίδα της γνωστής εταιρίας, µε 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
πληροφορίες για τη βιολογική 
φυτοπροστασία) 
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ζητήµατος – προβλήµατος 
Α. Συγκεντρώσουν στοιχεία για 
τα επιτρεπτά όρια ρύπων από 
φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, στο 
πόσιµο νερό  
Β. Εξηγήσουν γιατί σε πολλές 
αγροτικές περιοχές το νερό δεν 
είναι κατάλληλο για κατανάλωση  
Γ. Αναζητήσουν µεθόδους 
αγροτικής ανάπτυξης µε σεβασµό 
στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο (αειφορική γεωργία) 
 
4ο Επίπεδο : ∆ράσεις 
Α. Προτείνουν ολοκληρωµένο 
σύστηµα αντιµετώπισης των 
παθογόνων οργανισµών, µε 
συνδυασµό ειδικών χηµικών και 
βιολογικών σκευασµάτων αλλά 
και καλλιεργητικών πρακτικών . 
Β. Αποφασίσουν για την 
ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων . 
Γ. Σχεδιάσουν δράσεις για την 
ενηµέρωση της τοπικής 
κοινωνίας 
 
 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να : 
 
1Ο Επίπεδο : Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
Α. Ενηµερωθούν για το ποια 
είναι τα κυριότερα Ενεργειακά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 4.7 
Φυτά Μεγάλης 
Καλλιέργειας 
και Ενεργειακά 
φυτά 
(Προτεινό-
µενος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Βιβλιογραφική – 
∆ιαδικτυακή Έρευνα 
Αναζήτηση πληροφοριών για: 
Σιτηρά,  
Βιοµηχανικά φυτά, 
Ψυχανθή, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιβλίο : 
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 
(Β’ ΕΠΑ.Λ.,  
Τοµέας Γεωπονίας) 
 
Ιστοσελίδες : 
 
www.minagric.gr 
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φυτά  και τα φυτά Μεγάλης 
Καλλιέργειας, σε ποιες 
κατηγορίες ανήκουν και ποια η 
χρήση τους.  
Β. Αντιληφθούν την τεράστια 
σηµασία που έχουν στη 
οικονοµική ανάπτυξη και στη 
διατροφή των ανθρώπων και των 
ζώων, παγκοσµίως . 
 
2ο Επίπεδο : Εντοπισµός 
ζητήµατος - προβλήµατος 
Α. Καταγράψουν αντίστοιχες 
καλλιέργειες , στην περιοχή τους 
. 
Β. Εντοπίσουν στο χάρτη τα 
κέντρα παραγωγής τους, στη 
χώρα µας . 
Γ. Συνδέσουν πιθανή σχέση, 
ανάµεσα στην οικονοµική 
ανάπτυξη της περιοχής τους και 
στις καλλιέργειες αυτές . 
∆. Προσδιορίσουν πιθανούς 
κινδύνους, από την ανεξέλεγκτη 
καλλιέργεια των Ενεργειακών 
φυτών, σε βάρος των Σιτηρών . 
 
3Ο Επίπεδο : ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος – προβλήµατος 
Α. Συγκεντρώσουν στοιχεία 
όπου θα καταγράφουν τις θετικές 
και αρνητικές επιδράσεις της 
Κ.Α.Π., στις καλλιέργειες αυτές, 
στην περιοχή τους . 

 χρόνος για 
διδασκαλία:  
2 ώρες)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενεργειακά φυτά, 
Πρόγραµµα «Ήλιος», 
Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
Υβρίδια – Ποικιλίες, 
Νέες Καλλιέργειες, 
Νέοι Αγρότες . 
 
Β. Συζήτηση µε θέµατα : 
1. Νέοι Αγρότες, Νέες πρακτικές, Έξοδος από 
την κρίση . 
2. Εφαρµογή της Κ.Α.Π. στην περιοχή µας . 
Προβλήµατα, προοπτικές . 
3. Ενεργειακά φυτά, πρόγραµµα «Ήλιος». 
Προοπτικές . 
 
Γ. Μελέτη πεδίου 
Επίσκεψη σε αντίστοιχες καλλιέργειες, 
συζητήσεις µε παραγωγούς, καταγραφή 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ερηµοποίηση, 
ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα κ.α.) 
∆. Καλλιέργεια φυτών  
Σε παρτέρια του σχολείου ή σε γλάστρες, οι 
µαθητές φυτεύουν διάφορα σιτηρά, τα 
φροντίζουν  και παρακολουθούν την ανάπτυξή 
τους 
 
Ε. Παιχνίδι ρόλων 
Οι µαθητές, ως µέλη του Γεωργικού 
Συνεταιρισµού της περιοχής τους, χωρίζονται σε 
δύο οµάδες . Η µία υποστηρίζει τη επέκταση σε 
νέες καλλιέργειες και τη συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα «Ήλιος» και η άλλη 
επιχειρηµατολογεί υπέρ της διατήρησης, της 
υπάρχουσας κατάστασης . 

(Η σελίδα του Υπουργείου Γεωργίας) 
 
www.agronews.gr 
(Νέα, ειδήσεις, προβληµατισµοί για τη 
γεωργία, κι όχι µόνο) 
 
www.neoiagrotes.gr 
(Η σελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νέων Αγροτών) 
 
www.espa.gr  
(Πληροφορίες για το ΕΣΠΑ) 
 
www.cres.gr 
(Η σελίδα του Κέντρου Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ



 12 

Β. Συνδέσουν την αύξηση της 
τιµής των σιτηρών,  µε 
αντίστοιχη αύξηση λιµών και 
θανάτων στις αναπτυσσόµενες 
χώρες  . 
Γ. ∆ιερευνήσουν τα 
πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα της χρήσης 
υβριδίων, αντί για ντόπιων 
ποικιλιών, στις καλλιέργειες 
αυτές  
∆. Αποτιµήσουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε 
σχέση µε την οικονοµική 
ανάπτυξη, λόγω αυτών των 
καλλιεργειών , στην περιοχή τους 
. 
Ε. Αναζητήσουν µεθόδους 
αγροτικής ανάπτυξης µε σεβασµό 
στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο (αειφορική γεωργία) 
 
4ο Επίπεδο : ∆ράσεις 
Α. Προτείνουν σύγχρονες 
µεθόδους αειφορικής 
καλλιέργειας, αλλά και νέες 
καλλιέργειες που προσφέρουν 
υψηλά εισοδήµατα, 
 σε συνδυασµό µε την µικρότερη 
δυνατή χρήση των φυσικών 
πόρων 
Β. Αποφασίσουν για την 
ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων . 
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Γ. Σχεδιάσουν δράσεις για την 
ενηµέρωση της τοπικής 
κοινωνίας 
∆. Αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
διεξαγωγή επιµορφωτικών 
προγραµµάτων, µε σχετικά 
θέµατα, σε Νέους και υπάρχοντες 
αγρότες . 
 
 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να : 
1Ο Επίπεδο : Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
 
Α.  Ενηµερωθούν για τα 
κυριότερα καλλιεργούµενα είδη 
λαχανικών και για τη χρήση τους 
. 
Β. Αντιληφθούν τι είναι το 
θερµοκήπιο, ποια είδη 
θερµοκηπίου υπάρχουν και ποια 
φυτά µπορούν να καλλιεργηθούν 
εκεί . 
Γ. Ενηµερωθούν για την 
υδροπονία και την αεροπονία, τα 
πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατά τους . 
∆. Αντιληφθούν τη µεγάλη 
οικονοµική σηµασία που 
παρουσιάζουν και για τον 
παραγωγό, αλλά και για τη χώρα . 
Ε. Συνειδητοποιήσουν τη 
µεγάλη διατροφική  αξία των 
λαχανικών και να τα εντάξουν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 4.8 
Κηπευτικές 
Καλλιέργειες 
 
Κεφ.4.11 
Θερµοκήπια 
 
Κεφ. 4.12 
Υδροπονικές 
Καλλιέργειες 
(Συνολικά 
προτεινόµενος   
χρόνος για 
διδασκαλία :  
2 ώρες)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Α. Βιβλιογραφική – 
∆ιαδικτυακή Έρευνα 
Αναζήτηση πληροφοριών για: 
Είδη λαχανικών, 
Πυραµίδα Μεσογειακής ∆ιατροφής, 
Είδη Θερµοκηπίων, 
Υδροπονία, 
Αεροπονία, 
ΕΣΠΑ 
 
Β. Μελέτη Πεδίου 
Οι µαθητές επισκέπτονται µια σύγχρονη 
θερµοκηπιακή µονάδα όπου, κατά προτίµηση 
εφαρµόζεται βιολογική καλλιέργεια και 
υδροπονία . 
Συζήτηση µε τον παραγωγό για τα οικονοµικά 
δεδοµένα της µονάδας, τα προβλήµατα και τις 
προοπτικές του κλάδου . 
 
Γ. Καλλιέργεια φυτών 
Όπου είναι εφικτό προτείνεται να γίνει 
σύγκριση ανάµεσα σε καλλιέργεια λαχανικών 
σε θερµοκήπιο και σε παρτέρι του σχολείου και 
καταγραφή των συµπερασµάτων . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Βιβλία: 
1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 
(Β’ ΕΠΑ.Λ.,  
Τοµέας Γεωπονίας) 
2. Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
Τροφίµων 
(Β’ ΕΠΑ.Λ.,  
Τοµέας Γεωπονίας) 
3. Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 
(Γ’ ΕΠΑ.Λ. , Ειδικότητα Έργα Τοπίου 
και Περιβάλλοντος) 
 
Ιστοσελίδες : 
www.eid.org.gr 
(Η σελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου 
∆ιατροφής) 
 
www.kalliergo.gr 
(Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από 
εχθρούς κι ασθένειες και πολλές 
καλλιεργητικές συµβουλές) 
 
www.minagric.gr 
(Η σελίδα του Υπουργείου Γεωργίας) 
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στο καθηµερινό τους διαιτολόγιο 
. 
 
2ο Επίπεδο : Εντοπισµός 
ζητήµατος - προβλήµατος 
Α. Καταγράψουν αντίστοιχες 
καλλιέργειες , στην περιοχή τους 
. 
Β. Συγκρίνουν εισοδήµατα 
αγροτών που καλλιεργούν 
κηπευτικά, στο θερµοκήπιο σε 
σχέση µε αγρότες που τα 
καλλιεργούν υπαίθρια . 
Γ. Συσχετίσουν την πολλή  
µεγαλύτερη παραγωγή των 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών, σε 
σχέση µε τις υπαίθριες, µε τον 
έλεγχο από τον άνθρωπο των 
συνθηκών ανάπτυξης των φυτών . 
 
3Ο Επίπεδο : ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος – προβλήµατος 
Α. Συγκεντρώσουν στοιχεία για 
τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των κηπευτικών 
όταν καλλιεργούνται στο 
θερµοκήπιο σε σχέση µε την 
υπαίθρια καλλιέργειά τους . 
Β. ∆ιερευνούν δυνατότητες 
χρηµατοδότησης σύγχρονης 
θερµοκηπιακής µονάδας, από το 
ΕΣΠΑ ή άλλα προγράµµατα της 
Ε.Ε 
Γ. Προβλέψουν τις προοπτικές 
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επένδυσης σε µια θερµοκηπιακή 
καλλιέργεια . 
 
4ο Επίπεδο : ∆ράσεις 
Α. Προτείνουν σύγχρονες 
µεθόδους αειφορικής 
καλλιέργειας, κηπευτικών σε 
θερµοκήπιο . 
Β. Επικοινωνήσουν µε 
αρµόδιους φορείς, για 
ενηµέρωση, στα αντίστοιχα 
θέµατα  
 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να : 
1Ο Επίπεδο : Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
Α.  Ενηµερωθούν σχετικά µε τα 
πιο σηµαντικά είδη Καρποφόρων 
δέντρων και θάµνων και για τη 
χρήση τους. 
Β.  Ενηµερωθούν για βασικά 
είδη και κατηγορίες 
Ανθοκοµικών και Αρωµατικών 
φυτών και για τη χρήση τους . 
Γ. Κατανοήσουν την οικονοµική 
τους σηµασία, για τον παραγωγό 
και τη χώρα, γενικότερα . 
 
2ο Επίπεδο : Εντοπισµός 
ζητήµατος – προβλήµατος 
Α. Καταγράψουν αντίστοιχες 
καλλιέργειες , στην περιοχή τους 
. 
Β. Εντοπίσουν διαρθρωτικά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 4.9 
∆ενδρώδεις 
Καλλιέργειες 
 
Κεφ. 4.10 
Ανθοκοµικά 
και Αρωµατικά 
φυτά 
(Συνολικά 
προτεινόµενος    
χρόνος για 
διδασκαλία:  
2 ώρες)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. Βιβλιογραφική – 
∆ιαδικτυακή Έρευνα 
Αναζήτηση πληροφοριών για: 
Καρποφόρα δέντρα και θάµνοι, 
Λουλούδια,  
Καλλωπιστικά δέντρα και θάµνοι, 
Φυτά εσωτερικού χώρου,  
Φυτά για χλοοτάπητες, 
Αρωµατικά φυτά 
 
Β. Μελέτη Πεδίου 
Οι µαθητές επισκέπτονται ένα δεντροκοµία, 
έναν αµπελώνα, ένα θερµοκήπιο µε 
ανθοκοµικά φυτά, ή ένα φυτώριο και συζητούν 
µε τον επιχειρηµατία παραγωγό για τα 
οικονοµικά δεδοµένα της µονάδας του και τα 
προβλήµατα και τις προοπτικές του κλάδου . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βιβλία : 
1. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 
(Β’ ΕΠΑ.Λ., Τοµέας Γεωπονίας) 
2. Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες 
(Γ’ ΕΠΑ.Λ. , Ειδικότητα Έργα Τοπίου 
και Περιβάλλοντος) 
3. Φυτά Κηποτεχνίας 
(Γ’ ΕΠΑ.Λ. , Ειδικότητα Έργα Τοπίου 
και Περιβάλλοντος) 
 
Ιστοσελίδες :  
www.aua.gr 
(Η σελίδα του Γεωπονικού Παν/µίου 
της Αθήνας) 
 
www.minagric.gr 
(Η σελίδα του Υπουργείου Γεωργίας) 
 
www.agronews.gr 
(Νέα, ειδήσεις, προβληµατισµοί για τη 
γεωργία, κι όχι µόνο) 
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προβλήµατα της Ελληνικής 
∆εντροκοµίας και Ανθοκοµίας 
που τις καθιστούν µη 
ανταγωνιστικές . 
Γ. Συσχετίσουν την ανάπτυξη 
του βιοτικού επιπέδου µε την 
άνοδο της Επιχειρηµατικής 
Ανθοκοµίας . 
3Ο Επίπεδο : ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος – προβλήµατος 
Α. Συγκεντρώσουν στοιχεία που 
θα καταστήσουν πιο ελκυστικά 
και πιο ανταγωνιστικά τα 
Ελληνικά ∆εντροκοµικά και 
Ανθοκοµικά προϊόντα . 
Β. ∆ιερευνούν δυνατότητες 
χρηµατοδότησης µιας σύγχρονης 
∆εντροκοµικής ή Ανθοκοµικής 
µονάδας, από το ΕΣΠΑ ή άλλα 
προγράµµατα της Ε.Ε 
Γ. Αναζητήσουν πληροφορίες, 
για το αν θα είναι οικονοµικά 
βιώσιµη, µια επένδυση σε 
Αρωµατικά φυτά στην περιοχή 
τους .  
∆. Προβλέψουν τις προοπτικές 
επένδυσης στις παραπάνω 
καλλιέργειες .  
4ο Επίπεδο : ∆ράσεις 
Α. Επιχειρηµατολογούν υπέρ 
σύγχρονων  µεθόδων και 
πρακτικών που θα καταστήσουν 
τα προϊόντα µας πιο 
ανταγωνιστικά . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.antemisaris.gr 
(Φωτογραφίες και πληροφορίες για 
διάφορα καλλωπιστικά φυτά) 
 
www.greenroofs.gr 
(Πληροφορίες για τις πράσινες 
ταράτσες, τις φυτεύσεις σε κάθετους 
τοίχους και για τις επιχ/σεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο) 
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Β. Αποφασίσουν για την 
ανάληψη σχετικών 
πρωτοβουλιών και δράσεων . 
Γ. Αναλάβουν την οργάνωση  
αντίστοιχων επιµορφωτικών 
προγραµµάτων, φέρνοντας σε 
επαφή αρµόδιους φορείς µε νέους 
και παλιούς αγρότες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ΚΕΦ 5   ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Ενηµερωθούν για την συµµετοχή της 
ζωικής παραγωγής στην εθνική 
οικονοµία.  
 Αντιλαµβάνονται την σηµασία της 
ζωικής παραγωγής στη διατροφή του 
ανθρώπου και στην οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου και της 
υπαίθρου.  
Αναφέρουν τους κλάδους της ζωικής 
παραγωγής. 
Περιγράφουν τις µορφές ζωικών 
εκµεταλλεύσεων. 

ΚΕΦ 5   
Ζωική 
Παραγωγή  
 
1.  Σηµασία της 
ζωικής 
παραγωγής και 
των προϊόντων 
για τον άνθρωπο 
και την εθνική 
οικονοµία.   
 Κλάδοι  ζωικής 
παραγωγής και 
µορφές ζωικών 

Καταιγισµός ιδεών:  
Γιατί είναι σηµαντικό να γίνεται εκτροφή 
ζώων; 
Πως παράγονται προϊόντα , όπως τυρί, 
γιαούρτι, αλλαντικά;  
Εισαγωγές ή εξαγωγές ζωικών προϊόντων 
και τι προσφέρουν στην ατοµική , αλλά και 
στην εθνική οικονοµία.  
Ποια ζώα εκτρέφονται και γιατί; 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία της ζωικής παραγωγής. 
Σηµασία των ζωικών προϊόντων στη 
διατροφή του ανθρώπου. 
Συµµετοχή της ζωικής παραγωγής στην 

Βιβλίο Ζωική παραγωγή Β΄ τάξη του 
ΤΕΕ 
 
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και 
τροφίµων www.minagric.gr 
 
Εκποµπές και ντοκιµαντέρ από την 
τηλεόραση για την γεωργία και 
κτηνοτροφία  
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Ενηµερωθούν για την σηµερινή 
κατάσταση της ζωικής παραγωγής.  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Προσδιορίζουν τα οφέλη από την 
εκτροφή ζώων για την παραγωγή 
προϊόντων διατροφής του ανθρώπου. 
Επισηµάνουν την σηµασία της 
ζωικής παραγωγής και των 
παραγόµενων ζωικών προϊόντων 
στην εθνική οικονοµία.   
Εντοπίσουν τα προβλήµατα και τις 
προοπτικές σχετικά µε την ζωική 
παραγωγή. 
Επισηµάνουν τις διαφορές µεταξύ 
των συστηµάτων εκτροφής.  
Συγκρίνουν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα της εκτατικής και 
εντατικής µορφής εκτροφή.  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις συνέπειες, θετικές 
ή αρνητικές, από την εκτροφή ζώων 
και παραγωγή τροφίµων στη 
οικονοµία της Ελλάδας. 
Συσχετίσουν τη σηµασία στην 
εκτροφή ζώων και την παραγωγή 
ζωικών προϊόντων για την διατροφή 
του ανθρώπου. 
Αξιολογήσουν τα προβλήµατα και 
της προοπτικές ανάπτυξης της ζωικής 
παραγωγής. 
Συσχετίσουν τη σηµασία των 
µορφών  εκτροφής ζώων για την 

εκµεταλλεύσεων. εθνική οικονοµία . 
Σηµερινή κατάσταση της ζωικής 
παραγωγής. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Εθνική οικονοµία, η εκτροφή των ζώων και 
παραγωγή  ζωικών προϊόντων.  
Προβλήµατα που υπάρχουν στη ζωική 
παραγωγή σήµερα και προοπτικές για την 
ανάπτυξη της.   
Σηµερινή κατάσταση της ζωικής 
παραγωγής.  
Κλάδοι ζωικής παραγωγής και µορφές 
εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα. 
Τα χαρακτηριστικά εκτρεφόµενα ζώα στον 
κάθε κλάδο ζωικής παραγωγής. 
Εκτατική – Εντατική εκτροφή ζώων  -
Χαρακτηριστικά της κάθε µιας. 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται 
σε  οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει  
α) Τα είδη των εκτρεφόµενων ζώων στον 
κάθε κλάδο ζωικής παραγωγής και τα 
παραγόµενα ζωικά προϊόντα. 
Β) Η ζωική παραγωγή και η εθνική 
οικονοµία.  
Γ) Προβλήµατα και προοπτικές στη ζωική 
παραγωγή. 
∆) Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 
µεταξύ εκτατικής και εντατικής µορφής 
εκτροφής. 
Ε) Οικολογία και µορφές εκτροφής. 
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παραγωγή ζωικών προϊόντων. 
Αξιολογήσουν της µορφές εκτροφής  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
Αξιολογούν την συµµετοχή και τον 
επηρεασµό της εθνικής οικονοµίας 
από την ανάπτυξη της ζωικής 
παραγωγής. 
 

ΚΕΦ 5  ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν τα θρεπτικά συστατικά των 
τροφών, τα χαρακτηριστικά τους και την 
σηµασία αυτών στη ισορροπηµένη διατροφή 
των ζώων. 
Περιγράφουν  τα είδη των τροφών  και τον 
διαχωρισµό τους σε απλές και σύνθετες. 
Αντιλαµβάνονται τον τρόπο που γίνεται η 
πέψη των τροφών και πως µε βάση αυτή 
χωρίζονται τα ζώα σε µονογαστρικά  και  
µηρυκαστικά  ( πολύ σύντοµη αναφορά ). 
Εντοπίζουν τις βασικές διαφορές µεταξύ 
µονογαστρικών – µηρυκαστικών. 
Αντιλαµβάνονται την σηµασία της σωστής 
και ισορροπηµένης διατροφής στην 
παραγωγή των προϊόντων για τα οποία 
εκτρέφονται τα ζώα. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  

ΚΕΦ 5   
Ζωική Παραγωγή  
 
2.  ∆ιατροφή αγροτικών  
ζώων – Θρεπτικά 
στοιχεία – Τροφές  - 
Μηρυκαστικά και 
µονογαστρικά ζώα.  

Καταιγισµός ιδεών:  
Από πού παράγονται οι ζωοτροφές; 
Γιατί καλλιεργούµε τα χωράφια µε  
µηδική, καλαµπόκι και άλλα 
κτηνοτροφικά φυτά; 
Γιατί οι αγελάδες και οι κατσίκες 
φαίνονται να ‘’ µασάνε’’; 
Πως επηρεάζουν τα θρεπτικά στοιχεία 
τα ζώα; 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Κατάρτιση σιτηρεσίων και ζωοτροφές. 
Υγιεινή διατροφή ζώων. 
Βιολογική εκτροφή ζώων. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Τα χαρακτηριστικά εκτρεφόµενα ζώα 
και η διατροφή τους. 
Μηρυκαστικά και µονογαστρικά ζώα.  
∆ιατροφή ζώων και υγιεινά 
παραγόµενα ζωικά προϊόντα.  

Βιβλίο: Ζωική παραγωγή Β΄ 
τάξη του ΤΕΕ 
 
Βιβλίο: ∆ιατροφή αγροτικών 
ζώων, Β΄ τάξη του ΤΕΕ 
 
Βιβλίο: Βιολογική εκτροφή 
ζώων Β΄ τάξη του ΤΕΕ 
 
Υπουργείο Αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων 
www.minagric.gr 
 
Εκποµπές και ντοκιµαντέρ 
από την τηλεόραση για την 
γεωργία και κτηνοτροφία  
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Προσδιορίζουν τα οφέλη από την εκτροφή 
ζώων µε τις σωστές ζωοτροφές. 
 Εντοπίσουν τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από την κακή διατροφή των 
ζώων . 
∆ιευκρινίσουν  την έννοια µηρυκασµός. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις συνέπειες της σωστής ή 
όχι διατροφής στην εκτροφή ζώων. 
Συσχετίσουν τη σηµασία της διατροφής για 
την εκτροφή ζώων αναλόγως του είδους  του 
παραγόµενου ζωικού προϊόντος, της ηλικίας 
και της κατάστασης του ζώου. 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 

Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να παρουσιάσει:  
α) Τα είδη των ζωοτροφών που 
χρησιµοποιούνται στην εκτροφή 
ζώων.  
Β) Την σηµασία των θρεπτικών 
στοιχείων στη διατροφή των ζώων. 
Γ) Καλλιέργειες που προορίζονται για 
ζωοτροφές – Προδιαγραφές – 
Γενετικά τροποποιηµένα φυτά. 
∆) Βιολογική εκτροφή ζώων.  

 
 

ΚΕΦ 5  ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν τους κανόνες υγιεινής των ζώων.  
Αντιλαµβάνονται την σηµασία της υγιεινής για 
την εκτροφή των ζώων.  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Προσδιορίζουν τα οφέλη από την σωστή 
εφαρµογή των κανόνων υγιεινής κατά την 
εκτροφή ζώων. 
Επισηµάνουν την σηµασία σωστή εφαρµογή 
των κανόνων υγιεινής κατά την εκτροφή ζώων 

ΚΕΦ 5   
Ζωική 
Παραγωγή  
 
3.  Υγιεινή και 
διατήρηση 
αγροτικών ζώων 

Καταιγισµός ιδεών:  
Γιατί να καθαρίζεται ο στάβλος; 
Ποια τα µέτρα υγιεινής σε µια εκτροφή; 
Υποπροϊόντα ( κοπριά ) και περιβάλλον. 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Κοµποστοποίηση κοπριάς και οφέλη. 
Πρόγραµµα υγιεινής στο στάβλο. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Καθαρά ή βρώµικα ζώα. – 
Πλεονεκτήµατα καθαρών 
εγκαταστάσεων και εφαρµογής σωστού 

Βιβλίο Ζωική παραγωγή Β΄ τάξη 
του ΤΕΕ 
 
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης 
και τροφίµων www.minagric.gr 
 
Sites ∆ιευθύνσεων 
κτηνιατρικής περιφερειών  
 
Εκποµπές και ντοκιµαντέρ 
από την τηλεόραση για την 
γεωργία και κτηνοτροφία  
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για την παραγωγή υγιεινών προϊόντων για την  
διατροφή του ανθρώπου 
Εντοπίσουν τα προβλήµατα που 
παρουσιάζονται από την κακή εφαρµογή 
υγιεινής στα ζώα. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις συνέπειες, θετικές ή 
αρνητικές, από την εκτροφή ζώων µε κανόνες 
υγιεινής  
Συσχετίσουν τη σηµασία στην εκτροφή ζώων 
µε την εφαρµογή των σωστών κανόνων και 
τεχνικών υγιεινής των  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των εργασιών 
τους στην τάξη. 

προγράµµατος εκτροφής των ζώων. 
Ιδιαίτερες φροντίδες αναλόγως της 
ηλικίας και της κατάστασης των ζώων    
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να παρουσιάσει  
Α) Καθηµερινό πρόγραµµα 
καθαριότητας εγκαταστάσεων 
Β) Μέτρα πρόληψης ασθενειών ζώων 
Γ) Ιδιαίτερα µέτρα για τα διάφορα 
στάδια των ζώων ( Άρµεγµα, φροντίδες 
ετοιµόγεννων ζώων, εµβολιασµοί, κ α)  
 

 
 

ΚΕΦ 5  ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται την σηµασία της 
βοοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας   στην 
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου και της 
υπαίθρου.  
Περιγράφουν σε γενικές γραµµές τις 
διαδικασίες φροντίδας και σταβλισµού των 
αγελάδων, αιγών και προβάτων. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Επισηµάνουν την σηµασία της βοοτροφίας 

ΚΕΦ 5   
Ζωική Παραγωγή  
 
4..Εκτροφή 
αγροτικών ζώων   
Α) Βοοτροφία – 
Αιγοπροβατο-
τροφία 
(Μηρυκαστικά) 

Καταιγισµός ιδεών:  
Έχετε δει αγελάδες, πρόβατα  
και κατσίκες; 
 Έχετε επισκεφτεί στάβλους ή µαντριά; 
Έχετε κάνει εκτροφή αυτών των ζώων;  
Τι είναι το άρµεγµα;  
Ποια είναι τα κύρια παραγόµενα 
 προϊόντα και τι άλλα τρόφιµα παράγονται από 
αυτά;  
 Ποια η σηµασία αυτών των τροφίµων στην 
διατροφή του ανθρώπου;  
Ποια η συνεισφορά των κλάδων της 

Βιβλίο: Ζωική παραγωγή Β΄ 
τάξη του ΤΕΕ – Α΄ κύκλος 
 
Βιβλίο: Βοοτροφία,  Α΄ 
τάξη ΤΕΕ – Β΄ κύκλος 
 
Βιβλίο: 
Αιγοπροβατοτροφία,  Α΄ 
τάξη ΤΕΕ – Β΄ κύκλος 
 
 
Υπουργείο Αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων 

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ



 22 

και αιγοπροβατοτροφίας   στην οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου και των παραγόµενων 
ζωικών προϊόντων από αυτές στην εθνική 
οικονοµία.    
Εντοπίσουν τα προβλήµατα και τις 
προοπτικές σχετικά µε την βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας.   
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Συσχετίσουν τη σηµασία στην εκτροφή 
αγελάδων, αιγών και προβάτων  και την 
παραγωγή ζωικών προϊόντων για την 
διατροφή του ανθρώπου. 
Αξιολογήσουν τα προβλήµατα και της 
προοπτικές ανάπτυξης της βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας.   
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
Αξιολογουν την συµµετοχή των κλάδων 
βοοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας και 
τον επηρεασµό της εθνικής οικονοµίας από 
την ανάπτυξη των. 
Προτείνουν τρόπους ανάπτυξης της 
βοοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας 

αγελαδοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας στην 
εθνική οικονοµία; 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία του κλάδου της βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας  στην παραγωγή των 
προϊόντων και τροφίµων. 
Συµµετοχή του κλάδου της βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας στην οικονοµική ανάπτυξη 
της υπαίθρου. 
Σηµερινή κατάσταση της βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Ο ρόλος της βοοτροφίας και 
αιγοπροβατοτροφίας  στην οικονοµία της 
Ελλάδας. 
Τα χαρακτηριστικές φυλές αγελάδων, προβάτων 
και αιγών και παραγόµενα προϊόντα . 
Φροντίδες κατά την εκτροφή αγελάδων, 
προβάτων και αιγών.  
Προβλήµατα υπάρχουν στη βοοτροφία και 
αιγοπροβατοτροφίας  σήµερα και προοπτικές για 
την ανάπτυξη τους.  
Βιολογική εκτροφή ζώων.  
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται σε  
οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει  
Α) ∆ιατροφή και φροντίδες βοοειδών και 
αιγοπροβάτων.  
Β) ∆ιατροφή και φροντίδες βοοειδών και 
αιγοπροβάτων. 
Γ) Συστήµατα σταβλισµού και  τα 
χαρακτηριστικά αυτών. 

www.minagric.gr 
 
Εκποµπές και 
ντοκιµαντέρ από την 
τηλεόραση για την 
γεωργία και κτηνοτροφία  
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ΚΕΦ 5   ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται την σηµασία της 
χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας   στην 
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. 
Περιγράφουν σε γενικές γραµµές τις 
φροντίδες κατά την  εκτροφή χοίρων και 
πτηνών (κοτόπουλων – γαλόπουλων). 
∆ιακρίνουν τις κατευθύνσεις κοτόπουλων 
αυγοπαραγωγής – κρεατοπαραγωγής.   
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Επισηµάνουν την σηµασία της χοιροτροφίας 
και πτηνοτροφίας     στην οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου και των παραγόµενων 
προϊόντων στην εθνική οικονοµία. 
Εντοπίσουν τα προβλήµατα και τις προοπτικές 
σχετικά µε την χοιροτροφία και πτηνοτροφία. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Συσχετίσουν τη σηµασία στην εκτροφή ζώων 
και την παραγωγή προϊόντων και τροφίµων για 
την διατροφή του ανθρώπου. 
Αξιολογήσουν τα προβλήµατα και της 
προοπτικές ανάπτυξης της χοιροτροφίας και 
πτηνοτροφίας.  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
Αξιολογούν την συµµετοχή των κλάδων 
χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας  και τον 

ΚΕΦ 5   
Ζωική 
Παραγωγή  
 
5.  Εκτροφή 
αγροτικών ζώων   
Β)   
Χοιροτροφία -  
Πτηνοτροφία 
(Μονογαστρικά) 

Καταιγισµός ιδεών:  
Έχετε δει κότες και γουρούνια ; 
 Έχετε επισκεφτεί κοτέτσια; 
Έχετε κάνει εκτροφή αυτών των ζώων;  
 Ποια η σηµασία των τροφίµων, που 
παράγονται από αυτά στην διατροφή του 
ανθρώπου;  
Ποια η συνεισφορά των κλάδων  στην 
εθνική οικονοµία; 
Τι είαναι τα χωριάτικα κοτόπουλα και 
αυγά. 
Τρώει σαν γουρούνι τι να σηµαίνει άραγε;  
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία του κλάδου της χοιροτροφίας 
και πτηνοτροφίας   στην παραγωγή των 
προϊόντων και τροφίµων 
Συµµετοχή του κλάδου της χοιροτροφίας 
και πτηνοτροφίας   στην οικονοµική 
ανάπτυξη του τόπου 
Σηµερινή κατάσταση της χοιροτροφίας 
και πτηνοτροφίας   στην Ελλάδα. 
Βιολογική εκτροφή ζώων. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Ο ρόλος της χοιροτροφίας και 
πτηνοτροφίας   στην οικονοµία της 
Ελλάδας 
Φροντίδες κατά την εκτροφή χοίρων, 
κοτόπουλων, γαλόπουλων.  
Προβλήµατα υπάρχουν στη χοιροτροφίας 
και πτηνοτροφίας   σήµερα και 
προοπτικές για την ανάπτυξη τους.   

Βιβλίο: Ζωική παραγωγή Β΄ τάξη 
του ΤΕΕ – Α΄ κύκλος 
 
Βιβλίο: Βοοτροφία,  Α΄ τάξη ΤΕΕ 
– Β΄ κύκλος 
 
Βιβλίο: Αιγοπροβατοτροφία,  Α΄ 
τάξη ΤΕΕ – Β΄ κύκλος 
 
 
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης 
και τροφίµων www.minagric.gr 
 
Εκποµπές και ντοκιµαντέρ από 
την τηλεόραση για την 
γεωργία και κτηνοτροφία  
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επηρεασµό της εθνικής οικονοµίας από την 
ανάπτυξη των. 
Προτείνουν τρόπους ανάπτυξης της 
χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας.    

Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται 
σε  οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει 
να παρουσιάσει  
Α) ∆ιατροφή  - φροντίδες χοίρων και 
εγκαταστάσεις χοιροτροφείου.   
Β) ∆ιατροφή - φροντίδες πτηνών  και 
εξοπλισµός  πτηνοτροφείου. 
Γ) Συστήµατα εκτροφής ζώων και  τα 
χαρακτηριστικά αυτών. 

 
ΚΕΦ 5   ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν την σηµασία των 
προϊόντων των υδατοκαλιεργειών. 
Περιγράφουν  την σηµασία των 
προϊόντων της µελισσοκοµίας. 
Ενηµερωθούν για τους νέους τοµείς 
της ζωικής παραγωγής που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Προσδιορίζουν τα οφέλη από την 
εκτροφή ψαριών, µελισσών, 
σαλιγκαριών. 
Εντοπίσουν τα προβλήµατα και τις 
προοπτικές σχετικά µε την εκτροφή 
ψαριών, µελισσών, σαλιγκαριών.    
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις συνέπειες, θετικές ή 

ΚΕΦ 5   
Ζωική Παραγωγή  
 
6.  Εκτροφή 
αγροτικών ζώων . 
Α.Υδατοκαλλιέργειε
ς 
Β. Μελισσοκοµία – 
Σηροτροφία. 
Γ. Λοιπά ζώα         
(κουνέλια, 
γουνοφόρα ζώα,  
σαλιγκάρια, ζώα 
συντροφιάς). 

Καταιγισµός ιδεών:  
Από πού προέρχονται τα ψάρια και 
θαλασσινά. 
Τι είναι η υδατοκαλλιέργεια ή 
ιχθυοκαλλιεργειών; 
Κοινωνία µελισσών και ιδιαιτερότητες 
Πως φτιάχνεται το µέλι; 
Τι είναι το κουκούλι και πως φτιάχνεται 
το µετάξι; 
Από πού φτιάχνονται οι γούνες 
Ποιες νέες κατηγορίες ζώων 
παρουσιάζουν οικονοµική σηµασία;   
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία των υδατοκαλλιεργειών. 
Σηµασία της µελισσοκοµίας. 
Σηροτροφία στο παρελθόν και στο 
µέλλον. 
Σαλιγκαροτροφία: η νέα προσοδοφόρα 
εκτροφή. 
Εκτροφή ζώων για την παραγωγή 

Βιβλίο Ζωική παραγωγή Β΄ τάξη 
του ΤΕΕ – Α΄ κύκλος 
 
Βιβλίο Υδατοκαλλιέργειες,  Α΄ 
τάξη ΤΕΕ – Β΄ κύκλος 
 
Βιβλίο Μελισσοκοµία - 
Σηροτροφία ,  Α΄ τάξη ΤΕΕ – Β΄ 
κύκλος 
 
 
Υπουργείο Αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων 
www.minagric.gr 
 
Εκποµπές και ντοκιµαντέρ από 
την τηλεόραση για την γεωργία 
και κτηνοτροφία  
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αρνητικές, από την εκτροφή ψαριών, 
µελισσών, σαλιγκαριών   στη οικονοµία 
της Ελλάδας. 
Συσχετίσουν τη σηµασία στην 
εκτροφή ψαριών, µελισσών, 
σαλιγκαριών   και την παραγωγή 
ζωικών προϊόντων για την διατροφή 
του ανθρώπου. 
Αξιολογήσουν τα προβλήµατα και της 
προοπτικές ανάπτυξης των 
υδατοκαλλιεργειών, µελισσών και των 
υπολοίπων ζώων.  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
 

γούνας. 
Ζώα συντροφιάς. 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Ο ρόλος των υδατοκαλλιεργειών    στην 
οικονοµία της Ελλάδας.  
Τα χαρακτηριστικά εκτρεφόµενα ψάρια 
και θαλασσινά. 
Φροντίδες κατά την εκτροφή ψαριών  και 
θαλασσινών. 
Προβλήµατα και προοπτικές που 
υπάρχουν στις υδατοκαλλέργειες, στη 
µελισσοκοµία και στους άλλους κλάδους 
της ζωικής παραγωγής.   
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να παρουσιάσει  
α) Τα είδη των εκτρεφόµενων ψαριών 
και τα παραγόµενα ζωικά προϊόντα. 
Β) Την εκτροφή µελισσών και την 
παραγωγή µελιού. 
Γ) Την εκτροφή σαλιγκαριών. 
∆) Ζώα συντροφιάς και άνθρωπος. 
Ε) Προβλήµατα και προοπτικές στους  
παραπάνω κλάδους της  ζωικής 
παραγωγής.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα. 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο µαθητής και η µαθήτρια να 
 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
 

Η έννοια της 
Βιοτεχνολογίας και η 
σχέση της µε τις άλλες 
επιστήµες. 

Σύγκριση βάρους καρπών από 
διαφορετικά υβρίδια καλαµποκιού. 
 
Εργαστηριακή παραγωγή 

Συγκεντρωµένη πληροφορία για κάθε τι 
σχετικό µε τα βακτήρια. 
http://www.bact.wisc.edu/ 
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Να κατανοεί βασικές αρχές και την 
έννοια της Βιοτεχνολογίας. 
 
Να κατανοεί τις διαφορές ανάµεσα στις 
κλασικές και στις µοντέρνες µεθόδους 
βελτίωσης της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής. 
 
Να περιγράφει τις µεθόδους που 
χρησιµοποιεί η Βιοτεχνολογία και να 
δίνει παραδείγµατα µε τις εφαρµογές 
της. 
 
Να αναγνωρίζει τη συµβολή των 
µικροοργανισµών στην ανάπτυξη της 
Βιοτεχνολογίας. 
 
Να αναφέρει τις βασικές αρχές και τα 
πλεονεκτήµατα χρησιµοποίησης των 
µικροοργανισµών για την παραγωγή 
προϊόντων χρήσιµων στον άνθρωπο. 
 
Να περιγράφει τρόπους δηµιουργίας 
διαγονιδιακών φυτών και ζώων 
(γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών) 
και κλωνοποιηµένων ζώων. 
 
Να κατανοεί την οικονοµική σηµασία 
δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών και 
ζώων και  
να εξηγεί τη συµβολή τους στην 
αύξηση της φυτικής και της ζωικής 
παραγωγής. 
 

Αξιοποίηση και βασικές 
αρχές χρησιµοποίησης των 
µικροοργανισµών στη 
Βιοτεχνολογία. 
 
Η χρήση του 
µικροοργανισµού  
Agrobacterium 
tumefaciens., του 
πλασµιδίου Ti, και του 
βακτηρίου  Basillus 
Thuringiensis στη 
βιοτεχνολογία. 
 
Η Φυτική Βιοτεχνολογία 
και ο ρόλος της στην 
επιβίωση, υγεία και 
ευµάρεια του συνεχώς 
αυξανόµενου πληθυσµού 
της Γης. 
 
Γενετική µηχανική και 
δηµιουργία διαγονιδιακών ή 
Γενετικά τροποποιηµένων 
Φυτών. 
 
Τα πλεονεκτήµατα των 
Γ.Τ.Ο. 
 
Αβεβαιότητα και κίνδυνοι 
από την χρήση των Γ.Τ.Ο. 
 
Η χρήση των 
Βιοφαρµάκων στην 

γιαουρτιού. 
 
Εργαστηριακή παραγωγή ψωµιού. 
 
Εργαστηριακή παραγωγή ξιδιού. 
 
Επίσκεψη σε φυτώριο ,µονάδα 
Ιστοκαλλιέργειας , εργαστήριο 
βελτίωσης φυτών και παραγωγής 
υβριδίων. 
 
Επίσκεψη σε ιχθυογενετικό 
σταθµό, µονάδα σπερµατέγχυσης. 
 
Επίσκεψη σε εργοστάσιο 
παραγωγής ζύµης, µπύρας, 
κρασιού, γιαουρτιού. 
 
Επίσκεψη σε µονάδα βελτίωσης 
ζωικού κεφαλαίου. 
 
Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές 
µονάδες τµήµα επεξεργασίας 
αποβλήτων. 
 
Έρευνα στο Internet για 
ιστότοπους σχετικούς µε τις 
εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας 
στον αγροτικό τοµέα άντληση 
πληροφοριών, ενηµέρωση, 
χρησιµοποίηση των δεδοµένων σε 
ατοµικές ή οµαδικές εργασίες, 
δηµοσιοποίηση των 
συµπερασµάτων συµβατικά και µε 

Η ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Iowa των 
ΗΠΑ µε µεγάλο αριθµό πηγών σε θέµατα 
Βιοτεχνολογίας - Εκπαίδευση, Βιοµηχανία, 
Έρευνα, Βιοηθική 
 
http://www.biotech.iastate.edu/ 
 
Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
http://gbt.aua.gr/el/ 
 
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
http://www.bio.uth.gr/ 
 
Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας 
http://www.certh.gr/ina.el.aspx 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer/crop-production/genetika/427-
genetika.html 
 
Γενετικά τροποποιηµένοι  Οργανισµοί 
http://glossary.en.eea.europa.eu/terminolog
y/sitesearch?term=gmo 
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 Να αναφέρει συγκεκριµένα 
παραδείγµατα νέων ιδιοτήτων που 
προσδίδονται στα φυτά και στα ζώα µε 
µεθόδους της Γενετικής Μηχανικής, και 
να αναλύει τη σηµασία τους στην 
αύξηση της φυτικής και της ζωικής 
παραγωγής.  
 
Να αναφέρει τα προβλήµατα τα οποία 
µπορεί να προκύψουν από τη 
χρησιµοποίηση γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). 
 
Να περιγράφει τη µέθοδο που 
χρησιµοποιούνται βακτήρια µε στόχο 
την εξολόθρευση βλαβερών, για τις 
αγροτικές καλλιέργειες, εντόµων. 
 
Να περιγράφει την τεχνική της 
Ιστοκαλλιέργειας.  
 
Να αναφέρει τα πλεονεκτήµατα της 
παραγωγής φυτών µε Ιστοκαλλιέργεια. 
 
Να αναφέρει και να αναλύει τις πιο 
συνηθισµένες εφαρµογές της 
ιστοκαλλιέργειας στον 
πολλαπλασιασµό των φυτών. 
 
Να κατανοεί την οικονοµική σηµασία 
της βελτίωσης των ζώων µε την 
εφαρµογή της τεχνικής 
σπερµατέγχυσης. 
 

Γεωργία. 
 
Η τεχνική της 
Ιστοκαλλιέργειας και τα 
πλεονεκτήµατά της στην 
αναπαραγωγή των φυτών. 
 
Εφαρµογή της 
Ιστοκαλλιέργειας στην 
βελτίωση και τον  
πολλαπλασιασµό των 
φυτών, στην εξάλειψη των 
ασθενειών και τη 
συντήρηση του γενετικού 
υλικού και σε βιοµηχανικές 
εφαρµογές για παραγωγή 
χρήσιµων ουσιών. 
  
Η Ζωική Βιοτεχνολογία 
και ο ρόλος της στην 
επιβίωση, υγεία και 
ευµάρεια του συνεχώς 
αυξανόµενου πληθυσµού 
της Γης. 
 
Βασικές αρχές 
Βιοτεχνολογίας 
αναπαραγωγής ζώων. 
 
Πολλαπλή 
ωοθυλακιορρηξία , τεχνητή 
σπερµατέγχυση. 
Τεχνική , στάδια για την 
µεταφορά εµβρύων , την 

την χρήση των Τ.Π.Ε. 
  
Εργασίες ατοµικές ή οµαδικές σε 
διάφορες βιοτεχνολογικές 
εφαρµογές.  
 
Εργασίες σχετικά µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης από διαφόρους 
φορείς κυβερνητικούς και µη των 
προβληµάτων που προκύπτουν από 
τις εφαρµογές της Γενετικής 
µηχανικής και της Βιοτεχνολογίας. 

Εισαγωγή στους Γενετικά 
Τροποποιηµένους Οργανισµούς (Γ.Τ.Ο) 
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/e
nvironment.nsf/All/210BF861E093DA1AC
225795A00242259/$file/4-GMO-
MaryElefth.pdf 
 
 ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2
006/Katsoni/attached-
document/2006Katsoni.pdf 
 
Ιστοκαλλιέργεια online 
 
http://mmlab.ceid.upatras.gr/micropropagat
ion/ 
 
Παρουσίαση Ιστοκαλλιέργειας. 
http://www.agrool.gr/files/istokal.pdf 
 
Ιστοκαλλιέργεια Αµυγδαλοροδάκινου. 
http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/ha
ndle/10184/1733/Raptopoulou%20X%20%
5BPresentation%5D.pdf?sequence=2 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση στον 
Μικροπολλαπλασιασµό 
http://mmlab.ceid.upatras.gr/micropropag
ation/ 
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Να περιγράφει την αντίδραση της 
αλκοολικής ζύµωσης και να αναφέρει 
τις εφαρµογές της στην παραγωγή 
κρασιού, µπίρας και ψωµιού. 
 
 Να περιγράφει την αντίδραση της 
γαλακτικής ζύµωσης και να αναφέρει 
τις εφαρµογές της στην παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
 
 Να αναφέρει τις εφαρµογές από τη 
χρησιµοποίηση των µικροοργανισµών 
στην παραγωγή ενζύµων και στη 
µεταλλουργία. 
 
Να αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα που 
ενδέχεται να δηµιουργηθούν στην υγεία 
του ανθρώπου και στο περιβάλλον από 
τις εφαρµογές των µεθόδων της 
Γενετικής Μηχανικής. 
 
Να περιγράφει τον τρόπο εφαρµογής 
των µεθόδων της Γενετικής Μηχανικής 
στην παραγωγή φαρµακευτικών 
πρωτεϊνών στο γάλα 
διαγονιδιακών ζώων, µονοκλωνικών 
αντισωµάτων, εµβολίων και 
αντιβιοτικών. 
 
Να αιτιολογεί την αναγκαιότητα 
ύπαρξης κανόνων, έτσι ώστε οι 
εφαρµογές των 
επιτευγµάτων της επιστήµης να 
εξυπηρετούν τη βελτίωση της ποιότητας 

εξωσωµατική γονιµοποίηση 
και την αναπαραγωγή ζώων 
υψηλού γενετικού 
δυναµικού. 
 
Τρόποι Μεταφοράς 
γονιδίων και διαγονιδιακά 
ζώα. 
Κλωνοποίηση. 
 
Πλεονεκτήµατα 
διαγονιδιακών ζώων. 
 
Ανοσολογική ενίσχυση 
ζώων. 
 
Προστασία του 
περιβάλλοντος µε 
εφαρµογές της 
Βιοτεχνολογίας στον 
Αγροτικό τοµέα. 
 
 Βιοτεχνολογία στα 
τρόφιµα. 
 
Πλεονεκτήµατα εφαρµογής 
βιοτεχνολογικών µεθόδων 
στην παραγωγή τροφίµων. 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών 
βιοτεχνολογίας τροφίµων 
(π.χ. µείωση της δράσης 
των πηκτινών κατά την 
ωρίµανση των φρούτων, 

Βιοτεχνολογία και νέα ανθοκοµικά είδη 
http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/
14/ethg14p7-10.pdf 
 
 
Αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωµα της 
ντοµάτας 30/5/2012. 
http://www.tovima.gr/science/medicine-
biology/article/?aid=460148&h1=true 
 
 
Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος  Ηµερίδα:  
Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών 
των καλλιεργειών 
http://www.entsoc.gr/z1files/AGROTICA.p
df 
 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ: 
ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
http://informatics.aua.gr:8080/scam/2/resou
rce/664 
Αγροτικές περιοχές –Βιολογικές 
καλλιέργειες. 
Εκπαιδευτικό υλικό ανοικτών 
περιβαλλοντικών τάξεων «Καλλιστώ»  
 
http://www.e-
yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto_files_/Bio
l_kal.pdf 
 
 
Ανοικτή διαβούλευση για την 
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ζωής του ανθρώπου, δίχως να έρχονται 
σε αντίθεση µε ηθικές αρχές και αξίες. 
 
Να διακρίνει τις κοινωνικές και 
οικονοµικές συνέπειες της εφαρµογής 
µεθόδων 
της Γενετικής Μηχανικής. 
 
Να συνειδητοποιήσουν  την ανάγκη για 
θεσµοθέτηση κώδικα προστασίας από 
τις εφαρµογές του προγράµµατος του 
ανθρώπινου γονιδιώµατος. 
 
Να προτείνει λόγους για τους οποίους 
είναι απαραίτητη η εφαρµογή 
κανόνων,που αφορούν την 
πραγµατοποίηση γενετικών εξετάσεων. 
 
 Να διαµορφώσει κριτική στάση 
απέναντι στις εφαρµογές της 
Βιοτεχνολογίας. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
 
 Να παρατηρήσουν και να 
καταγράψουν χώρους και 
δραστηριότητες παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και 
αναπαραγωγής ζώων  µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους βελτίωσης  που 
υπάρχουν στο τοπικό περιβάλλον. 
 
Να παρατηρήσουν και να καταγράψουν 

παραγωγή φυτών µε 
µειωµένη λιγνίνη κ.α.). 
 
Παραγωγή Κρασιού, 
ψωµιού, µπύρας, 
γιαουρτιού. 
 
Προβλήµατα και κίνδυνοι 
από την εφαρµογή της 
βιοτεχνολογίας στην 
Αγροτική Παραγωγή. 

κλωνοποίηση των ζώων στην Ε.Ε. 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dg
s_consultations/animal_cloning_consultatio
n_en.htm 
 
Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
http://www.env-
edu.gr/Chapters.aspx?id=129 
 
http://www.env-
edu.gr/Chapters.aspx?id=131 
 
 
Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα 
 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer/crop-production/genetika/295-
genetikatropopoiimenatrofima.html 
 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής - ∆ιαχείριση Φυσικού 
Περιβαλλοντος 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=23
8&language=el-GR 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος:  
http://www.eea.europa.eu/ 
 
 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισµού:  
http://www.aeiforosxoleio.gr/ 
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χώρους και δραστηριότητες  σύγχρονων  
βιοτεχνολογικών εφαρµογών 
(βελτίωσης φυτών και ζώων , 
παραγωγής τροφίµων κ.α.)  που 
υπάρχουν στο τοπικό περιβάλλον.  
 
Να συγκρίνουν τις κλασσικές και τις 
σύγχρονες  µεθόδους βελτίωσης της 
φυτικής και ζωικής παραγωγής που 
εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο. 
 
Να καταγράψουν µεθόδους 
χρησιµοποίησης µικροοργανισµών σε 
βιοτεχνολογικές εφαρµογές φυτικής και 
ζωικής παραγωγής  για την παραγωγή 
προϊόντων χρήσιµων στον άνθρωπο σε 
τοπικό επίπεδο. 
 
Να εντοπίσουν  την παρουσία γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών (Γ.Τ.Ο.) 
σε σπόρους, πολλαπλασιαστικό υλικό 
και προσµίξεων από γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς (Γ.Τ.Ο.) 
σε τρόφιµα και ζωοτροφές καθώς και 
επιχειρήσεις που ενδεχόµενα 
καλλιεργούν, αναπαράγουν ή 
χρησιµοποιούν  Γ.Τ.Ο. σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Να καταγράψουν τα πλεονεκτήµατα και 
τους κινδύνους από την χρήση Γ.Τ.Ο.  
 
Να εντοπίσουν φυτώρια που 
εφαρµόζουν την τεχνική της 

 
Η διαδικασία παραγωγής κρασιού  
http://www.food-
info.net/gr/products/wine/prod.htm 
 
Φτιάχνω σπιτικό ξύδι 
http://www.ftiaxno.gr/2009/01/blog-
post_13.html 
 
Φτιάχνω συντηρώ σπιτικές ελιές 
http://www.ftiaxno.gr/2008/10/blog-
post_5730.html 
 
Φτιάχνω σπιτικό γιαούρτι 
http://www.ftiaxno.gr/2007/07/blog-
post_3785.html 
 
Πληροφορίες για την Μπύρα. 
http://www.food-info.net/gr/qa/beer.htm 
 
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ 
http://www.chem.uoa.gr/courses/Undergrad
uate/Diatrofi_demopoulos/39.pdf 
 
 
 ΕΚΘΕΣΗ  
Για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση του 
ανθρώπου 
http://www.bioethics.gr/media/pdf/reports/c
loning_gr.pdf 
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Ιστοκαλλιέργειας σε τοπικό επίπεδο. 
 
Να καταγράψουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της παραγωγής φυτών 
µε ιστοκαλλιέργεια σε σχέση µε τους 
παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Να εντοπίσουν κέντρα βελτίωσης 
ζωικού κεφαλαίου , αναπαραγωγής και 
τεχνητής σπερµατέγχυσης σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Να καταγράψουν τις επιχειρήσεις που 
παράγουν τρόφιµα αξιολογώντας τις 
βιοτεχνολογικές µεθόδους σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
Να εντοπίσουν αιτίες και πηγές 
ρύπανσης, µόλυνσης, όχλησης και 
υποβάθµισης του τοπικού περιβάλλον 
που οφείλονται σε αγροτικές 
δραστηριότητες .  
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
 
Να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
ανάπτυξης βιοτεχνολογικών εφαρµογών 
(π.χ. ιστοκαλλιέργειας, Τεχνητής 
σπερµατέγχυσης, οινοποίησης κ.α.) σε 
τοπικό επίπεδο. 
 

 
 
Ε.Ε. ενδιάµεση ανασκόπηση της 
Στρατηγικής για τις βιοεπιστήµες και τη 
βιοτεχνολογία 
http://ec.europa.eu/biotechnology/docs/com
_2007_175_el.pdf 
 
Η Θέση των Ευρωπαίων 
απέναντι στη Βιοτεχνολογία 
http://helioseie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/
677/3/M01.009.02.pdf 
 
 
Η θέση της Greenpeace για την Γενετική 
Μηχανική 
http://www.eng.ucy.ac.cy/cpitris/courses/ec
e001/Notes/Cloning-green.pdf 
 
Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και 
∆εοντολογίας 
http://www.bioethics.org.gr/10_frame_1.ht
ml 
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Να συνδέσουν τις βιοτεχνολογικές 
εφαρµογές µε τις υπάρχουσες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
παραγωγής τροφίµων (ψωµιού, 
κρασιού, γιαουρτιού κ.α.) και την 
οικονοµική συµβολή των επιχειρήσεων 
αυτών σε τοπικό επίπεδο. 
 
Να αναζητήσουν εναλλακτικά 
οικονοµικά βιώσιµα  και κοινωνικά 
αποδεκτά σενάρια παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων χωρίς την χρήση 
Γ.Τ.Ο. 
 
Να αναζητήσουν εναλλακτικούς 
τρόπους καταπολέµησης των ασθενειών 
σε καλλιεργούµενα φυτά, και αντοχής 
τους σε κλιµατολογικά δεδοµένα  
(θερµοκρασία, Βροχοπτώσεις κ.α.) 
βιοτεχνολογικά µε µείωση της χρήσης 
των φυτοφαρµάκων, των αρδεύσεων 
κ.α. σε τοπικό επίπεδο. 
 
Να διερευνήσουν τους τρόπους 
διαχείρισης των αγροτικών αποβλήτων 
της περιοχής τους.  
 
Να συνδέσουν τις σύγχρονες  
βιοτεχνολογικές εφαρµογές χρήσης 
µικροοργανισµών µε την  αντιµετώπιση 
της ρύπανσης που οφείλεται σε 
αγροτικές ή άλλες δραστηριότητες. 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις.  
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Να οργανώσουν πειράµατα παραγωγής 
φυτών µε την µέθοδο της 
Ιστοκαλλιέργειας. 
  
Να οργανώσουν πειράµατα 
καταπολέµησης εντόµων την χρήση 
βιολογικών εντοµοκτόνων. 
Να οργανώσουν  εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε φυτώρια, µονάδες 
βελτίωσης φυτών και ιστοκαλλιέργειας, 
µονάδες βελτίωσης ζώων και τεχνητής 
σπερµατέγχυσης , ιχθυογενετικό 
σταθµό, εργοστάσια παραγωγής 
κρασιού, µπύρας, ζύµης, γιαουρτιού, 
τυριών και άλλους χώρους 
βιοτεχνολογικών εφαρµογών. 
 
Να σχεδιάζουν δράσεις ενηµέρωσης 
(ηµερίδες, ηµέρα ευαισθητοποίησης  
κ.α.) και ευαισθητοποίησης της τοπικής 
κοινωνίας σχετικά µε τα επιτεύγµατα 
της βιοτεχνολογίας (π.χ. 
ιστοκαλλιέργειας, παραγωγής  φυτών 
ανθεκτικών σε ασθένειες , παραγωγή α1 
- αντιθρυψίνης από  διαγονιδιακά 
πρόβατα κ.α.) αλλά και τα προβλήµατα 
από τους Γ.Τ.Ο.  
 
Να επικοινωνήσουν και να 
συνεργαστούν µε µαθητές/τριες άλλων 
σχολείων της περιοχής τους 
ενηµερώνοντας τους σε θέµατα 
εφαρµογής της  και των προβληµάτων 
που ενδεχόµενα προκύπτουν από αυτό.  
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Να δηµοσιοποιήσουν τα αποτελέσµατα 
της έρευνάς τους, τις απόψεις και τις 
αποφάσεις τους  σε τοπικούς φορείς. 
 
Να δηµοσιοποιήσουν τις απόψεις τους 
και να προκαλέσουν σχετικό διάλογο 
χρησιµοποιώντας τις Τ.Π.Ε. 
αναπτύσσοντας σχετική σελίδα στο 
Internet και προβάλλοντας τις θέσεις 
τους και τα επιχειρήµατά τους στα 
κοινωνικά δίκτυα. 
 

 
 

ΚΕΦ 7   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

7.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
α) Η φυσιολογική δραστηριότητα 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να περιγράφουν τη φυσιολογική 
δραστηριότητα στα φρούτα και τα 
λαχανικά (αναπνοή – διαπνοή)   
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να συσχετίσουν τη φυσιολογική 
δραστηριότητα µε τη διαδικασία 
ωρίµανσης, γήρανσης και 
υποβάθµισης της ποιότητας φρούτων 
και λαχανικών  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 

ΚΕΦ 7  
ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ  
Αναπνοή  
∆ιαπνοή 
Ωρίµανση  
Γήρανση 
Ποιοτική υποβάθµιση 
Τροφίµων 
∆ιάγραµµα ρυθµού 
αναπνοής  
  
Συντήρηση φρούτων – 
λαχανικών 

∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Αναζήτηση κλιµακτηρικών και µη 
κλιµακτηρικών φρούτων και 
λαχανικών  
Εργαστηριακή Άσκηση 
Έλεγχος παραγόντων συντήρησης 
φρούτων  
Καταγραφή των µεταβολών στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
(χρώµα, υφή, γεύση, άρωµα) σε 
συνθήκες περιβάλλοντος και χαµηλών 
θερµοκρασιών (ψύξη). 

Βιολογία Γυµνασίου 
Α΄ Τάξη 
 
Αρχές επεξεργασίας τροφίµων. 
Ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίµων 
και  
Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου  
3.4 Συντήρηση νωπών φρούτων 
και λαχανικών   
 
Κώδικας Τροφίµων – ποτών, 
άρθρα για τις συνθήκες διατήρησης 
φρούτων - λαχανικών 
www.pi-
schools.gr/books/gymnasio/biologia 
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Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

7.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
β) Ανάπτυξη µικροοργανισµών 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να αναφέρουν τις κατηγορίες των 
µικροοργανισµών που προκαλούν 
αλλοίωση στα τρόφιµα  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να προσδιορίσουν την επίδραση των 
µικροοργανισµών στην ποιότητα των 
τροφίµων  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την επίδραση των 
µικροοργανισµών στην υγεία των 
καταναλωτών από την κατανάλωση 
ακατάλληλων τροφίµων 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να προτείνουν τρόπους για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων 

∆ιευκρίνιση των όρων: 
µικρόβιο,  
µικροοργανισµός, 
µικροβιακή χλωρίδα, 
µικροβιακό φορτίο 
Παθογόνοι µικροοργανισµοί 
βακτήρια, µύκητες, ιοί, 
πολλαπλασιασµός 
Χαρακτηριστικά, ιδιότητες    
Ασθένειες από κατανάλωση 
παθογόνων   
Τροφολοίµωξη  
Τροφοτοξίνωση. 
Βακτήρια που τις 
προκαλούν, χρόνος 
επώασης, διάρκεια 
ασθένειας,  συµπτώµατα 
Ευαλλοίωτα τρόφιµα, 
τρόποι αντιµετώπισης 
(χαµηλές θερµοκρασίες)   

∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Αντιστοίχιση παθογόνου 
µικροοργανισµού – ασθένειας που 
προκαλεί 
Καταγραφή των µεταβολών στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
(χρώµα, υφή, γεύση, άρωµα) σε 
συνθήκες περιβάλλοντος και χαµηλών 
θερµοκρασιών (ψύξη). 
Παρατήρηση αλλοιωµένων τροφίµων 
και παρασκευασµάτων στο 
στερεοσκόπιο και στο µικροσκόπιο  

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
Αρχές επεξεργασίας τροφίµων. 
Ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίµων  
Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου 
1.4 Μικροοργανισµοί  
Φωτογραφίες, video 
www.minagric.gr 
 www.efet.gr 
www.moa.gr.cy 
,   

προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την αιτία 
διαχωρισµού των φρούτων και 
λαχανικών στις κατηγορίες των 
κλιµακτηρικών και µη κλιµακτηρικών 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να αναζητήσουν και να καταγράψουν 
τον καλύτερο χρόνο συλλογής των 
κλιµακτηρικών φρούτων και 
λαχανικών 

 
 

www.chem.uoa.gr 
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αλλοίωσης των τροφίµων εξαιτίας της 
ανάπτυξης των µικροοργανισµών 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

7.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
γ) Ενζυµατικές αντιδράσεις 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να αναφέρουν τις αιτίες της 
ενζυµατικής δράσης 
Να διακρίνουν τις έννοιες ενδογενές 
και εξωγενές ένζυµο   
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την επίδραση των 
ενζύµων στα φρούτα και λαχανικά  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να συσχετίσουν τη δραστηριότητα 
των ενζύµων µε την υποβάθµιση της 
ποιότητας φρούτων και λαχανικών 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να αναγνωρίζουν τα αποτελέσµατα 
της δράσης των ενζύµων στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
τροφίµων 
 
 

 
 Επιθυµητές και 
ανεπιθύµητες ενζυµατικές 
µεταβολές. 
 
Ενζυµική καστάνωση, 
υδρόλυση και οξείδωση 
λιπαρών ουσιών, πίκρισµα 
τυριών. 
 
Πηκτινολυτικά (διαύγαση 
χυµών), αµυλολυτικά 
(παραγωγή γλυκόζης) και 
πρωτεολυτικά ένζυµα 
(τρυφεροποίηση κρέατος). 
Αλλοιώσεις λιπαρών 
ουσιών µε επίδραση 
ενζύµων (λιπάσες – 
λιποξειδάσες) 

Ανεπιθύµητη δράση  
1.Ενζυµική αµαύρωση φρούτων και 
λαχανικών 
Παράγοντες επιβράδυνσης ή 
αδρανοποίησης  ενζύµων.  
Καταγραφή των µεταβολών στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
Επιθυµητή δράση 
2.∆ιαύγαση χυµών µε χρήση 
πηκτινολυτικών ενζύµων 
3.Μετατροπή µυϊκού ιστού σε κρέας 
(σίτεµα κρέατος)  
4.Έλεγχος οξειδωτικού ταγγίσµατος 
στο ελαιόλαδο 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
1. 5 ένζυµα  
Μεταποίηση  ζωϊκών 
προϊόντων.   
1.4 Μετατροπή µυϊκού ιστού σε 
κρέας 
Μεταποίηση Φυτικών 
Προϊόντων 
  www.aua.gr 
www.chem.uoa.gr 
 
 
 
 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

7.1  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
δ) Χηµικές αντιδράσεις 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 

Αντιδράσεις µεταξύ των 
συστατικών των τροφίµων: 
Υδατανθράκων – αµινοξέων 

Χηµικές αντιδράσεις 
Καραµελοποίηση υδατανθράκων 
Καταγραφή των  µεταβολών στα 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
1.6 χηµικές αντιδράσεις 
 
Μεταποίηση Φυτικών 
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1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να αναφέρουν τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις χηµικές αντιδράσεις 
µεταξύ των συστατικών των τροφίµων  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διακρίνουν τις χηµικές αντιδράσεις 
ανάλογα µε τα αντιδρώντα  συστατικά 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την επίδραση κάθε 
παράγοντα (θερµοκρασίας, pH, 
υγρασίας και παρουσίας οξυγόνου 
στις χηµικές αντιδράσεις.     
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να προτείνουν τρόπους για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων 
αλλοίωσης των τροφίµων εξαιτίας των 
χηµικών αντιδράσεων 

Υδατανθράκων – οξέων  
Γλυκόζης – ασκορβικού 
οξέος 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν τις χηµικές 
αντιδράσεις κατά την 
επεξεργασία ή την 
αποθήκευση και η δράση 
καθενός. 
Ανεπιθύµητα και 
επιθυµητά αποτελέσµατα 
των χηµικών αντιδράσεων.    
 Οξείδωση  

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
τροφίµων (χρώµα, υφή, άρωµα) σε 
συνθήκες υψηλών  θερµοκρασιών. 
Οξείδωση λιπαρών ουσιών 
(προσδιορισµός οξύτητας ελαιολάδου) 
 
 

Προϊόντων  
 7.3.9.3 Αντοχή του ελαιολάδου 
στην οξείδωση 
www.chem.uoa.gr 
http://eureka.teithe.gr 
 http://estia.hua.gr 
  

 
 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

7.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ψύξη - κατάψυξη 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να αναφέρουν τα όρια θερµοκρασιών 
ψύξης και κατάψυξης 
Να διακρίνουν τις έννοιες ψύξης – 
κατάψυξης ως προς την κατάσταση 
του διαθέσιµου νερού 

Συντήρηση τροφίµων σε 
χαµηλές θερµοκρασίες. 
 
Σχηµατισµός κρυστάλλων 
ενδο και εξωκυτταρικά. 
 
Συσχέτιση ταχύτητας 
µείωσης της θερµοκρασίας 
και του µεγέθους των 
κρυστάλλων. 

1. Κατάψυξη λαχανικών. ∆ιαδικασία 
και  καταγραφή της µεταβολής των 
χαρακτηριστικών τροφίµων (µε ψύξη 
και κατάψυξη) 
2.Ποιοτική κατάταξη κατεψυγµένου 
αρακά µε βάση το χρώµα την 
τρυφερότητα και άλλα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά  
 

 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
 
2.3.1 Συντήρηση τροφίµων µε 
χαµηλές θερµοκρασίες 
 
Μεταποίηση Φυτικών 
Προϊόντων  
1.5 κατάψυξη 
  www.moa.gr 
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2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να εξηγήσουν τη δηµιουργία 
κρυστάλλων στους ζωϊκούς και 
φυτικούς ιστούς  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την υποβάθµιση της 
ποιότητας του τροφίµου λόγω κακής 
τεχνικής κατά την εφαρµογή της 
µεθόδου    
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να προτείνουν άριστες συνθήκες 
ψύξης – κατάψυξης για τη µέγιστη 
διατηρησιµότητα.  

 
Ποιοτική υποβάθµιση των 
καταψυγµένων τροφίµων 
κατά την απόψυξη 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 
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7.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Υψηλές θερµοκρασίες 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να αναφέρουν τους λόγους χρήσης 
των υψηλών θερµοκρασιών ως 
τεχνολογία συντήρησης 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διακρίνουν τις έννοιες παστερίωση 
– αποστείρωση ως προς την ένταση 
της θερµικής επεξεργασίας  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να εξηγήσουν τους παράγοντες από 

Παστερίωση  
Αποστείρωση  
Ζεµάτισµα 
(Φύση τροφίµου και είδος 
µικροοργανισµού) για τον 
καθορισµό τρόπου θερµικής 
επεξεργασίας.  
Χρόνος συντήρησης 
Θερµοανθεκτικότητα  
Τρόποι θερµικής 
προετοιµασίας: 
Ζεστό κλείσιµο,  
Ασηπτική συσκευασία 
διαφορές µεταξύ των 
µεθόδων 
Υλικά συσκευασίας που 

1. Συντήρηση τοµατοπολτού µε 
συνθήκες ζεστού γεµίσµατος και 
αποστείρωσης. 
 
2. Παρασκευή µαρµελάδας µε 
διαφορετικές µεθόδους (µε συνθήκες 
ζεστού γεµίσµατος και αποστείρωσης) 
 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
 
2.2.1 Μέθοδοι συντήρησης 
τροφίµων µε εφαρµογή υψηλών 
θερµοκρασιών  
 
 www.estia.hua.gr 
www.chem.uoa.gr 
www.foodin.gr 
www.wtm.gr 
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τους οποίους εξαρτάται το µέγεθος της 
θερµικής  
Να εντοπίσουν τα όρια του pH για τον 
καθορισµό θερµικής επεξεργασίας  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να προτείνουν θερµική επεξεργασία 
για συντήρηση υπό ψύξη για µικρό 
χρονικό διάστηµα και συντήρηση σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα 

αντιστοιχούν σε κάθε 
µέθοδο 
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∆ιαθεσιµότητα νερού 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να: 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις 
Να προσδιορίζουν εννοιολογικά τον 
όρο ξήρανση  
Να αναφέρουν τους σκοπούς 
συµπύκνωση των υγρών τροφίµων    
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Να συγκρίνουν τις κύριες µεθόδους 
ξήρανσης ως προς την κατάσταση 
του τροφίµου, τη θερµοκρασία 
ξήρανσης, το χρόνο ξήρανσης.  
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Να διερευνήσουν την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων στα αποξηραµένα 
τρόφιµα 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να αξιολογήσουν τη µέθοδο 

Ξήρανση  
∆ιαθεσιµότητα νερού  
Μέθοδοι ξήρανσης: 
Στον ήλιο  
Με θερµό αέρα 
Με ψεκασµό σε ρεύµα 
θερµού αέρα 
Με τύµπανο  
Λυοφιλίωση ή 
κρυοαφυδάτωση 
Συµπύκνωση 
Προσθήκη µικροµορίων- 
µακροµορίων 
 

1.Προσδιορισµός υγρασίας 
τροφίµων µε θέρµανση στους 105 
βαθµούς  
Σύγκριση µεταξύ διαφορετικών 
τροφίµων ως προς το χρόνο 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας  
Κατασκευή διαγράµµατος µε 
συσχέτιση ποσοστού υγρασίας – 
χρόνου 
 Ξήρανσης. 
2. Μέτρηση συµπύκνωσης 
τοµατοχυµού 
3. Παρασκευή ζελέ από χυµό 
φρούτων 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
 
2.3.2Ξήρανση ή αφυδάτωση  
Μεταποίηση Φυτικών 
Προϊόντων 
1.4 Αφυδάτωση  
2.2 Αφυδάτωση φρούτων 
www.nutrition.med.gr 
www.eng.auth.gr 
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συµπύκνωσης υπό κενό  

 
 

 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Έλεγχος παρουσίας οξυγόνου 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Να περιγράφουν τη διαδικασία αναπνοής στα 
κλιµακτηρικά τρόφιµα  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
 Να εκτιµήσουν τη συγκέντρωση των αερίων 
αναπνοής στην ένταση του φαινοµένου    
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να εξηγήσουν τις συνέπειες από την 
ελάττωση του οξυγόνου χαµηλότερα από το 
ελάχιστο όριο  
Να εκτιµήσουν τις συνέπειες από την 
υπερβολική συγκέντρωση διοξειδίου του 
άνθρακα  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
 Να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης της 
παρουσίας του οξυγόνου 
Να αξιολογήσουν πρακτικές συντήρησης που 
σχετίζονται µε τη µεταβολή της αναπνοής 

Βασικές γνώσεις αναπνοής – 
διαπνοής  
Μεταβολή της 
συγκέντρωσης οξυγόνου και 
εναλλαγή της αναπνοής σε 
αναερόβια διαδικασία 
Παραγωγή αιθυλικής 
αλκοόλης – ακεταλδεύδης 
 
Τεχνικές συντήρησης σε 
ψύξη µε ελεγχόµενη 
ατµόσφαιρα  (Controlled 
Atmosphere)CA και 
τροποποιηµένη ατµόσφαιρα 
συσκευασµένου τροφίµου 
(Modified  Atmosphere 
Packaging) Μ.Α.Ρ 
Υλικά συσκευασίας  
Μεµβράνες ειδικού τύπου  

1.Κατασκευή πίνακα µε 
τις συνθήκες για την 
Μ.Α.Ρ διαφόρων 
τροφίµων 
2.Κατασκευή πίνακα µε 
τα χρησιµοποιούµενα 
πολυµερή για την 
τυποποίηση Μ.Α.Ρ 
3. Κατασκευή πίνακα µε 
τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα 
συσκευασίας σε Μ.Α.Ρ 
4.Επιλογή τροφίµων µε 
διαφορετική τεχνική 
συντήρησης και µελέτη 
των χαρακτηριστικών 
ως προς το χρόνο και τις 
συνθήκες διατήρησης 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
3.4 Συντήρηση νωπών φρούτων 
και λαχανικών  
  
Συσκευασία Tροφίµων   
2.1.5 Συσκευασία  Modified  
Atmosphere Packaging 
 
www.cp.teithe.gr 
 
www.rip.thessaly.gr 
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Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Ακτινοβόληση 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Να περιγράφουν την αρχή εφαρµογής της µεθόδου 
(ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και ελεύθερα 
ηλεκτρόνια )    
Να αντιλαµβάνονται τον τρόπο δράσης της 
ιονίζουσας ακτινοβολίας  
2ο  Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να αναφέρουν την ιονίζουσα ακτινοβολία που 
χρησιµοποιείται στα τρόφιµα (γ- ακτινοβολία) και 
τα ραδιενεργά στοιχεία που έχει ως πηγή 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν τους παράγοντες για τον  
καθορισµό της δόσης ακτινοβόλησης καθώς και 
τις επιπτώσεις σε περίπτωση υπέρβασης της δόσης  
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να αξιολογήσουν πρακτικές συντήρησης µε 
ακτινοβόληση (απεντόµωση δηµητριακών, 
εκβλάστηση βολβών )  

Επίδραση της 
ραδιενέργειας στην 
καταστροφή των 
µικροοργανισµών και των 
εντόµων. 
Επίδραση στη φυσιολογική 
δραστηριότητα των 
φρούτων και λαχανικών. 
∆υσµενής επίδραση στη 
σύσταση και δοµή των 
τροφίµων και ιδιαίτερα στη 
δηµιουργία τοξικών 
ουσιών.   
Ακτινοβόληση σε χαµηλές 
δόσεις για τη συντήρηση 
ζωϊκών τροφίµων σε 
συνθήκες ψύξης και 
υψηλότερες σε συνθήκες 
κατάψυξης 
Ασφάλεια 
ακτινοβοληµένων 
τροφίµων  

Να αναζητήσουν 
βιβλιογραφικά τα 
βασικά συστατικά των 
τροφίµων που 
επηρεάζονται από την 
ακτινοβόληση, την 
µεταβολή που 
υφίστανται και το 
χρόνο ηµιζωής. 
Να αναζητήσουν το 
διεθνές σήµα ένδειξης 
επεξεργασίας τροφίµων 
µε  ακτινοβόληση. 
Σε  συσκευασίες  
ακτινοβοληµένων 
τροφίµων να 
καταγραφή κάθε 
συγκρίσιµου 
χαρακτηριστικού 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
 
2.2.2 Συντήρηση µε ακτινοβόληση  
Συσκευασία Tροφίµων   
 
2.1.7 Συσκευασίες κατάλληλες για 
ακτινοβοληµένα τρόφιµα  
www.eufic.org 
  

Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Συντηρητικά 
 Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο  Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Να προσδιορίζουν εννοιολογικά τον όρο 
πρόσθετα.  
Να διακρίνουν τον όρο συντηρητικά από τον όρο 
αντιοξειδωτικά 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 

Πρόσθετα  
Συντηρητικά για 
παρεµπόδιση ανάπτυξης 
µικροοργανισµών  
Αντιοξειδωτικά για τον 
έλεγχο των ανεπιθύµητων 
οξειδοαναγωγικών 
αντιδράσεων  
Ασφάλεια και έλεγχος 
πρόσθετων  

Να συγκεντρώσουν 
στοιχεία για 
οµαδοποίηση των 
πρόσθετων ανάλογα µε 
τον κωδικό Ε που 
αντιστοιχεί σ΄αυτά και 
να κατασκευάσουν 
πίνακα. 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
 
2.3.4.2 Συντήρηση µε χρήση 
πρόσθετων  
 
Ενηµερωτικά έντυπα 
Ετικέτες τροφίµων  
Άρθρα για την επικινδυνότητα 
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προβλήµατος  
Να καταγράψουν τους σκοπούς χρήσης των 
πρόσθετων ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν.   
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να διερευνήσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών από τη χρήση πρόσθετων 4ο 
Επίπεδο: ∆ράσεις 
 Να αναζητήσουν σε ετικέτες τροφίµων που 
καταναλώνουν καθηµερινά και να τα 
αντιστοιχήσουν στις κατηγορίες τους. Να 
καταγράψουν την συχνότητα χρήσης και να τα 
ταξινοµήσουν κατά φθίνουσα σειρά 

Ανώτατα επιτρεπτά όρια 
χρήσης  
 

Να καταγράψουν τα 
πρόσθετα και τις 
ιδιότητές όσων 
παρεµποδίζουν την 
ανάπτυξη των 
µικροοργανισµών 
Να διερευνήσουν τα 
όρια χρήσης των 
πρόσθετων και τα 
τρόφιµα στα οποία 
χρησιµοποιούνται. 
 

χρήσης και κατανάλωσης  
 
www.efet.gr 
www.moh.gov.cy 
www.eufic.gr 
 
 

 
 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Τεχνολογίες µεταποίησης 
 Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο  Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Να αναφέρει τεχνολογίες µεταποίησης 
τροφίµων καθώς και τον στόχο τους. Να 
διακρίνει τις έννοιες του παθογόνου 
µικροοργανισµού και του ωφέλιµου. Να 
προσδιορίζει εννοιολογικά τον όρο ζύµωση 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να καταγράψουν τις κυριότερες ζυµώσεις των 
τροφίµων. Να συσχετίσουν το συστατικό που 
ζυµώνεται, το είδος του µικροοργα-νισµού που 
δρά και το προϊόν της ζύµωσης 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  

∆ράση ωφέλιµων 
µικροοργανισµών  
Υπόστρωµα, συνθήκες, 
προϊόντα ζυµώσεων 
Κυριότερες ζυµώσεις και 
χαρακτηριστικά αντίστοιχα 
(αλκοολική, οξική, 
γαλακτική)  
Κυριότερες εφαρµογές 
ζυµώσεων: 
Αλκοολική (παραγωγή 
µπύρας και αλκοολούχων 
ποτών). 
Γαλακτική (παραγωγή 
τουρσιών, βρώσιµης ελιάς, 
γαλακτοκοµικών 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις: 
Παρασκευή ψωµιού 
Παρασκευή γιαουρτιού 
Παραγωγή βρώσιµης 
ελιάς 
Παραγωγή τουρσιών 
 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
1.4.2 Ωφέλιµοι 
µικροοργανισµοί 
2.4 Συντήρηση µε επικράτηση 
επιθυµητών µικροοργανισµών 
Μεταποίηση Φυτικών 
Προϊόντων 
1.2 Ζύµωση λαχανικών 
1.3 Ζύµωση βρώσιµης ελιάς 
Μεταποίηση ζωϊκών 
προϊόντων Κεφ.9 
www.minagric.gr 
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Να διερευνήσουν την ανάγκη παρουσίας ή όχι 
του αέρα και της µεταβολής της θερµοκρασίας. 
Να εξηγήσουν τις κυριότερες εφαρµογές των 
ζυµώσεων. 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
 Να διαµορφώσουν αφίσα µε τις χηµικές 
αντιδράσεις που συµβαίνουν στις ζυµώσεις. Να 
προτείνουν µεταβολή της δραστηριοποίησης 
των µικροοργανισµών. Να αντιστοιχίσουν τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πριν και µετά 
τη ζύµωση  
 

προϊόντων, ζυµώσεις σε 
προϊόντα κρέατος. 
 
  
 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 
Άλεση - διαχωρισµοί 
 Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο  Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Να αναφέρουν την πρώτη ύλη και τα προϊόντα 
άλεσης ή διαχωρισµού για την παραγωγή 
αλεύρου, ελαιολάδου, χυµών. Να ορίσουν 
εννοιολογικά τον όρο ποιότητα. 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να επισηµάνουν την αρχή της µεθόδου 
εκχύλισης. Να συγκρίνουν την τεχνολογία µε 
διαλύτη το νερό και οργανικούς διαλύτες. 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Να εξηγήσουν τον τρόπο διαχωρισµού των 
συστατικών µε χρήση οργανικών διαλυτών. Να 
αναφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
τροφίµων 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Να σχεδιάσουν γραµµή παραγωγής µε 

Σύσταση κόκκων σίτου και 
δηµητριακών – άλεση 
(αλεύρι, σιµιγδάλι)  
Παραγωγή ελαιολάδου 
Ελαιούχοι σπόροι 
Εκχύλιση  
Επαναλαµβανόµενη 
εκχύλιση Χυµοποίηση 
 
 
 

Κοκκοµετρική σύσταση 
διαφορετικών τύπων 
αλεύρου 
Εκτίµηση απόδοσης 
ελαιοκάρπου 
Χυµοποίηση φρούτων 
Εκχύλιση ελαίου από 
ελαιούχους σπόρους µε 
οργανικούς διαλύτες 

Αρχές επεξεργασίας τροφίµων  
4. 2 Συντήρηση νωπών 
φρούτων και λαχανικών  
 
Μεταποίηση Φυτικών 
Προϊόντων 
3.2.1 Το αλεύρι 
2.1 Χυµοποίηση 
 
www.minagric.gr 
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τεχνολογία εκχύλισης, να αναζητήσουν 
τρόφιµα µε χρήση εκχύλισης ή άλεσης. Να 
επιλέξουν διαφορετικά τρόφιµα και να τα 
ταξινοµήσουν µε βάση την τεχνολογία 
µεταποίησης. 

 
 

 
ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να : 
 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν την σηµασία της 
εκµηχάνισης για την άσκηση της 
γεωργίας και την παραγωγή των 
τροφίµων.  
Εξηγούν την σηµασία της εκµηχάνισης 
για το σηµερινό όγκο παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων.  
Αναφέρουν λόγους που συνέβαλαν 
στην εκµηχάνιση της γεωργίας. 
Συνοψίζουν τους σηµαντικούς 
σταθµούς στην ιστορία της 
εκµηχάνισης της γεωργίας. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Ανακαλύπτουν τα οφέλη από την 
εκµηχάνιση για την παραγωγή 
προϊόντων διατροφής του ανθρώπου. 

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας 
 
1.Γενικά (Αιτίες 
που συνέβαλαν 
στην 
εκµηχάνιση, 
ιστορική 
αναδροµή) 
 

Καταιγισµός ιδεών:  
Γιατί είναι σηµαντική η εκµηχάνιση της 
γεωργίας; 
Πως επηρεάσθηκε η εξέλιξη των ανθρωπίνων 
κοινωνιών από την εκµηχάνιση της γεωργίας;  
Τι προσφέρει στην ατοµική , αλλά και στην 
εθνική οικονοµία η εκµηχάνιση της γεωργίας; 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία της εκµηχάνισης της γεωργίας. 
Σηµασία των γεωργικών µηχανηµάτων στη 
βιοµηχανική ανάπτυξη. 
Επίδραση της εκµηχάνισης της γεωργίας στην 
εθνική οικονοµία . 
Σηµερινή κατάσταση της εκµηχάνισης της 
γεωργίας στην χώρα µας. 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Αποτελέσµατα της εκµηχάνισης της γεωργίας 
στις δραστηριότητες και τη ζωή του αγρότη και 
στην αγροτική οικονοµία. 

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη 
Γεωργική Παραγωγή», Α΄ 
Τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας και Αρδεύσεις», Β΄ 
Τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. 
(Ειδικότητα: 
Επιχειρηµατικής Γεωργίας) 
 
Βιβλίο: «Παραγωγή και 
Χειρισµός Γεωργικών 
Προϊόντων», Β΄ Τάξη 1ου 
κύκλου Τ.Ε.Ε. (Ειδικότητα: 
Τεχνολογίας Τροφίµων και 
Εµπορίας (marketing) 
Γεωργικών Προϊόντων) 
 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/ 
browse/steg/theka/2010/ 
KalaitzakisAlexandros/ 
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Επισηµαίνουν την σηµασία της 
εκµηχάνισης την παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων και την εθνική οικονοµία.   
Συγκρίνουν τα αποτελέσµατα από την 
εκµηχάνιση της γεωργίας στις 
διάφορες ιστορικές περιόδους των 
ανθρωπίνων κοινωνιών. 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιερευνήσουν τις συνέπειες, θετικές ή 
αρνητικές, από την εκµηχάνιση της 
γεωργίας στην παραγωγή τροφίµων και 
στις οικονοµικές δραστηριότητες του 
ανθρώπου. 
Αξιολογήσουν τα προβλήµατα και της 
προοπτικές από την ανάπτυξη της 
εκµηχάνισης στη γεωργία. 
Συσχετίσουν την εκµηχάνιση της 
γεωργίας µε την οικονοµική ανάπτυξη 
των κοινωνιών του ανθρώπου. 
 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
Αξιολογούν την συµµετοχή και τον 
επηρεασµό της εθνικής οικονοµίας από 
την εκµηχάνιση της γεωργικής 
παραγωγής. 

Επιδιωκόµενοι σκοποί της εκµηχάνισης της 
γεωργίας.  
Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµηχάνιση 
της γεωργίας. 
Η εκµηχάνιση στους διαφόρους κλάδους της 
αγροτικής παραγωγής (µεγάλες καλλιέργειες, 
δενδρώδεις καλλιέργειες, θερµοκήπια, 
κτηνοτροφία, κλπ).  
Η εκµηχάνιση και οι οικονοµικές δυνατότητες 
και προοπτικές µιας γεωργικής επιχείρησης.  
Χαρακτηριστικά γεωργικά µηχανήµατα σε 
διαφορετικές αγροτικές δραστηριότητες 
(καλλιέργεια εδάφους, φυτεύσεις, ξεβοτάνισµα, 
άρδευση, λίπανση, συγκοµιδή, τυποποίηση 
φρέσκων και διαλογή γεωργικών προϊόντων). 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται σε 
οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει: 
α) Την σηµασία και την ιστορική εξέλιξη της 
εκµηχάνισης στη γεωργία. 
β) Η εκµηχάνιση της γεωργίας και η σηµασία 
της στην εθνική οικονοµία.  
γ) Οµάδες γεωργικών µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε σειρά αγροτικών 
δραστηριοτήτων (καλλιέργεια εδάφους, 
φυτεύσεις, άρδευση, συγκοµιδή, διαλογή 
γεωργικών προϊόντων) 
δ) Η εκµηχάνιση της γεωργίας ανά κλάδο της 
γεωργικής παραγωγής (µεγάλες καλλιέργειες, 
λαχανοκοµία, ανθοκοµία, θερµοκήπια, 
κτηνοτροφία, κλπ). 
 

attached- document-
1278319828- 617097-
18431/Kalaitzakis2010.pdf 
(Εργασία για τον Γεωργ. 
Ελκυστήρα) 
 
 
http://www.livepedia.gr/  
index.php/Live-Pedia.gr 
(Λήµµα: Εκµηχάνιση 
γεωργίας) 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Agricultural_machinery 
(στα αγγλικά, πολλές και 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες) 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_agricultural_machin
ery 
(στα αγγλικά, µεγάλη λίστα 
µε γεωργικά µηχανήµατα και 
µε παραποµπές σε 
φωτογραφίες και άλλες 
πολλές πληροφορίες) 
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ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν τι είναι η πρωτογενής, 
τι η δευτερογενής κατεργασία του 
εδάφους και να τις διαχωρίζουν. 
Περιγράφουν τι είναι η σποροκλίνη 
και πως δηµιουργείται. 
Εξηγούν την σηµασία της 
πρωτογενούς και της δευτερογενούς 
κατεργασίας του εδάφους και την 
δηµιουργία της σποροκλίνη. 
Συνοψίζουν τους βασικότερους 
στόχους της πρωτογενούς 
κατεργασίας τους εδάφους. 
Περιγράφουν τι είναι ο ελκυστήρας. 
∆ιευκρινίζουν ποιες λειτουργίες 
πραγµατοποιούν αντίστοιχα τα 
άροτρα, τα δισκάροτρα, τα 
παράροτρα, οι διαφορετικών τύπων 
καλλιεργητές, οι 
υπεδαφοκαλλιεργητές, οι σβάρνες, οι 
κοινές οδοντοσβάρνες, οι βωλοκόποι 
και οι δισκοσβάρνες. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Προσδιορίζουν την σηµασία και τις 
διαφορές της πρωτογενούς και της 
δευτερογενούς κατεργασίας του 

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση της Γεωργίας 
 
2. Εργαλεία και µηχανήµατα 
προετοιµασίας εδάφους 
(πρωτογενής και 
δευτερογενής κατεργασία, 
δηµιουργία σποροκλίνης). 
 

Καταιγισµός ιδεών:  
Τι είναι η προετοιµασία του 
εδάφους για το γεωργό και πόσων 
ειδών κατεργασίες του εδάφους 
γνωρίζετε; 
Τι είναι η σποροκλίνη, γιατί 
χρειάζεται και πως δηµιουργείται; 
Απαριθµήσετε µια σειρά από 
γεωργικά µηχανήµατα 
κατεργασίας του εδάφους που 
γνωρίζετε. 
Τι επιτυγχάνουµε µε το όργωµα 
του εδάφους; 
Για ποιους λόγους υπάρχουν τόσα 
διαφορετικά γεωργικά µηχανήµατα 
κατεργασίας του εδάφους; 
Πως αλλιώς ονοµάζουµε το 
τρακτέρ και τι εργασίες µπορεί να 
κάνει; 
Ποιους στόχους θέλει να πετύχει ο 
γεωργός και επεµβαίνει ακόµη 3-4 
φορές στο χωράφι που έχει ήδη 
οργώσει; 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Κατηγορίες και τύποι γεωργικών 
ελκυστήρων και γεωργικών 
µηχανηµάτων. 
Τα µέρη του γεωργικού ελκυστήρα 

Υπουργείο Αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων 
www.minagric.gr 
(κατάλογοι µε κατηγορίες, 
εταιρείες και τύπους 
γεωργικών µηχανηµάτων 
και ελκυστήρων) 
 
Βιβλίο: «Εισαγωγή στη 
Γεωργική Παραγωγή», Α΄ 
Τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας και Αρδεύσεις», 
Β΄ Τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. 
(Ειδικότητα: 
Επιχειρηµατικής Γεωργίας) 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση 
Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων»  2ος 
κύκλος ΤΕΕ (Ειδικότητα: 
Φυτικής Παραγωγής) 
 
http://gr.photaki.com/ 
pictures-tractors-p1 
(Εικόνες ελκυστήρων και 
γεωργικών µηχανηµάτων 
σε διάφορες στιγµές 
εργασιών τους) 
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εδάφους και της δηµιουργίας 
σποροκλίνης. 
Εντοπίζουν περιπτώσεις εδαφών 
αλλά και διαφορετικών συνθηκών 
που χρησιµοποιούνται διαφορετικού 
τύπου γεωργικά µηχανήµατα. 
Ταξινοµούν τα γεωργικά 
µηχανήµατα στα κατάλληλα για την 
πρωτογενή και σ’ αυτά για την 
δευτερογενή κατεργασία του 
εδάφους. 
Παρουσιάζουν τις διαφορετικές 
κατηγορίες αρότρων µε βάση τα 
τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 
Παρουσιάζουν σε ποιες περιπτώσεις 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς 
κατεργασίας του εδάφους 
χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τύποι 
γεωργικών µηχανηµάτων 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Ξεχωρίζουν τις διαφορετικές 
περιπτώσεις καλλιεργητικών 
αναγκών ή και εδαφών και ποια 
γεωργικά µηχανήµατα 
χρησιµοποιούνται αντίστοιχα. 
Συσχετίσουν τη χρήση του 
γεωργικού ελκυστήρα µε τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος και την 
κατάσταση του εδάφους. 
Προσδιορίζουν ανάλογα µε την 
εποχή του χρόνου ποιες εργασίες 
προετοιµασίας του εδάφους 

και αυτοτελή µηχανήµατα ή 
παρελκόµενα σ’ αυτόν. 
Ιστορικά στοιχεία για τους 
γεωργικούς ελκυστήρες και τα 
γεωργικά µηχανήµατα. 
Κατηγορίες γεωργικών εργασιών 
µε γεωργικά εργαλεία και 
περιγραφή των ενεργειών του 
αγρότη. 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Γεωργικές εργασίες προετοιµασίας 
του εδάφους για δηµιουργία 
σποροκλίνης από τα αρχαία χρόνια 
µέχρι σήµερα. 
Τι επιτυγχάνουµε κατά την 
πρωτογενή κατεργασία του 
εδάφους και τι κατά την 
δευτερογενή και ποια γεωργικά 
µηχανήµατα αντίστοιχα 
χρησιµοποιούµε. 
Ποια η σηµασία του γεωργικού 
ελκυστήρα σε µια αγροτική 
επιχείρηση. 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει:  
α) Κατηγορίες και τύπους 
γεωργικών µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιούνται στην περιοχή 
τους ή γενικότερα στον νοµό ή την 
χώρα (βάση εµπειρίας τους ή 

 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/ 
browse/steg/theka/2010/ 
KalaitzakisAlexandros/ 
attached- document-
1278319828- 617097-
18431/Kalaitzakis2010.pdf 
(Εργασία για τον Γεωργ. 
Ελκυστήρα) 
 
http://europa.eu/legislation 
_summaries/other/l21057b 
_el.htm 
(Γεωργικοί ή δασικοί 
ελκυστήρες και 
µηχανήµατα: Προσέγγιση 
της νοµοθεσίας, περιέχουν 
και τεχνικά στοιχεία.) 
 
http://www.livepedia.gr/  
(Λήµµα: Άρωση) 
 
http://el.wikipedia.org/ 
(Λήµµα: Άροτρο) 
 
http://www.agrolaiki.gr/ 
agrolaiki-tv/agrovideos-
georgikes-
ergasies/viewcategory/13/-
.html 
(Βιντεοταινίες µε 
γεωργικές εργασίες και µε 
γεωργικά µηχανήµατα, π.χ. 
Τρακτέρ όργωµα µε υνιά) 
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επιβάλλεται να πραγµατοποιηθούν µε 
τα αντίστοιχα γεωργικά µηχανήµατα. 
 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 

συγκέντρωσης πληροφοριών). 
β) Γεωργικές εργασίες που 
γίνονται για την δηµιουργία 
σποροκλίνης, πιθανές δυσκολίες 
και χρήση ειδικών γεωργικών 
µηχανηµάτων που µπορούν να 
επιλύσουν προβλήµατα. 
γ) Γεωργικός ελκυστήρας, τα 
µηχανικά του µέρη και τα 
παρελκόµενα ή αυτοτελή 
µηχανήµατα που σχετίζονται µ’ 
αυτόν και ποιες εργασίες εκτελούν. 
δ) Την ιστορία της κατεργασίας 
του εδάφους για τον άνθρωπο από 
τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα και 
την σηµασία της για την 
τεχνολογική πρόοδό του. 
  

http://wikipedia.qwika.com/ 
en2el/Harrow 
(Βωλοκόπος) 
http://www.agrogi.eu/ 
default.aspx?catid=253 
(Ιστότοπος µε στοιχεία για 
γεωργικές εργασίες) 
http://mouseio.porti.gr/ 
gallery3.html 
(Λαογραφικό Μουσείο 
Πορτής -περιοχής 
Αγράφων ν. Καρδίτσας-: 
Αγροτικά Εργαλεία) 
http://sfrang.com/historia/ 
selida422.htm 
(Ιστορία γεωργικής 
τεχνολογίας) 
 
http://sfrang.com/historia/ 
selida502.htm#1 
(Ατµοκίνητοι ελκυστήρες) 

 
 

ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Περιγράφουν τι είναι σπορά, 
φύτευση και µεταφύτευση.  
∆ίνουν παραδείγµατα φυτών ή και 
κατηγοριών φυτικών ειδών που 
χρησιµοποιούν αντίστοιχα τη σπορά, 

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας 
 
3. Εξοπλισµός και 
εργασίες σποράς, 
φύτευσης, 

Καταιγισµός ιδεών:  
Πως ξεκινάει ο Γεωργός την 
παραγωγή των φυτικών προϊόντων 
στη γεωργία; 
Όλα τα φυτά πολλαπλασιάζονται 
στον αγρό µε τον ίδιο τρόπο; 
Τι διαφορές στον τρόπο 

Βιβλίο: «Εκµηχάνιση Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων»  2ος κύκλος ΤΕΕ 
(Ειδικότητα: Φυτικής Παραγωγής) 
 
Βιβλίο: «Μηχανήµατα και Εργαλεία 
Φυτοτεχνικών Έργων»  
2ος κύκλος ΤΕΕ (Ειδικότητα: 
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τη φύτευση ή τη µεταφύτευση. 
Περιγράφουν τους τρεις τρόπους 
σποράς (χύδην, γραµµική και χωρίς 
προετοιµασία του εδάφους). 
Περιγράφουν τις διαδικασίες και τις 
προϋποθέσεις για τη φύτευση  
Περιγράφουν τις διαδικασίες και τα 
στάδια της µεταφύτευσης. 
Εξηγούν τους λόγους της 
απολύµανσης των σπόρων. 
Εξηγούν την σηµασία του 
αραιώµατος των φυτών στις 
καλλιέργειες που έχουν προκύψει 
από γραµµική σπορά. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Ανακαλύπτουν τη σηµασία του 
βάθους τοποθέτησης του φυτικού 
γενετικού υλικού για κάθε 
καλλιεργούµενο φυτικό είδος. 
Επισηµαίνουν τις διαφορετικές 
µορφές του φυτικού γενετικού 
υλικού και των τεχνικών που 
χρησιµοποιούνται αντίστοιχα στην 
σπορά, τη φύτευση και την 
µεταφύτευση. 
Ταξινοµούν τους τρόπους γραµµικής 
σποράς σε συνάρτηση µε την 
εφαρµογή ή µη της πρωτογενούς 
κατεργασίας του εδάφους για τον 
σχηµατισµό σποροκλίνης. 
Εντοπίσουν τους τρεις τρόπους 
φύτευσης (µε τα χέρια, ηµιαυτόµατη 

µεταφύτευσης, 
απολύµανσης και 
αραιώµατος των 
φυτών. 
 

πολλαπλασιασµού του φυτικού 
υλικού στο χωράφι µπορείτε να 
εντοπίσετε; 
Το πολλαπλασιαστικό υλικό 
(σπόροι, κλπ) που χρησιµοποιούν οι 
γεωργοί σε ποια κατάσταση πρέπει 
να βρίσκονται για να το 
χρησιµοποιήσουµε; 
Όταν φυτρώσουν οι σπόροι, στη 
γραµµική σπορά, αφήνουµε να 
µεγαλώσουν όλα τα φυτάρια;  
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
∆ηµιουργία πολλαπλασιαστικού 
υλικού (σπόροι, φυτάρια, κλπ.) για 
την φυτική παραγωγή. 
Παραγωγικές καλλιέργειες στη χώρα 
µας µε σπορά, µε φύτευση και µε 
µεταφύτευση. 
Εικόνες, βίντεο και περιγραφή 
µηχανηµάτων και εργαλείων 
σποράς, φύτευσης και µεταφύτευσης 
(χειρωνακτικά, ηµιαυτόµατα, 
αυτόµατα). 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Χύδην, γραµµική ή χωρίς 
προετοιµασία του εδάφους σπορά 
και ποιες περιπτώσεις µας συµφέρει 
να εφαρµόσουµε την κάθε 
περίπτωση ή τελικά υποχρεούµαστε 
σε κάποια απ’ αυτές. 
Η απολύµανση των σπόρων σαν 

Κηποτεχνίας) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=Cr8RiSyTgFo 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας για 
δηµιουργία σπόρων και φυτωρίων για 
πολλαπλασιαστικό υλικό) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=iFCdAgeMGOA 
&feature=player_embedded 
(Βίντεο πολύ µικρής χρονικής διαρκείας 
για φύτρωµα σπόρων καλαµποκιού σε 
γραµµική σπορά) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=kZ-_z-CFKho 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας για 
γραµµική σπορά καλαµποκιού) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=mxGzA84BmpQ&feature 
=related 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας µε 
χειροκίνητη σπαρτική µηχανή για 
γραµµική σπορά) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=QzLqYchc41s& 
feature=related 
(Βίντεο περίπου δώδεκα λεπτών για 
φύτευση πατάτας µε παραδοσιακό τρόπο 
στη Καρυά Λευκάδας) 
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µηχανή, αυτόµατη µηχανή). 
Ταξινοµούν σε οµάδες τα χηµικά 
µέσα για την προστασία των σπόρων. 
Παρουσιάζουν στοιχεία του τρόπου 
και των τεχνικών αραιώµατος των 
φυτών µε τα µαχαίρια 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
∆ιακρίνουν τα γεωργικά 
µηχανήµατα και εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται στον καθένα από 
τους τρεις τρόπους σποράς. 
Ξεχωρίζουν εικόνες γεωργικών 
µηχανηµάτων για τις διάφορες 
κατηγορίες σποράς, φύτευσης και 
µεταφύτευσης. 
 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 

απαραίτητο µέτρο και άλλα 
προληπτικά µέτρα που µπορούµε να 
λάβουµε. 
Προετοιµασίες και προεργασίες του 
αγρότη για την φύτευση ή και την 
µεταφύτευση και τα χρονικά 
διαστήµατα που απαιτούνται. 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει  
α) Εικόνες και βίντεο από σπορά 
χειρωνακτικά ή και αυτόµατα στους 
τρεις διαφορετικούς τρόπους 
σποράς. 
β) Εικόνες και βίντεο από φυτεύσεις 
χειρωνακτικά, ηµιαυτόµατα και 
αυτόµατα σε διάφορες κηπευτικών 
και σκαλιστικές καλλιέργειες. 
γ) Εικόνες και βίντεο από 
µεταφυτεύσεις χειρωνακτικά, 
ηµιαυτόµατα και αυτόµατα σε 
διάφορες καλλιέργειες. 
δ) Την σηµασία της απολύµανσης 
των σπόρων και τι κάνουµε σε 
περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας. 
 

http://www.youtube.com/ 
watch?v=6-QP5b4eSjQ&feature=related 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας 
Φύτεµα καρότου µε αυτόµατη  
µηχανή) 
 
http://www.moa.gov.cy/moa/ 
da/da.nsf/All/B33A571DD5D 
9DE0DC22571100053E392/ 
$file/9_2005%20PATATA.pdf 
?OpenElement 
http://www.easdrama.gr/index. 
php?option=com_content&view 
=category&layout=blog&id= 
113&Itemid=128 
(∆ύο δικτυακές διευθύνσεις µε πολλά 
στοιχεία για την φύτευση πατάτας και την 
εκµηχάνιση της καλλιέργειας) 
 
http://www.ftiaxno.gr/ 
2009/04/blog-post.html 
http://agrotica.blogspot.gr/ 
2012/01/blog-post_3017.html 
http://diytv.gr/fyta/ 
139-kalliergeia-tomata-veranta-glastra-
khpos-viologiko.html 
http://www.youtube.com/watch?v 
=mwQC9BzXM68&feature=related 
(Τέσσερεις δικτυακοί τόποι µε 
πληροφορίες και βίντεο για σπορεία και 
µεταφύτευση ντοµάτας) 
http://www.youtube.com/watch? 
NR=1&v=yoA4L7WvWao&feature 
=endscreen 
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http://www.youtube.com/watch? 
feature=endscreen&NR=1&v=1PH 
MyXzQ1og 
(∆ύο δικτυακοί τόποι µε βίντεο πολύ 
µικρής διαρκείας µε αυτόµατη και 
ηµιαυτόµατη µεταφύτευση) 

 
ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται τις τέσσερεις 
κατηγορίες µέσων που έχουµε για 
την καταπολέµηση των ζιζανίων, 
εχθρών και ασθενειών.  
Εξηγούν τι είναι το ζιζάνιο και τι το 
ζιζανιοκτόνο για την φυτική 
παραγωγή. 
∆ιευκρινίζουν τους λόγους που 
σήµερα πραγµατοποιούµε 
καταπολέµηση των ζιζανίων µε 
µηχανικά µέσα. 
Συνοψίζουν τα δύο βασικά 
φυτοτεχνικά µέσα (αµειψισπορά, 
χλωρά λίπανση) που εµποδίζουν 
την εξάπλωση των ζιζανίων και 
ποιες καλλιεργητικές πρακτικές 
(µονοκαλλιέργεια, εντατική 
ανόργανη λίπανση) ευνοούν την 
εξάπλωσή τους. 
Συνοψίζουν τις τρεις κατηγορίες 
εργαλείων εφαρµογής των 

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας 
 
4. 
Καταπολέµηση 
ζιζανίων, εχθρών 
και ασθενειών 
 
 

Καταιγισµός ιδεών:  
Ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές 
των φυτών στο χωράφι και γιατί 
είναι «επικίνδυνοι»; 
Ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι που για 
χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος 
χρησιµοποιούσε για να 
αντιµετωπίσει ή και εκµεταλλευτεί 
την παρουσία των ζιζανίων στα 
χωράφια; 
Με ποιους τρόπους οι µηχανές 
µπορούν να αντικαταστήσουν την 
χειρωνακτική εργασία στην 
καταπολέµηση ζιζανίων και σε ποιες 
καλλιέργειες; 
Ποιοι είναι οι τρόποι που 
εφαρµόζουµε τα χηµικά µέσα για 
την καταπολέµηση των εχθρών και 
των ασθενειών των φυτών στα 
χωράφια; 
Όλοι οι ψεκαστήρες που 
χρησιµοποιούµε στην γεωργία είναι 
ίδιοι; Τι διαφορές µπορούµε να 

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική 
Παραγωγή», Α΄ Τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων»  2ος κύκλος ΤΕΕ 
(Ειδικότητα: Φυτικής Παραγωγής) 
 
Βιβλίο: «Φυτοπροστασία» 2ος κύκλος ΤΕΕ 
(Ειδικότητα: Κηποτεχνίας) 
 
Βιβλίο: «Μηχανήµατα και Εργαλεία 
Φυτοτεχνικών Έργων»  
2ος κύκλος ΤΕΕ (Ειδικότητα: Κηποτεχνίας) 
 
Βιβλίο: «Συντήρηση Κηποτεχνικών 
Εφαρµογών», 2ος κύκλος ΤΕΕ (Ειδικότητα: 
Κηποτεχνίας) 
 
Βιβλίο: «Ζιζανιολογία», Συγγραφέας: Η.Γ. 
Ελευθεροχωρινός, 1996, Εκδόσεις: 
Αγρότυπος 
 
http://biognosi.blogspot.gr/ 
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σκευασµάτων της φυτοπροστασίας 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Εντοπίσουν τους τρεις τρόπους 
καταπολέµησης των ζιζανίων. 
Παρουσιάζουν διάφορα εργαλεία 
και µηχανικά µέσα καταπολέµησης 
των ζιζανίων. 
∆ιακρίνουν τους ψεκαστήρες, τους 
νεφελοξεκαστήρες και τους 
επιπαστήρες. 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
Συσχετίσουν την βιολογική 
καλλιέργεια µε τα φυσικά µέσα 
καταπολέµησης των ζιζανίων. 
∆ιαπιστώνουν τους παράγοντες 
που επιβεβαιώνουν την ευρύτατη 
χρήση και εξάπλωση των 
ζιζανιοκτόνων, εντοµοκτόνων και 
µυκητοκτόνων. 
 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα 
των εργασιών τους στην τάξη. 
Αξιολογήσουν τη σηµασία και την 
αξία για την φυτική παραγωγή της 
χρησιµοποίησης των µηχανικών, 
φυσικών, φυτοτεχνικών και 
χηµικών µέσων καταπολέµησης 
ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών 
των φυτών. 

παρατηρήσουµε; 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική 
έρευνα:  
Η µηχανική καταπολέµηση των 
ζιζανίων και η σηµασία της για την 
ανάπτυξη των φυτών και την καλή 
και ποιοτική παραγωγή. Σχετικά 
στοιχεία που υπάρχουν για την 
Ελλάδα. 
Οι τρόποι αντιµετώπισης των 
ζιζανίων (σκάλισµα, µηχανικά, 
ζιζανιοκτόνα) και παρουσίαση 
µηχανηµάτων και εργαλείων που 
χρησιµοποιούνται αντίστοιχα σε 
κάθε περίπτωση για τον σκοπό αυτό. 
Παρουσίαση τύπων µηχανηµάτων 
και συσκευών που 
χρησιµοποιούνται στην 
καταπολέµηση εχθρών και 
ασθενειών σε διαφορετικές 
καλλιέργειες (φυτά µεγάλης 
καλλιέργειας, λαχανοκοµικά, 
αµπέλια, δενδρώδεις, κλπ) 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Η σηµασία της µηχανικής 
καλλιέργειας στην αποµάκρυνση 
των ζιζανίων για την συνήθη 
γεωργική πρακτική και την 
βιολογική γεωργία. 
Η αµειψισπορά και η χλωρή 
λίπανση έχουν ευεργετικές 
επιδράσεις στην καταπολέµηση των 

2010/03/blog-post_06.html#!/2010/03/blog-
post_06.html 
(Ιστότοπος µε πολλά στοιχεία σχετικά µε τη 
βιολογική γεωργία και τα ζιζάνια) 
 
http://triton.chania.teicrete. 
gr/bio_geo/zizania/zizania_ 
Summary.htm 
(Ιστότοπος ΤΕΙ Κρήτης, Πτυχιακή Εργασία: 
«∆ιαχείριση ζιζανίων στην βιολογική 
γεωργία») 
 
http://basilakakis.gr/ 
(Αναζητείστε το άρθρο: «Αντιµετώπιση 
Ζιζανίων στην Ελιά», πληροφορίες και για 
φυσική αντιµετώπιση ζιζανίων) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=dEfY8X37tkA& 
feature=related 
(Βίντεο πολύ µικρής χρονικής διάρκειας µε 
µικρό σκαπτικό για αποµάκρυνση ζιζανίων) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TH 
F90D4axy4&feature=player_embedded 
(Βίντεο µικρής χρονικής διάρκειας µε 
µηχανικό σκαλιστήρι µε ενσωµατωµένο 
λιπασµατοδιανοµέα σε καλλιέργεια 
καλαµποκιού) 
 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=8MjA3x4qkks 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας µε 
επινώτιο ψεκαστήρα για ζιζανιοκτονία και 
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ζιζανίων, των εχθρών και των 
ασθενειών των καλλιεργειών; 
Ποια η σηµασία και τα προβλήµατα 
από τη χρήση ζιζανιοκτόνων και 
φυτοπροστατευτικών ουσιών και 
πόσο συµβάλλει σ’ αυτά η σωστή 
εφαρµογή τους µε τα κατάλληλα 
µηχανήµατα. 
  
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε 
οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει  
α) Η µηχανική καλλιέργεια στη 
συνήθη γεωργική πρακτική και στη 
βιολογική γεωργία. 
β) Η εξάπλωση των ζιζανιοκτόνων 
και των φυτοπροστατευτικών 
ουσιών (στην περιοχή, στην 
Ελλάδα, ή παγκόσµια) και 
παρουσίαση µηχανηµάτων και 
συσκευών που χρησιµοποιούνται. 
γ) Η σηµασία της ορθής εφαρµογής 
µε τα κατάλληλα µέσα των χηµικών 
ουσιών για επιθυµητά 
αποτελέσµατα στις καλλιέργειες, 
πιθανές επιπλοκές και τα µέτρα 
ασφαλείας των χειριστών τους. 

κατάλληλο ατοµικό εξοπλισµό του χειριστή) 
 
http://www.youtube.com/watch?v= 
L4j26MbiIms&feature=related 
(Βίντεο πολύ µικρής χρονικής διαρκείας µε 
αυτόνοµο ψεκαστικό µηχάνηµα) 
 
http://www.diskosvarna.gr/ 
gr_products.asp 
(Ιστότοπος µε σειρά γεωργικών µηχανηµάτων 
κατεργασίας εδάφους, σκαλιστικά, ψεκαστικά, 
κλπ) 

 
ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις γνώσεις  

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση 

Καταιγισµός ιδεών:  
Σε τι ποσότητες τοποθετούνται στο 

Βιβλίο: «Εκµηχάνιση της Γεωργίας 
και Αρδεύσεις», Β΄ Τάξη 1ου κύκλου 
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Περιγράφουν την τοποθέτηση 
ανόργανου λιπάσµατος µε την 
σπαρτική ή φυτευτική µηχανή ή στα 
«πεταχτά», χύδην.. 
Εξηγούν τι είναι τα οργανικά 
λιπάσµατα (κόµποστ). 
Αντιλαµβάνονται την σηµασία και το 
βασικό λόγο της ορθολογικής και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένης 
εφαρµογής των αρδεύσεων. 
Περιγράφουν τις τρεις βασικές 
κατηγορίες των συστηµάτων άρδευσης. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
∆ιακρίνουν τους δύο βασικούς τύπους 
µηχανηµάτων που βοηθούν στην 
ενσωµάτωση των οργανικών 
λιπασµάτων στο έδαφος. 
Εντοπίσουν τους διαφορετικούς 
τρόπους που διατίθεται το νερό στα 
φυτά µε βάση τα διαφορετικά 
συστήµατα άρδευσης. 
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση ζητήµατος/ 
προβλήµατος  
Συσχετίσουν τις δυνατότητες 
άρδευσης και παροχής λιπάσµατος µε 
τους λιπασµατοδιανοµείς (υγρού 
τύπου). 
Εξετάσουν τις δυνατότητες 
εξοικονόµησης αρδευτικού νερού σε 
σχέση µε τις διαφορετικές κατηγορίες 
συστηµάτων άρδευσης.  

της Γεωργίας 
 
5. Συστήµατα 
άρδευσης και 
µεταφοράς και 
εφαρµογής 
λιπασµάτων 
 
 

έδαφος τα οργανικά και τα ανόργανα 
λιπάσµατα; 
Πότε είναι καλλίτερα να τοποθετείται το 
ανόργανο λίπασµα στα φυτά πριν, κατά 
την διάρκεια ή µετά την σπορά ή την 
φύτευση; 
Έχει σηµασία ποιο σύστηµα άρδευσης 
εφαρµόζουµε για την οικονοµία που 
µπορούµε να κάνουµε στο αρδευτικό 
νερό; 
Σε ποιο σύστηµα άρδευσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ο 
λιπασµατοδιανοµέας (υγρού τύπου); 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
∆ιαδικασίες και τρόποι παρασκευής 
οργανικού λιπάσµατος (κοµπόστ) 
Εικόνες και βίντεο από µηχανήµατα 
τοποθέτησης στο χωράφι οργανικών και 
ανόργανων λιπασµάτων. 
Παρουσίαση των διαφορετικών τύπων 
από το κάθε ενός από τα τρία συστήµατα 
άρδευσης και παραδείγµατα 
καλλιεργειών που εφαρµόζεται κάθε 
σύστηµα άρδευσης σήµερα. 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Η αξία του οργανικού λιπάσµατος για τη 
γεωργία. 
Τρόποι εφαρµογής του ανόργανου 
λιπάσµατος στο χωράφι. 
Επηρεασµός των οικονοµικών 
αποδόσεων των καλλιεργειών αλλά και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους 

Τ.Ε.Ε. (Ειδικότητα: Επιχειρηµατικής 
Γεωργίας) 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων»  2ος κύκλος ΤΕΕ 
(Ειδικότητα: Φυτικής Παραγωγής) 
 
Βιβλίο: «Εφαρµογές Αρδευτικών 
δικτύων στην Κηποτεχνία» 2ος 
κύκλος ΤΕΕ (Ειδικότητα: 
Κηποτεχνίας) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=IYCTajqTfuM 
(Βίντεο πολύ µικρής διαρκείας µε 
παρελκόµενο λιπασµατοδιανοµέα 
οργανικού λιπάσµατος) 
 
http://www.agrosales.gr/products/ 
Lipasmatodianomeis/ 
(Ιστότοπος µε διαφόρων τύπων 
λιπασµατοδιανοµείς ως παρελκόµενο 
γεωργικού ελκυστήρα για χύδην 
τοποθέτηση λιπάσµατος στο χωράφι) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=58vDhLhbVaA 
(Βίντεο πολύ µικρής διαρκείας µε 
µηχάνηµα και διαδικασία δηµιουργίας 
κόµποστ) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=G4Yn76dktXk 
(Βίντεο πολύ µικρής διαρκείας µε 
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4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των 
εργασιών τους στην τάξη. 
 

από τη χρησιµοποίηση των διαφορετικών 
τύπων άρδευσης. 
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές 
χωρίζονται σε  οµάδες και κάθε οµάδα 
αναλαµβάνει να παρουσιάσει  
α) Τρόπους παρασκευής και εφαρµογής 
των οργανικών λιπασµάτων στο χωράφι. 
β) Τους τρόπους και τους χρόνους 
εφαρµογής των ανόργανων λιπασµάτων 
στο χωράφι. 
γ) Συστήµατα άρδευσης: Η 
οικονοµικότητά τους για τον παραγωγό 
και η αξία τους για το περιβάλλον. 

πότισµα επιφανειακής άρδευσης) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=ykMvtFfPIqk 
(Βίντεο πολύ µικρής διάρκειας µε 
επίδειξη συστήµατος τεχνητής 
βροχής) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?feature=endscreen&v=Uz_AA 
r0GE_0&NR=1 
(Βίντεο µικρής διαρκείας µε σύστηµα 
άρδευσης µε σταγόνες) 

 
ΚΕΦ 8   ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ  ΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά θέµατα ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις  
Αντιλαµβάνονται την σηµασία 
της ωρίµανσης για την έναρξη της 
συγκοµιδής. 
Περιγράφουν ποιος παράγοντας 
είναι σηµαντικός για να ξεκινήσει 
η συγκοµιδή π.χ. στα 
σποροδοτικά φυτά και ποιος σε 
καλλιέργειες που συλλέγονται τα 
φύλλα. 
 
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος/ προβλήµατος  

ΚΕΦ 8   
Εκµηχάνιση της 
Γεωργίας 
 
6. Συγκοµιδή - 
Θεριζοαλωνισµός 
 

Καταιγισµός ιδεών:  
Γιατί ο λαός έχει ονοµάσει τον Ιούλη: 
«θεριστή», τον Σεπτέµβρη «τρυγητή» ή έχει 
γνωµικά όπως «Τυρί, µαλλί τον Αύγουστο κι 
αγγούρια τον Γενάρη»; 
Τι σηµαίνει πρώιµη ή όψιµη χρονιά; 
Ποιες καλλιέργειες γνωρίζεται που η συγκοµιδή 
τους είναι πλήρως µηχανοποιηµένη; 
 
∆ιαδικτυακή ή Βιβλιογραφική έρευνα:  
Σηµασία της καλής συγκοµιδής για την 
ποιότητα και την τιµή εµπορίας του 
παραγόµενου προϊόντος (επιλογή 
καλλιεργούµενου φυτού από τον µαθητή σε 
συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό) 

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική 
Παραγωγή», Α΄ Τάξη 1ου κύκλου 
Τ.Ε.Ε. 
 
Βιβλίο: «Εκµηχάνιση Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων»  2ος κύκλος ΤΕΕ 
(Ειδικότητα: Φυτικής Παραγωγής) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=rCY0AqTIKP4 
(Βίντεο µικρής διαρκείας µε 
θεριζοαλωνιστική µηχανή ρυζιού) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?feature=endscreen&v=Cr7UOyS 
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Επισηµάνουν ότι εργασίες 
συγκοµιδής όπως ο 
θεριζοαλωνισµός είναι πλήρως 
µηχανοποιηµένες.  
 
3ο Επίπεδο: ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/ προβλήµατος  
∆ιακρίνουν ότι ανάλογα µε την 
καλλιέργεια οι συνθήκες 
ωρίµανσης και οι παράγοντες που 
ελέγχουµε για να καθορίσουµε 
τον κατάλληλο χρόνο της 
συγκοµιδής, διαφέρουν 
σηµαντικά. 
 
4ο Επίπεδο: ∆ράσεις 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα 
των εργασιών τους στην τάξη. 
 

Εικόνες, βίντεο και περιγραφή συλλεκτικών 
µηχανών διαφόρων καλλιεργειών (σιτηρών, 
βαµβακιού,  
καλαµποκιού, πατάτας, κλπ) 
 
Συζήτηση µε θέµατα:  
Η σηµασία των καιρικών συνθηκών στο χρόνο 
συγκοµιδής κάθε καλλιέργειας. 
Η σηµασία της µηχανοποιηµένης συγκοµιδής 
για την καλή ποιότητα των παραγοµένων 
προϊόντων και την έγκαιρη διάθεσή τους στους 
καταναλωτές. 
Κόστος αγοράς και λειτουργίας συλλεκτικών 
µηχανών και οργάνωση των παραγωγών - 
αγροτών.  
 
Ανάληψη δράσης: οι µαθητές χωρίζονται σε  
οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 
παρουσιάσει  
α) Κατάλληλος χρόνος συγκοµιδής για τις 
παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής ή της 
Ελλάδας. 
β) Μηχανήµατα, εργαλεία και παρελκόµενα που 
χρησιµοποιούµε για την συγκοµιδή 
παραδοσιακών καλλιεργειών της περιοχής ή της 
Ελλάδας. 

csOI&NR=1 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας µε 
θεριζοαλωνιστική µηχανή σιτηρών και 
καλαµποκιού) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?v=JWmWuE0X8ow 
(Βίντεο µικρής χρονικής διαρκείας µε 
πατατοεξαγωγέα) 
 
http://www.youtube.com/watch 
?feature=endscreen&v=GOU-
i_MnWgQ&NR=1 
(Βίντεο πολύ µικρής χρονικής 
διαρκείας µε βαµβακοσυλλεκτική) 
 
http://www.moa.gov.cy/moa/da 
/da.nsf/All/A214160EB9E41533 
C22574EA0066794A/$file/ 
SigkomidiElionElionParagogi 
Eleodadou.pdf?OpenElement 
(Αρχείο από το Υπουργείο Γεωργίας 
της Κύπρου για την συγκοµιδή της 
ελιάς και την καλή ποιότητα του 
ελαιολάδου) 
 
http://www.olint.com/el/ 
pyknis-fyteysis 
(Ιστότοπος µε στοιχεία καλλιεργητικών 
τεχνικών για επιτυχηµένη συγκοµιδή 
στην ελιά) 
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ΚΕΦ.  10   Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Προσδοκώµενα µαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Βασικά Θέµατα Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να  
1ο Επίπεδο: Θεµελιώδεις 
γνώσεις 
Οριοθετήσουν την έννοια της 
εµπορίας 
Περιγράφουν τον ρόλο της 
εµπορίας των γεωργικών 
προϊόντων  
Αναφέρουν τις λειτουργίες της 
εµπορίας 
∆ιακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της 
εµπορίας των γεωργικών 
προϊόντων  
2ο Επίπεδο: Εντοπισµός 
ζητήµατος /προβλήµατος 
Προσδιορίσουν τον σκοπό και τις 
ωφέλειες κάθε λειτουργίας του 
µάρκετινγκ 
Εντοπίσουν τις διαφορές του 
µάρκετινγκ των γεωργικών 
προϊόντων από το αντίστοιχο των 
άλλων κλάδων 
Επίπεδο 3ο : ∆ιερεύνηση 
ζητήµατος/προβλήµατος 
Συνδέσουν τις ιδιαιτερότητες του 
µάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων 
µε τα προβλήµατα που 
δηµιουργούν 
∆ιερευνήσουν τις προϋποθέσεις 
βελτίωσης του µάρκετινγκ 

ΚΕΦ. 10 
Η εµπορία των 
γεωργικών προϊόντων 
 
Έννοια, σκοποί, ρόλος της 
εµπορίας 
 
Ιδιαιτερότητες του 
µάρκετινγκ των γεωργικών 
προϊόντων 
 
 
 
Έννοια, σκοποί, ωφέλειες 
των επί µέρους 
λειτουργιών εµπορίας 
(ανταλλαγή, αποθήκευση, 
µεταφορά, επεξεργασία-
µεταποίηση, τυποποίηση, 
συσκευασία, σήµανση, 
διαφήµιση, έρευνα αγοράς) 

 
Καταιγισµός ιδεών: τι είναι η εµπορία 
 
Συζήτηση µε θέµατα: Ποιες οι ωφέλειες 
της εµπορίας για παραγωγούς , 
καταναλωτές , φορείς; 
∆ιαφέρει το µάρκετινγκ των γεωργικών 
προϊόντων από το αντίστοιχο των 
υπόλοιπων κλάδων; 
 
Ανάληψη δράσης:  
1) Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και 
κάθε οµάδα αναλαµβάνει να παρουσιάσει 
στοιχεία για κάθε µια λειτουργία του 
µάρκετινγκ των τριών σπουδαιότερων 
προϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης 
της περιοχής των µαθητών. 
Αναλυτικότερα: 
α) Τους φορείς εµπορίας στους οποίους 
πωλούν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους και 
το ποσοστό που διαθέτουν σε κάθε φορέα 
β) Τα είδη µεταφορικών µέσων που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τους 
µέχρι τον τελικό καταναλωτή καθώς και 
την αιτιολόγηση της επιλογής των 
µεταφορικών µέσων 
γ) Τις επιχειρήσεις µεταποίησής τους (για 
όσα µεταποιούνται), τα προϊόντα τα οποία 
παράγονται καθώς και τις αγορές στις 
οποίες πωλούνται  

Βιβλίο Στοιχεία Γεωπονίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ τάξη 
Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης 
ΚΕΦ.10ο :Η εµπορία των 
Γεωργικών Προϊόντων 
Ενότητες 10.1, 10.2, 10.3 
 
Βιβλίο Εµπορία Γεωργικών 
Προϊόντων, 
Τάξη Β, 1ου κύκλου ΤΕΕ, 
Τοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και 
Περιβάλλοντος 
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γεωργικών προϊόντων της χώρας 
µας 
∆ιερευνήσουν το µάρκετινγκ των 
κυριότερων γεωργικών προϊόντων 
της περιοχής τους και να 
προτείνουν τρόπους βελτίωσής 
του 
Καταγράψουν τις ωφέλειες του 
µάρκετινγκ συνολικά αλλά και 
των επί µέρους λειτουργιών του 
ξεχωριστά  
Επίπεδο 4 : ∆ράσεις 
Παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα 
της εργασίας τους στην τάξη 
∆ηµιουργήσουν το τελικό 
παραδοτέο της ενότητας 

δ) Τα είδη των αποθηκευτικών χώρων που 
χρησιµοποιούνται, για όσα προϊόντα 
αποθηκεύονται, καθώς και τους λόγους 
αποθήκευσής τους 
ε) Τα χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία 
τυποποιούνται και το ποσοστό 
τυποποίησής τους 
στ) Τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας 
Κάθε οµάδα ορίζει τον «αντιπρόσωπό 
της». Όλες οι οµάδες µαζί δηµιουργούν 
ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο για τις 
συνθήκες εµπορίας των τριών κυριότερων 
προϊόντων της περιοχής τους καθώς και 
προτάσεις βελτίωσής της,  που είναι και το 
παραδοτέο αυτής της ενότητας 
 
2) ∆ηµιουργία πόστερ µε εµπορικά 
σήµατα και σχόλια,  για τυποποιηµένα και 
συσκευασµένα  γεωργικά προϊόντα 
3) ∆ηµιουργία αραχνογράµµατος της 
εµπορίας µε τις λειτουργίες της και τις 
ωφέλειες της κάθε µίας 
 
Έρευνα: Στοιχεία που αναγράφονται στις 
ετικέτες των συσκευασµένων προϊόντων 
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Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2012-13.  
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
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