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Υπεύθυνος μαθήματος: ………………

Διδάσκοντες: ………………
1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία, Φυσιολογία)

Φυτών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (ανά
εργαστηριακό τμήμα)

6 6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η Μορφολογία και η Ανατομία φυτών είναι κλάδοι της Βοτανικής/Βιολογίας Φυτών που
ασχολούνται με τη μορφή και τη δομή όλων των φυτικών μερών – από το υποκυτταρικό
επίπεδο έως το επίπεδο των οργάνων. Η Φυσιολογία Φυτών μελετά τη λειτουργία των
φυτών και την εναρμόνιση βασικών φυτικών διεργασιών με το περιβάλλον. Στο παρόν
μάθημα ο φοιτητής θα διδαχθεί βασικές αρχές των τριών αυτών κλάδων της Βιολογίας των
φυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1) να γνωρίζει τη δομή όλων των φυτικών μερών, από το υποκυτταρικό επίπεδο έως

το επίπεδο του φυτικού οργάνου
2) να κατανοεί το πώς η δομή και η εξωτερική διαμόρφωση των φυτικών οργάνων

εξυπηρετούν τη/τις συγκεκριμένη/ες λειτουργία/ες που επιτελούνται στο πλαίσιο
του φυτικού οργανισμού

3) να είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές μικροσκοπικής παρατήρησης του φυτικού
κόσμου

4) να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές φυτικές διεργασίες, π.χ. φωτοσύνθεση,
αναπνοή, διαπνοή, πρόσληψη θρεπτικών συστατικών κ.α.

Γενικές Ιδιότητες
Βασική και εξειδικευμένη γνώση του φυσικού κόσμου

Αυτόνομη εργασία



Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Η χαρακτηριστική δομή του φυτικού κυττάρου, με έμφαση στο κυτταρικό τοίχωμα,
τα πλαστίδια και τα χυμοτόπια

 Οι ιστοί, τα όργανα και οι στρατηγικές ανάπτυξής τους
 Το φύλλο: μορφολογία, ανατομία, μεταμορφώσεις
 Ο βλαστός: μορφολογία, ανατομία, μεταμορφώσεις
 Η ρίζα: μορφολογία, ανατομία, εξειδικευμένες λειτουργίες
 Το άνθος: δομή, επικονίαση και γονιμοποίηση
 Το σπέρμα: μορφολογία, ανατομία και διασπορά
 Φωτοσύνθεση:

 Φωτεινές αντιδράσεις
 Σκοτεινές αντιδράσεις – ο κύκλος C3
 Ο κύκλος C4 και ο μεταβολισμός οξέων τύπου Crassulaceae (CAM)

 Υδατικές σχέσεις:
 Το μονοπάτι της κίνησης του νερού
 Δυναμικό νερού
 Διαπνοή και στόματα
 Ο μηχανισμός και ο έλεγχος της μεταφοράς στο φλοίωμα

 Ανόργανη Θρέψη φυτών:
 Μάκρο- και ίχνοστοιχεία, απαραίτητα θρεπτικά και ρόλος στο φυτό
 Πρόσληψη-συγκομιδή θρεπτικών στοιχείων και μηχανισμοί μεταφοράς

τους στο φυτικό σώμα
 Ρυθμιστές της φυτικής ανάπτυξης: ποιοι είναι και ρόλος τους στο φυτό

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Χρήση PowerPoint στις διαλέξεις
 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 13
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των
εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων
Αυτοτελής μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος 150



(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Ερωτήσεις που βασίζονται στις εργαστηριακές

ασκήσεις
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Λειτουργική Ανατομία Φυτών, Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Γ. Λιακόπουλος, Κ.
Φασσέας, Εκδ. Έμβρυο, 2014
2) Βιολογία των Φυτών, των Raven, Evert, Eichhorn, σε επιμέλεια ελληνικής έκδοσης:
Θάνου Κ., Ιατρού Γ., Χριστοδουλάκη Ν. Εκδ. Utopia 2014
3) Φυσιολογία Φυτών, L. Taiz & E. Zeiger, επιμέλεια ελληνικής έκδοσης K. Θάνος, εκδ.
Utopia
4) Φυσιολογία Φυτών, Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Γ. Λιακόπουλος, Εκδ. Έμβρυο,
2016


