
Α΄ΕΠΑΛ

Μάθημα Επιλογής

Δρ Δήμητρα Ευτέρπη Σωτηροπούλου

ΣΕΕ Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

3Ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

«Γεωπονία και Αειφόρος 

Ανάπτυξη»



Μαρούσι, 27-08-2019 

Αριθ. Πρωτ.:Φ3/132523/Δ4

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής

«Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., …

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη

15/22-04-2019 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες για τη

διδασκαλία :

του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης

Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., …..για το σχολικό έτος 2019-2020.



Οδηγίες διδασκαλίας: 

➢ομαδοσυνεργατική διδασκαλία - ομάδες των 3–5 ατόμων

➢προτείνεται 

χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού ή/και 

αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

➢Κάθε ομάδα…

συγκεντρώνει πληροφορίες πληροφόρησης 

εκτελεί την εκάστοτε άσκηση 

➢Ενεργούν-μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν- συνεργάζονται 



➢Τα βιβλία …είναι προς χρήση των εκπαιδευτικών μόνο και 

δεν συνιστώνται στους/στις μαθητές/τριες

➢Προτείνεται:

Εργαστήρια Η/Υ και 

Εργαστήρια του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. 

Ελλείψει εργαστηρίων, ή/και συμπληρωματικά, 

➢διδακτικές επισκέψεις οι οποίες θα φέρουν τους/τις μαθητές/τριες σε 

επαφή με εργασιακούς χώρους. 

Λεπτομέρειες που αναφέρονται σε ημερομηνίες, ποσοστά και νούμερα 

γενικότερα δεν απομνημονεύονται. 



Όταν ολοκληρώνεται μια ενότητα, οι πληροφορίες

και τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται και

καταγράφονται από τους/τις μαθητές/τριες .



Κεφ.2ο: Η Αγροτική Ανάπτυξη 

Κεφ.4ο: Τα φυτά και η εξέλιξή τους

Κεφ.6ο: Η Βιοτεχνολογία στη Γεωργία 

Κεφ.9ο: Ενεργειακή Τεχνολογία στη Γεωργία 

Κεφ.10ο: Η Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων 



1. Ομάδες

2. Ποιο είναι το αντικείμενο του μαθήματος

3. ……………………………………………………………………………………..

4. Πολλαπλασιασμός φυτών

5. Καλλιεργητικές φροντίδες

6. Εχθροί και ασθένειες-αντιμετώπιση

7. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία

8. Βιολογική γεωργία- ολοκληρωμένη διαχείριση



9. Κατάταξη φυτών

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας-ενεργειακά φυτά 

Κηπευτικές καλλιέργειες

Ανθοκομικά φυτά 

Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά

Καρποφόροι θάμνοι

Δενδρώδεις καλλιέργειες

10. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ



1. Χωρισμός σε ομάδες



2.Με τι θα ασχοληθούμε?

-«Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Σε ολομέλεια:

1. Σχέση «Γεωργίας» και «Γεωπονίας»

2. «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Οι ομάδες διερευνούν τις εξής ερωτήσεις

1. Τι είναι «Γεωργία»

2. Τι είναι «Γεωπονία»

3. Τι είναι «αειφόρος ανάπτυξη»/»αειφορία»



ΓΕΩΡΓΙΑ είναι η δραστηριότητα του ανθρώπου που αφορά την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με σκοπό την παραγωγή αγαθών 

που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του

ΓΕΩΠΟΝΙΑ είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την άσκηση της ΓΕΩΡΓΙΑΣ και της παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων φρέσκων ή μεταποιημένων («Γεωπονία και 

Ανάπτυξη»)

ΑΕΙΦΟΡΙΑ / ΑΕΙ-ΦΕΡΩ

(«Περιβάλλον και Γεωργία» σελ:23-24)

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Σε ολομέλεια

• Ποια προϊόντα παίρνουμε από την άσκηση της Γεωργίας 

(καταιγισμός ιδεών) 

•1η Ομαδοποίηση λέξεων σε 4 ομάδες ώστε να προκύψει:

Φυτική Ζωική Δασική Αλιευτική



• 2η Ομαδοποίηση λέξεων σε 2 ομάδες ανάλογα με το αν προέρχονται 

ως άμεσο αποτέλεσμα της άσκησης της γεωργικής παραγωγής ή είναι 

μεταποιημένα. 

•Αναφορά (από τον εκπαιδευτικό) και στον «τριτογενή τομέα 

παραγωγής». 

•Συμπληρώνεται η τρίτη στήλη από τους μαθητές.

Πρωτογενής τ.π Δευτερογενής τ.π Τριτογενής τ.π



Τι μάθαμε?

✓Τι είναι ΓΕΩΡΓΙΑ και ποια είναι τα ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

✓Μπορούμε να αναφέρουμε προϊόντα ΦΥΤΙΚΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ, 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ και ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

✓Ποιο είναι το αντικείμενο της ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

✓Ποιος είναι ο στόχος της ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ σήμερα

✓Προϊόντα ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ 

και ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ τομέα ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



4. Πολλαπλασιασμός φυτών

(σε ολομέλεια) 

• Αν δεν καλλιεργούσαμε θα αρκούσαν τα φυτά για να τραφούμε?

• Με ποιους τρόπους πολλαπλασιάζονται τα φυτά?

• Ομαδοποίηση σε 2 κατηγορίες (αφού εξηγηθούν οι διαφορές): 

«Εγγενής-Αγενής πολλαπλασιασμός»

Εγγενής πολ/σμός φυτών Αγενής πολ/σμός φυτών

σπόρος Μόσχευμα

Παραφυάδες

Καταβολάδες 

….



ιστοκαλλιέργεια

https://www.youtube.com/watch?v=F0_C8SNfkt0

(Φύλλο εργασίας).

•Συμπλήρωση του πίνακα από τον καθηγητή/τρια

• Κάθε ομάδα θα βρει πληροφορίες, από ένα video και 

φωτογραφίες από τρόπους πολλαπλασιασμού φυτών 

(εργαστήριο πληροφορικής)

•Ο καθηγητής θα παρουσιάσει την ιστοκαλλιέργεια

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ- Πολλαπλασιασμός φυτών (ομάδες)

(λαχανοκομικά, ΦΜΚ, ΦΑΦ, ανθοκομικά…)

Σημείωση: κάθε ομάδα θα φροντίζει τα φυτά της μέχρι τη συγκομιδή

https://www.youtube.com/watch?v=F0_C8SNfkt0
https://www.youtube.com/watch?v=F0_C8SNfkt0


Τι μάθαμε?

✓Τα χαρακτηριστικά του εγγενή και αγενή τρόπου 

παραγωγής των φυτών

✓Τρόπους αγενούς πολλαπλασιασμού

✓Να πολλαπλασιάζουμε φυτά με σπόρο, μοσχεύματα,…



Ποια θα ήταν η τύχη των φυτών που πολλαπλασιάσετε αν δεν τα 

φροντίζατε?

➢Σε ομάδες

ΛΙΠΑΝΣΗ/πείραμα

ΑΡΔΕΥΣΗ/πείραμα

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ/ στην εποχή τους

Κάθε ομάδα 

➢κρατάει ημερολόγιο και 

➢ενημερώνει την ολομέλεια για τις εργασίες της

ΚΛΑΔΕΜΑ/πείραμα -ΕΠΙΔΕΙΞΗ

(εξηγούμε το σκοπό του κλαδέματος –σχήμα ή ανανέωση) 

5. Καλλιεργητικές φροντίδες



Τι μάθαμε?

Όταν ολοκληρωθούν τα πειράματα θα

➢Εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα

➢Συζητηθούν



6. Αντιμετώπιση εχθρών (παθογόνα – ζιζάνια)

➢Στην αυλή του σχολείου 

•κάνουμε τη διάκριση ζιζανίων από καλλιεργούμενα φυτά

•εντοπίζουμε «άρρωστα» φυτά

➢Ανάθεση εργασιών στις ομάδες

•τι είναι παθογόνα των φυτών?

•τι είναι ζιζάνια ?

•γιατί δεν τα θέλουμε?

•πώς τα αντιμετωπίζουμε?



Τι μάθαμε?

•τι είναι παθογόνα των φυτών

•τι είναι ζιζάνια 

•πώς τα αντιμετωπίζουμε



7. Επιπτώσεις της χρήσης των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον 

και στην υγεία



•Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία από τη χρήση 

αγροχημικών? (έρευνα στο διαδίκτυο) ομάδες-ολομέλεια

•Σύμβολα τοξικότητας σε ετικέτες φυτοφαρμάκων

•Ασφαλής χρήση ψεκαστικού υγρού

•Γιατί τα «άγρια φυτά» στη φύση επιβιώνουν μόνα τους? 

7. Επιπτώσεις της χρήσης των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον 

και στην υγεία



Τι μάθαμε?

➢Ποιες είναι οι επιπτώσεις των αγροχημικών στην υγεία 

και το περιβάλλον και πώς μπορούμε να 

προστατευθούμε



8. Βιολογική γεωργία- Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης

Προβολή https://www.youtube.com/watch?v=Tao9r4v8KJQ

Βιβλίο Γ΄Λυκείου: «Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων» σελ:19

Βιβλίο Α΄Λυκείου: «Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτικής Ανάπτυξης» σελ: 129

Επίσκεψη σε Βιοκαλλιεργητή

Επίσκεψη σε Βιολογική αγορά

Επίσκεψη σε SM

https://www.youtube.com/watch?v=X1BZJnnkeF0

Προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης

Επίσκεψη σε καλλιεργητή- συνέντευξη ή ερωτηματολόγιο

συνέντευξη ή ερωτηματολόγιο

https://www.youtube.com/watch?v=Tao9r4v8KJQ
https://www.youtube.com/watch?v=X1BZJnnkeF0


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Παιχνίδι ρόλων:

Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες όπου η κάθε μια 

υπερασπίζεται και από μια διαφορετική μέθοδο καλλιέργειας 

(παραδοσιακή- βιολογική-ολοκληρωμένη)

Για να γίνει αυτό θα πρέπει κάθε ομάδα να έχει μελετήσει 

σχετικά

*Γεωργία ακριβείας 

https://www.youtube.com/watch?v=WNEZGNxkFp8

https://www.youtube.com/watch?v=WNEZGNxkFp8


Τι μάθαμε?

➢Παραδοσιακή γεωργία

➢Βιολογική γεωργία

➢ολοκληρωμένη γεωργία

➢Γεωργία Ακριβείας



http://ecopress.gr/?p=5567

Ενέργεια από κλαδέματα και αγροτική βιομάζα: αναξιοποίητοι 
πάνω από τρία εκατομμύρια τόνοι το χρόνο

http://ecopress.gr/?p=20066

Ρεύμα και καύσιμα από τα υπολείμματα των αγροτικών 
καλλιεργειών

http://www.agroenergy.gr/categories/%CE%B2%CE%B9%CE%BF
%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
C126/76/618,2247/

9. Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας- Ενεργειακά φυτά (DEBATE)

http://ecopress.gr/?p=5567
http://ecopress.gr/?p=5567
http://ecopress.gr/?p=20066
http://ecopress.gr/?p=20066
http://www.agroenergy.gr/categories/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C126/76/618,2247/


9. Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας- Ενεργειακά φυτά (DEBATE)



9. Κηπευτικές καλλιέργειες

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 

•Παραγωγό υπαίθριων λαχανικών

•*Θερμοκήπιο

*Υδροπονία https://www.youtube.com/watch?v=8LF0KyoXZn0

*Σύγκριση με τα δικά τους αποτελέσματα-Συζήτηση

https://www.youtube.com/watch?v=8LF0KyoXZn0


9. Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά

1. Ποια φυτά ονομάζουμε Φαρμακευτικά και Αρωματικά?

2. Ποια από αυτά χρησιμοποιούν σπίτι τους/

3. Να φέρουν στο σχολείο από ένα φυτό που χρησιμοποιούν ή 

έχουν σπίτι

4. Αναγνώριση από μυρωδιά, υφή…

5. Κάθε ομάδα να βρει πληροφορίες για κάποια από τα πιο 

δημοφιλή

6. Πληροφορίες για τις ιδιότητες και χρήσεις τους

7. Μυθολογία-λαϊκή παράδοση

8. ………



9. Ανθοκομικά φυτά-Θάμνοι-Δένδρα

➢Επίσκεψη σε φυτώριο

➢Επίσκεψη σε θερμοκήπιο

(ερωτηματολόγιο-συνέντευξη)

➢Κάθε ομάδα να φέρει πληροφορίες για κάποιο φυτό 

που την εντυπωσίασε

Παρουσίαση στην ολομέλεια



10. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επισκέψεις σε καλλιεργητές και συλλογή πληροφοριών

•ΤΙ

•ΠΩΣ



Τι μάθαμε?

Για τα 

➢Βιοκαύσιμα

➢Θερμοκήπια

➢Υδροπονία

Και

……………..



Καλή Επιτυχία



1. ΣΚΟΠΟΣ

2. ΣΤΟΧΟΙ

3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Είδη ερωτήσεων

• Κλειστού τύπου 

• Ανοικτού τύπου

Εισαγωγή

Προέρευνα



ΚΑΝΟΝΕΣ

• να εξαντλούν το θέμα

• να είναι σύντομες

• να είναι σαφείς

• να είναι θετικά διατυπωμένες

Λέξεις όπως δεν ή μη πρέπει να υπογραμμίζονται.

• να ρωτούν ένα μόνο πράγμα

• να μη προσανατολίζουν προς μια ορισμένη απάντηση

• να προηγείται η γενική της ειδικής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



• σύντομη εισαγωγή όπου θα εξηγώ στο δείγμα μου τι 

έρευνα κάνω και για ποιο λόγο

• ζητάω ευγενικά να απαντήσουν με όσο γίνεται 

μεγαλύτερη ειλικρίνεια .

• Φύλο - Ηλικία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



• παράθεση διάφορων λέξεων ή προτάσεων από τις οποίες ο 

παραλήπτης του ερωτηματολογίου τσεκάρει μία. 

Τι βιβλία σου αρέσει να διαβάζεις ;

α) λογοτεχνία β) μυθιστόρημα γ) ιστορικά δ) 

σχολικά ε) άλλο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



• διαβάθμιση των απαντήσεων. 

Στη φετινή σχολική χρονιά σε σχέση με την περσινή σχολική 

χρονιά κάνατε :

α) λιγότερες απουσίες β) τον ίδιο αριθμό απουσιών γ) 

περισσότερες απουσίες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



τοποθετούμε την προτίμηση μας κατά φθίνουσα ή αύξουσα 

σειρά

Στο γυμνάσιο οι καθηγητές σας φώναζαν με το μικρό σας 

όνομα :

α) πάντα β) συχνά γ) σπάνια δ) ποτέ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Βαθμολόγηση μιας κατάστασης

Αξιολόγησε τις παρακάτω εκδόσεις ( 5: Πολύ καλό, 4: 

Καλό, 3: Μέτριο, 2: Κακό, 1: Πολύ κακό)

1) Εκδόσεις Ζήση 5 4 3 2 1

2) Εκδόσεις Πατάκη 5 4 3 2 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



γενική ερώτηση την οποία ακολουθούν σχετικά υποερωτήματα.

Πόσο νομίζετε ότι βαρύνουν τα παρακάτω προβλήματα την 

χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης;

Πολύ Μέτρια Καθόλου

- έλλειψη πειθαρχίας στο σχολείο

- έλλειψη υποδομών και υποχρηματοδότηση

- εκπαιδευτικοί με περιορισμένη κατάρτιση

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συνέντευξη είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή να 

αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την ανάλυση του 

λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων. 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ

ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ



➢ Επιλογή των ερωτώμενων, του δείγματος της έρευνας: 

Επιλέγουμε χαρακτηριστικές, τυπικές περιπτώσεις, που είναι 

εύκολο να προσεγγίσουμε

ΒΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



➢ Προετοιμασία, σχεδιασμός της συνέντευξης

α. θεματικοί άξονες (πρέπει να συνάδουν με το στόχο και τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα).   

β. προσδιορισμός του τόπου και του χρόνου της συνάντησης και 

της διεξαγωγής της.  

ΒΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



➢ Αρχική προσέγγιση του ερωτώμενου 

«Συμβόλαιο» 

Πιλοτική συνέντευξη 

ΒΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



➢ Διεξαγωγή της συζήτησης-συνέντευξης

Ο  ερευνητής χρειάζεται:

• να διαθέτει την ικανότητα να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης

• να μην ξεφύγει από τους θεματικούς του άξονες  

• να διαθέτει ευελιξία

ΒΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



➢ Αντιμετώπιση δυσκολιών κι απρόβλεπτων καταστάσεων

• Όταν μια συνέντευξη δείχνει να «κολλάει», ο ερευνητής 

χρειάζεται να  της δώσει μια ώθηση.

• Εξωτερικές συνθήκες 

• Διάθεση του ερωτώμενου 

ΒΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

• Η θεματική ανάλυση κατά άξονα ενδιαφέροντος είναι ένας 

τρόπος ταξινόμησης

• Η ανάγνωση του υλικού εξαρτάται κι από τον τρόπο της 

καταγραφής του. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


