
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 3 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01237/  

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01159/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
• Κατανοούν τα αντικείμενα της Επιστήμης της Γεωπονίας 
• Κατανοούν τον ρόλο του Γεωπόνου στη σύγχρονη Γεωργία. 

Γενικές Ικανότητες 

▪ Αυτόνομη Εργασία  
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
▪ Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή – Περιεχόμενο μαθήματος – Δομή μαθήματος 
2. Γεωργία και γεωργική παραγωγή 
3. Ιστορική εξέλιξη της Γεωργίας σε διεθνές επίπεδο 
4. Εξέλιξη και προοπτικές της Γεωργίας στην Ελλάδα 
5. Φυτική και ζωική παραγωγή 
6. Επίδραση της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα 
7. Κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ο ρόλος του γεωπόνου 
8. Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος  
9. Οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας 
10. Η έννοια της αγροτικής ανάπτυξης 
11. Σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων 
12. Σύγχρονες εξελίξεις στην Αγροτική Πολιτική 
13. Οικονομική κρίση και ελληνική γεωργία 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
▪ Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, 
video) 
▪ Επικοινωνία μέσω e-mail  και ιστοσελίδας  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01237/
https://eclass.duth.gr/courses/OPE01159/


Διαλέξεις 13 εβδομάδες 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
75 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως 
εξής: 
▪ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
▪ Γραπτή αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος στο 
τέλος του εξαμήνου. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

▪ Ζαρμπούτης Β. Γιάννης,  Γκακνή Ι. Ασπασία. 2009. Γεωργικές Καλλιέργειες, 2η 
έκδοση. Εκδόσεις «ΙΩΝ», σελ. 263.  

▪ Η ελληνική αγροτική οικονομία στο παγκόσμιο πλαίσιο, Δαμιανός Δημήτριος Ι., 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ., Σπαθής Παύλος Δ. 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης 

Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωπονία 

Κωδικός Μαθήματος Β0001 

Διδάσκων: Σπυρίδων Κουτρούμπας 

Κων/νος Γαλανόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

skoutrou@agro.duth.gr  

kgalanop@agro.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class (& 
Microsoft Teams) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω e-class και MS 
Teams:  
A. Microsoft Teams 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
TEAMS του μαθήματος μέσω του ιδρυματικού τους 
λογαριασμού. O σύνδεσμος της σύσκεψης θα βρίσκεται 
στην καρτέλα «General» του μαθήματος.  
H ταυτοποίησή τους θα γίνει με τη χρήση του ιδρυματικού 
λογαριασμού τους. 
B. e-class 
Παράλληλα, θα πρέπει να συνδεθούν στο e-class με τη 
χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους και να 
μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος (απαραίτητη 
προϋπόθεση να έχουν κάνει εγγραφή στο μάθημα)  

 (https://eclass.duth.gr/courses/OPE01237/ )  
και στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ» όπου θα τους δοθεί το 
έντυπο των εξετάσεων το οποίο θα συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν 
στη σελίδα του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» 
του κ. Σ. Κουτρούμπα. 

mailto:skoutrou@agro.duth.gr
mailto:kgalanop@agro.duth.gr
https://eclass.duth.gr/courses/OPE01237/


Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απαντήσει σε 10 
ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 
βαθμολογείται με 1.  
Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι 10 λεπτά. 
 
Γ. Δικαιούχοι συμμετοχής σε εξετάσεις 

▪ Επισυνάπτεται κατάλογος με τα ΑΕΜ των 
δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. Ο 
κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται μέχρι την 
ημέρα έναρξης της εξεταστικής περιόδου. 

Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις 
θα πρέπει να διαβάσει και  να αποδεχθεί τους όρους 
συμμετοχής του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό 
γίνεται μέσα από τη σελίδα https://students.duth.gr και 
από το μενού «Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην 
επιλογή «Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο». 

▪ Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο 
μάθημα στη σελίδα του e-class (του κ. Σ. 
Κουτρούμπα). 

 

 

 

https://students.duth.gr/

