
1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

1. ΓΕΝΙΚΑ	
ΣΧΟΛΗ	 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	

ΤΜΗΜΑ	 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ	
ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ		 Προπτυχιακό	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 AGR104	 ΕΞΑΜΗΝΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ	 1ο	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ	ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ	

ΩΡΕΣ	
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ	
ΜΟΝΑΔΕΣ	

Διαλέξεις	 4	 5	
ΤΥΠΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Επιστημονικής	Περιοχής	

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ	
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	

	

	

ΓΛΩΣΣΑ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	και	
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	

Ελληνική	

ΤΟ	ΜΑΘΗΜΑ	
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ	ΣΕ	

ΦΟΙΤΗΤΕΣ	ERASMUS		

ΝΑΙ	(στην	Αγγλική)	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	(URL)	

Το	μάθημα	είναι	διαθέσιμο	στον	χώρο			

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/314/	

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
Μαθησιακά	Αποτελέσματα	
Σκοπός	 του	 μαθήματος	 είναι	 να	 εισάγει	 στους	 φοιτητές	 βασικά	 θέματα	 της	 Ζωοτεχνίας,	 η	 οποία	
στηρίζει	 επιστημονικά	 τη	 ζωική	 παραγωγή.	 Η	 Ζωοτεχνία	 αποτελεί	 μια	 σύνθετη	 επιστήμη	
χρησιμοποιώντας	γνώσεις	και	μεθόδους	διαφόρων	άλλων	επιστημών.	
Αναλύει	 θέματα	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 κοινωνικοοικονομική	 σημασία	 της	 ζωικής	 παραγωγής,	
παραθέτει	στοιχεία	για	την	καταγωγή	και	την	κατοικιδιοποίηση	των	αγροτικών	ζώων	και	περιγράφει	
τις	 κυριότερες	 φυλές	 των	 αγροτικών	 ζώων.	 Επίσης	 εξετάζει	 τις	 βασικές	 αρχές	 φυσιολογίας	 της	
ανάπτυξης,	 της	 αναπαραγωγής	 και	 της	 γαλακτοπαραγωγής	 των	 ζώων.	 Τέλος,	 παρουσιάζει	 τις	
βασικές	 αρχές	 υδατοκαλλιεργειών	 και	 τις	 κύριες	 φάσεις	 της	 διαδικασίας	 της	 παραγωγής	 των	
υδατοκαλλιεργειών.	
Με	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	του	μαθήματος	ο	/η	φοιτητής	/φοιτήτρια	θα	είναι	σε	θέση	να	γνωρίζει:	

• Τη	 σημασία	 της	 Ζωικής	 Παραγωγής	 και	 ειδικότερα,	 τη	 χρησιμότητα	 των	 ζώων,	 το	 Ζωικό	
κεφάλαιο	 και	 την	 Παραγωγή	 Ζωικών	 Προϊόντων	 σε	 Παγκόσμιο	 κα	 Εγχώριο	 επίπεδο,	 την	
αποτελεσματικότητα	των	Ζωικής	παραγωγής	έναντι	της	Φυτικής,	το	παγκόσμιο	επισιτιστικό	
πρόβλημα	 και	 τη	 	 συμβολή	 της	 ζωικής	 παραγωγής	 στην	 επίλυση	 του	 και	 την	 μελλοντική	
εξέλιξη	της	ζωικής	παραγωγής	

• Τις	αλληλεπιδράσεις	της	Ζωικής	Παραγωγής	με	το	Περιβάλλον		
• Χρόνος	 και	 τόπος	 κατοικιδιοποίησης	 σε	 πρόβατα,	 αίγες,	 βοοειδή,	 χοίρους	 και	 άλλα	

παραγωγικά	 είδη	 ζώων,	 θεωρίες	 για	 την	 καταγωγή	 και	 αίτια	 κατοικιδιοποίησης	 και		
μεταβολές	που	υπέστησαν	τα	διάφορα	είδη	αγροτικών	ζώων	

• Τον	ορισμό	 της	φυλής,	 τις	θεωρίες	περί	φυλών,	 τις	υποδιαιρέσεις	 της	φυλής,	 τον	ορισμό	
των	 γενεαλογικών	 βιβλίων,	 την	 ταξινόμηση	 σε	 φυλές	 και	 περιγραφή	 των	 κυριότερων	
φυλών	σε	βοοειδή,	πρόβατα,	αίγες	και	χοίρους.		

• Βασικά	στοιχεία	πληθυσμιακής	&	ποσοτικής	γενετικής	των	αγροτικών	ζώων		
• Τις	 βασικές	 αρχές	 φυσιολογίας	 της	 ανάπτυξης,	 τα	 κριτήρια	 εκτίμησης	 της	 ανάπτυξης,	 τις	

έννοιες	 υπερπλασία	 και	 υπερτροφία,	 τη	 δομή,	 την	 αύξηση	 και	 τον	 ορμονικό	 έλεγχο	 της	
ανάπτυξης	 των	 οστών,	 των	 σκελετικών	 μυών	 και	 του	 λιπώδους	 ιστού,	 τις	 μεθόδους	
εκτίμησης	 της	 σύστασης	 του	 σώματος	 τις	 μεταβολές	 που	 υφίσταται	 η	 σύσταση	 του	
σώματος	με	την	πάροδο	της	ηλικίας.		
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• Το	 τρόπο	 που	 καθορίζεται	 και	 διαφοροποιείται	 το	 φύλο,	 το	 γεννητικό	 σύστημα	 του	
αρσενικού	και	του	θηλυκού,	τις	αναπαραγωγικές	ορμόνες,	θέματα	που	άπτονται	της	ήβης,	
του	 οιστρικού	 κύκλου	 της	 γονιμοποίησης,	 της	 κυοφορίας	 και	 του	 τοκετού,	 τις	
αναπαραγωγικές	 αποδόσεις	 βοοειδών,	 προβάτων	 και	 χοίρων	 και	 μεθόδους	 της	
Βιοτεχνολογίας	Αναπαραγωγής.	

• Την	δομή	του	μαστού,	την	σύσταση	του	γάλακτος,	την	σύνθεση	και	έκκριση	του	γάλακτος,	
το	αντανακλαστικό	της	καθόδου	του	γάλακτος	και	τους	παράγοντες	οι	οποίοι	επηρεάζουν	
το	ύψος	της	γαλακτοπαραγωγής.	

• Τις	βασικές	αρχές	υδατοκαλλιεργειών	και	τις	κύριες	φάσεις	της	διαδικασίας	της	παραγωγής	
των	υδατοκαλλιεργειών	

Γενικές	Ικανότητες	
• Προσαρμογή	σε	νέες	καταστάσεις	
• Λήψη	αποφάσεων	
• Αυτόνομη	εργασία	
• Ομαδική	εργασία	
• Εργασία	σε	διεθνές	περιβάλλον	
• Εργασία	σε	διεπιστημονικό	περιβάλλον	
• Παραγωγή	νέων	ερευνητικών	ιδεών	
• Σεβασμός	στο	φυσικό	περιβάλλον	

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
1. Κοινωνική	&	Οικονομική	Σημασία	της	Ζωικής	Παραγωγής		
2. Ζωική	παραγωγή	και	Περιβάλλον		
3. Καταγωγή	και	κατοικιδιοποίηση	των	αγροτικών	ζώων	
4. Φυλές	των	βοοειδών		
5. Φυλές	των	προβάτων	
6. Φυλές	των	χοίρων		
7. Φυλές	των	πτηνών		
8. Στοιχεία	πληθυσμιακής	&	ποσοτικής	γενετικής	των	αγροτικών	ζώων	
9. Ανάπτυξη	των	οστών,	των	σκελετικών	μυών		και	του	λιπώδους	ιστού	των	αγροτικών	ζώων	
10. Μεθόδους	εκτίμησης	της	σύστασης	του	σώματος,	μεταβολές	που	υφίσταται	η	σύσταση	του	

σώματος	με	την	πάροδο	της	ηλικίας.		
11. Αναπαραγωγή	των	αγροτικών	ζώων	
12. Γαλακτοπαραγωγή	των	αγροτικών	ζώων	
13. Υδατοκαλλιέργειες	

	

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	και	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	-	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
ΤΡΟΠΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	 Πρόσωπο	με	πρόσωπο	

ΧΡΗΣΗ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

• Υποστήριξη	μαθησιακής	διαδικασίας	μέσω	της	
πλατφόρμας	AUA	Open	eClass	του	Πανεπιστημίου	
(ολοκληρωμένο	Σύστημα	Διαχείρισης	Ηλεκτρονικών	
Μαθημάτων)	

• Υποστήριξη	των	διαλέξεων	με	τη	χρήση	λογισμικού	
παρουσίασης	

• Χρήση	οπτικοακουστικού	υλικού	(video)	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	

Δραστηριότητα	 Φόρτος	Εργασίας	
Εξαμήνου	

Διαλέξεις	 46	
Αυτοτελής	Μελέτη	 73	
Διαδραστική διδασκαλία	 6	

	Σύνολο	Μαθήματος		
(25	ώρες	φόρτου	εργασίας	
ανά	πιστωτική	μονάδα)	

125	
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΦΟΙΤΗΤΩΝ	 Η	διαδικασία	αξιολόγησης	γίνεται	στη	γλώσσα	που	
προσφέρεται	το	μάθημα	(ελληνική	ή	αγγλική)	και	
θα	διεξάγεται	με	έναν	από	τους	παρακάτω	δύο	τρόπους:	
	
i.	Γραπτή	τελική	εξέταση	στο	τέλος	
του	εξαμήνου	(συντελεστής	βαρύτητας	100	%)		
που	περιλαμβάνει:	

•	 Δοκιμασία	πολλαπλής	επιλογής	
•	 Ερωτήσεις	ανάπτυξης	

Κριτήρια	αξιολόγησης:	ορθότητα,	πληρότητα,	σαφήνεια	
	
ii.	Α)	Προαιρετική	γραπτή	εξέταση	στο	μέσο	του	εξαμήνου	
	(συντελεστής	βαρύτητας	50%)	
				Β)	Προαιρετική	γραπτή	εξέταση	στο	τέλος	του	εξαμήνου	
(συντελεστής	βαρύτητας	50%)		
Οι	δύο	προαιρετικές	γραπτές	εξετάσεις	περιλαμβάνουν:	

•	 Δοκιμασία	πολλαπλής	επιλογής	
•	 Ερωτήσεις	ανάπτυξης		

Κριτήρια	αξιολόγησης:	ορθότητα,	πληρότητα,	σαφήνεια	
	
Επιπλέον	μια	προαιρετική	γραπτή	εργασία	με	δημόσια	
παρουσίαση	θα	δώσει	επιπλέον	βαθμούς	στην	τελική	
βαθμολογία	για	τους	μαθητές	που	θα	την	ολοκληρώσουν	
επιτυχώς.	
	
Η	εξεταστέα	ύλη	παρατίθεται	στην	ηλεκτρονική	σελίδα	του	
μαθήματος.	
	

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
-	Προτεινόμενη	Βιβλιογραφία:	

• Ρογδάκης	Εμμ.	(2006)	«Γενική	Ζωοτεχνία»,	εκδόσεις	Αθ.	Σταμούλης	
• Σημειώσεις	 για	 το	 μάθημα	 «Ζωοτεχνία»	 Υδατοκαλλιέργειες	 Ναυσικά	 Καρακατσούλη	

Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	Τμήμα	ΕΖΠΥ	
• Γιαννακόπουλος	 Α	 και	 Τσερβένη-Γούση	 Α.	 (2009):	 «Ορνιθοτροφία	 β΄	 έκδοση»,	 εκδόσεις	

Σύγχρονη	Παιδεία.	
• 	FAO.	2009.	The	State	Of	Food	And	Agriculture	2009	–	Livestock	in	the	balance	

-	Συναφή	επιστημονικά	περιοδικά:	

• Animal	
• Livestock	Production	Science	
• Small	Ruminant	Research	
• Επιθεώρηση	Ζωοτεχνικής	Επιστήμης	

	
	

 


