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7o

Διαλέξεις
Επιστημονικής Περιοχής

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στον χώρο
https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=123

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα έχει ως σκοπό οι φοιτητές να εξοικειωθούν με ειδικές γνώσεις που αφορούν στην
τεχνική καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, στις δραστικές ουσίες των
αιθερίων ελαίων, στις απαιτήσεις της αγοράς, στη βοτανική περιγραφή, τις εδαφοκλιματικές
απαιτήσεις και στην προσαρμοστικότητά τους, στις ποικιλίες, στους τρόπους παραλαβής και στις
βιομηχανικές χρήσεις των αιθέριων ελαίων και των αρωματικών ουσιών, καθώς και στην
τεχνολογική επεξεργασία και εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• αναγνωρίζει τα πιο σημαντικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας, καθώς και
τις ιδιότητες και χρήσεις τους
• κατανοεί τον τρόπο λειτουργία τους και τις διαθέσιμες τεχνικές για την αξιοποίησή τους
• εφαρμόζει τεχνικές, τόσο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, όσο και από τη συγκομιδή και
μετά που να αποσκοπούν στη λήψη υψηλών αποδόσεων σε αιθέριο έλαιο με χημειοτυπικά
χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των αγορών
Γενικές Ικανότητες

•
•
•
•
•
•

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Για τα κυριότερα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εξετάζονται τα εξής: Βοτανική
ταξινόμηση, προέλευση και εξέλιξη. Οικονομική σημασία και χρήσεις. Τάσεις καλλιέργειας.
Μορφολογία. Προσαρμοστικότητα (Περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις). Τάσεις
βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες), καλλιεργητική τεχνική (κατεργασία
εδάφους, σπορά, μεταφύτευση, δημιουργία μοσχευμάτων, λίπανση, άρδευση,
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αντιμετώπιση ζιζανίων, συγκομιδή, μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις). Τρόποι παραλαβής των
αιθέριων ελαίων και προσδιορισμός των δραστικών συστατικών των αιθέριων ελαίων.
Εξετάζονται επίσης οι επιδράσεις των δραστικών ουσιών και των δηλητηριωδών ουσιών
που περιέχουν στον άνθρωπο. Παράλληλα, παρατίθενται λεπτομερή δεδομένα για τους
διάφορους τρόπους εκχύλισης και τα είδη των αρωματικών εκχυλισμάτων, καθώς και
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επιπλέον στοιχεία για τις τιμές και τις τάσεις των διεθνών αγορών. Τέλος μελετάται η
δυνατότητα οργάνωσης γεωργικών μονάδων καλλιέργειας και μεταποίησης των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα αρωματικά και φαρμακευτικά που εξετάζονται
είναι τα εξης:
Ρίγανη - Θυμαρι - Ματζουράνα
Τσάϊ του βουνού
Μελισσόχορτο - Μέντα
Βασιλικός
Λεβάντα
Φασκόμηλο
Κρίταμο
Υπέρικο - Καλένδουλα
Χαμομήλι
Γλυκάνισος-Δενδρολίβανο –Μάραθος
Αρτεμισία-Αχιλλέα-Βαλεριάνα
Κρόκος
Κορίανδρος-Κύμινο

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

•

•
•
•
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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
Χρήση εφαρμογών διαδικτύου
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις πεδίου
Εργαστηριακές ασκήσεις
Εκπόνηση μελέτης
(project)
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών
Αυτοτελής μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
26
0
8
10
42
125

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στη γλώσσα που
προσφέρεται το μάθημα (ελληνική ή αγγλική) και
αποτελείται από:
i.
Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση στο τέλος
του εξαμήνου (συντελεστής βαρύτητας 50%)
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•
•
•
ii.

•
•
•
iii.

που περιλαμβάνει είτε:
Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Επίλυση προβλημάτων
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
Προαιρετική γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου (συντελεστής βαρύτητας 20%)
που περιλαμβάνει είτε:
Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Επίλυση προβλημάτων
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
Γραπτή εργασία (συντελεστής βαρύτητας 30%)
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια

Η εξεταστέα ύλη παρατίθεται στην ηλεκτρονική
σελίδα του μαθήματος.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

•
•

Δόρδας, Χ. (2012). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ, Θεσσαλονίκη.
Κατσιώτης, Σ.Θ. & Χατζοπούλου, Π.Σ. (2015). Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και
αιθέρια έλαια. Εκδόσεις Κυριακίδη.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•
•
•
•

Industrial Crops and Products
Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
Phytochemistry
Journal of Ethnopharmacology
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