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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1.1 ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΡΔΕΤΗ ΦΤΣΩΝ ΜΕ ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ,  ΑΡΔΕΤΗ, ΠΑΡΑΛΑΚΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ,  ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ , ΑΙΘΗΣΗΡΕ  ΜΕΣΡΗΗ ΤΓΡΑΙΑ 

1.3  ΚΟΠΟ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ 

 κοπόσ του προτεινόμενου κζματοσ είναι να αναδείξει τθν ςθμαςίασ  τθσ 

εφαρμογισ  των αρχϊν  τθσ γεωργίασ ακριβείασ ςτθν άρδευςθ των εδαφϊν . 

  Η επιλογι του κζματοσ ζγινε από τθν ανάγκθ  να ανακαλφψουν οι μακθτζσ  νζεσ 

καινοτόμεσ τεχνολογίεσ ,  οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για  τθν 

αναγνϊριςθ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ  τοπικισ παραλλακτικότθτασ ενόσ 

αγροφ .  ε αντίκεςθ με τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ αγροτικισ παραγωγισ, όπου οι 

ειςροζσ παρζχονται ενιαία ςτον αγρό, κεωρϊντασ ότι υπάρχει μια αποδεκτι 

ομοιογζνεια ςτισ εδαφολογικζσ ιδιότθτεσ και τθ γονιμότθτα του εδάφουσ, τθν 

εδαφικι υγραςία, τουσ πλθκυςμοφσ των ηιηανίων και των εντόμων, και τα 

χαρακτθριςτικά των φυτϊν, θ γεωργία ακριβείασ διαχειρίηεται τον αγρό ςε 
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μικρότερεσ περιοχζσ  αποτελεί ζνα ςφςτθμα παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων που 

ςτθρίηεται ςτθ διαχείριςθ των ειςροϊν ςε ζνα αγρό ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ τθσ καλλιζργειασ τόςο χωρικά όςο και χρονικά.  

Ιδιαίτερθ ςθμαςία για μια αειφορικι γεωργικι παραγωγι ζχει θ εφαρμογι τθσ 

γεωργίασ ακριβείασ ςτθ άρδευςθ των φυτϊν  γιατί: 

α) Κάκε φυτό ζχει διαφορετικι ανάγκθ ςε ποςότθτα και ςυχνότθτα νεροφ. 

β) Σο ζδαφοσ διαφζρει ςθμαντικά από μζροσ ςε μζροσ  με αποτζλεςμα άλλο 

ζδαφοσ ςτεγνϊνει γριγορα, άλλο αργά. Άλλο ζδαφοσ είναι διαπερατό και προωκεί 

το νερό ςτο υπζδαφοσ ενϊ αλλοφ το υπζδαφοσ είναι ςκλθρό και το νερό κινείται 

ςτα πλάγια λίγα μόνο εκατοςτά κάτω από τθν επιφάνεια ποτίςματοσ. 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εδαφικισ υγραςίασ και τθσ εξατμιςοδιαπνοισ  με τθν χριςθ 

των νζων τεχνολογιϊν μποροφν να αποτελζςουν πολφ χριςιμα εργαλεία για τθν 

απόφαςθ του χρόνου ζναρξθσ τθσ άρδευςθσ και τθσ ποςότθτασ αρδευτικοφ νεροφ  

που κα χρθςιμοποιθκεί.  Ζτςι  εξοικονομοφνται  υδάτινοι πόροι χωρίσ να μειωκεί θ 

απόδοςθ των καλλιεργειϊν. 

1.4 ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ οι μακθτζσ και μακιτριεσ να είναι ςε κζςθ να : 
 

1. Να αναγνωρίηουν τθν ζννοια τθσ γεωργίασ ακριβείασ 

2. Να αξιοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ για τθν καλφτερθ εφαρμογι γεωργικϊν 

πρακτικϊν  ειδικά ς τθν άρδευςθ των φυτϊν. 

3. Να ςυγκρίνουν τθν ςυμβατικι γεωργία με τθν γεωργία ακριβείασ και να εντοπίηουν 

τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τουσ 

4. Να ςυνδζςουν τθν γεωργία ακριβείασ με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

5. Να διερευνιςουν  τισ επαγγελματικζσ τουσ επιλογζσ 

6. Να ενιςχυκεί θ αυτοεκτίμθςθ, θ πρωτοβουλία και θ ενεργι ςυμμετοχι τουσ 

7. Να αποκτιςουν γνϊςεισ, εμπειρίεσ, δεξιότθτεσ μζςα από τθν παρατιρθςθ, 

8. Να μάκουν να ερευνοφν  

  

1.5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 Σι είναι γεωργία ακριβείασ; 

 Ποιεσ είναι οι αρχζσ τισ γεωργίασ ακριβείασ; 

 Πωσ μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν γεωργία ακριβείασ ςτθν άρδευςθ των φυτϊν 

 Ποια τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ άρδευςθσ ακριβείασ; 
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 Πωσ θ γεωργία ακριβείασ προβάλλει τθν αειφόρο γεωργικι ανάπτυξθ 

 Ποιεσ άλλεσ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ μποροφν να βαςιςτοφν ςτισ αρχζσ τθσ 

γεωργίασ  ακριβείασ 

 

1.6  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

1)Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ 

4) Εργαςτιριο του τομζα Γεωπονίασ 

3) Η ςχολικι βιβλιοκικθ  

5) Αναλϊςιμα  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.7  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η απαιτοφμενθ διάρκεια υλοποίθςθσ εκτιμάται ςε  
6 εβδομάδεσ 

 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Η μεκοδολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι θ μζκοδοσ  project  εςτιάηοντασ ςτθν 

ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ  του κζματοσ ςυγκεκριμζνα: 

 Διδαςκαλία και πρακτικι εφαρμογι τεχνικϊν ομαδικισ ςυηιτθςθσ και λιψθσ 

αποφάςεων (ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, καταιγιςμόσ ιδεϊν). Με τελικό αποτζλεςμα τθν 

καλφτερθ και πλθρζςτερθ διερεφνθςθ του κζματοσ. 

 Πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν 

από βιβλία, φυλλάδια και ιςτοςελίδεσ.  

 Διερεφνθςθ του κζματοσ με πειράματα και με μετριςεισ που κα 

πραγματοποιθκοφν ςτο χϊρο των εργαςτθρίων  

 Διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν  

 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

1η Εβδομάδα 

 Επιλογι κζματοσ  - ςυγκρότθςθ ομάδων, 

 Προςδιοριςμόσ  του προβλιματοσ  ςυηιτθςθ – καταιγιςμόσ ιδεϊν  
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 Παρουςίαςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων του κζματοσ, των ςτόχων και τθσ 

διαδικαςίασ.  

 Τπογραφι ςυμβολαίου ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ  οριςμόσ 

ςυντονιςτι. 

 Κάκε μακθτισ τθρεί  θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφει τισ δράςεισ και φάκελο 

ςτον οποίο ςυλλζγει  υλικό  όπωσ  φωτογραφίεσ , βίντεο, άρκρα εφθμερίδων λθ 

περιοδικϊν κ.α. 

 

2η εβδομάδα 

 Ο κακθγθτισ  δίνει ςτουσ μακθτζσ πθγζσ για να διερευνιςουν τα ερωτιματα 

ςτο ςπίτι τουσ ι ςτο ςχολείο 

 Η διερεφνθςθ κάκε ερωτιματοσ ανατίκεται ςε ομάδα μακθτϊν ι ατομικά 

(κάκε μακθτισ διερευνά ζνα ερϊτθμα) 

3η εβδομάδα 

 Εργαςία με κζμα «Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθ γεωργία - ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ  

ΚΑΙ GIS» (επιςυνάπτετε φφλλο εργαςίασ) 

 Πείραμα ςτο εργαςτιριο τθσ Γεωπονίασ με τίτλο «: Ακριβισ  άρδευςθ φυτϊν  

που αναπτφςςονται ςε διαφορετικά εδάφθ» (επιςυνάπτετε φφλλο εργαςίασ) 

 

4η εβδομάδα 

 Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του πειράματοσ και καταγραφι μετριςεων .  

 

 Παρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια τθσ ομάδασ των πλθροφοριϊν που ςυνζλλεξαν οι 

μακθτζσ 

 

5η εβδομάδα  

 Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του πειράματοσ και καταγραφι μετριςεων .  

 

 Οι μακθτζσ  αναλφουν και ερμθνεφουν  τα αποτελζςματα 

 

 φνκεςθ   των  τελικϊν εργαςιϊν  και των ατομικϊν  

 6η εβδομάδα: 

 Παρουςίαςθ του τελικοφ παραγομζνου από τισ ομάδεσ 

 ο κάκε μακθτισ παραδίδει ατομικι γραπτι εργαςία θ οποία περιγράφει τισ 

εργαςίεσ τισ οποίεσ ζκανε και τισ αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ είχε ςτο πλαίςιο τθσ 

ομάδασ, με ςχετικό αποδεικτικό υλικό (φωτογραφίεσ, βίντεο, πίνακεσ 

καταγραφισ ςτοιχείων κ.α) 
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 Αξιολόγθςθ 

  

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγθςθ διενεργείται  πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ θ λεγόμενθ αρχικι 

μζςω ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ ϊςτε να αναγνωριςτεί το επίπεδο τθσ 

προχπάρχουςασ γνϊςθσ που κα ςτθριχκεί θ οικοδόμθςθ τθσ νζασ.  

τθ ςυνζχεια και κατά τθν εφαρμογι του προγράμματοσ και τθσ διαδικαςίασ 

ζχουμε τθ  διαμορφωτικι αξιολόγθςθ θ οποία διενεργείται από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και των δράςεων. Οι 

εκπαιδευτικοί  παρακολουκοφν διακριτικά τθν πορεία εργαςιϊν και τισ δεξιότθτεσ 

των μακθτϊν και παρεμβαίνουν διευκολυντικά για να ανατροφοδοτιςουν τισ 

ομάδεσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ακολουκεί θ τελικι  αξιολόγθςθ τθσ 

ςυνολικισ εργαςίασ, τθσ λειτουργικότθτασ του ςεναρίου και τθσ ωφζλειασ που 

προζκυψε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Σα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ είναι: 

• θ ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. 

• Σα οφζλθ για τουσ μακθτζσ/τριεσ 

• θ πλθρότθτα των απαντιςεων και του παραγόμενου κειμζνου ωσ προσ το 

περιεχόμενο, τθν ζκφραςθ και τθ δομι. 

• ο τρόποσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ομάδασ και θ 

ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ 

• θ ςυνεργαςία με άλλα τμιματα /ειδικότθτεσ/ΕΕΣ με ςυναφι κεματολογία 

• θ ςυνεργαςία με φορείσ και επιςτθμονικά κζντρα 

• το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία 

 

τουσ μακθτζσ δίδεται ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ και ετεροαξιολόγθςθσ                  

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα  ωσ μζλθ τθσ ομάδασ και ςτο επίπεδο ικανοποίθςθσ 

των προςδοκιϊν τουσ. 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2680/1/02_chapter_10.pdf…………………………

http://users.auth.gr/silleos/new_page_6.htm 

http://www.paseges.gr/el/news/Methodos-gewrgias-akribeias-sto-hwrafi-exoikonomei-

ews-kai-25-lipasma 

…http://www.agrotypos.gr/mobile.asp?mod=articles&id=76717 

…http://www.agrocapital.gr/Category/News/Article/4846/gewrgia-akribeias-gia-

apodotikoteres-ardeyseis 

http://www.paseges.gr/el/news/Methodos-gewrgias-akribeias-sto-hwrafi-exoikonomei-ews-kai-25-lipasma
http://www.paseges.gr/el/news/Methodos-gewrgias-akribeias-sto-hwrafi-exoikonomei-ews-kai-25-lipasma
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http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/315220/i-georgia-akriveias-hrisimo-ergaleio-gia-

to-thessaliko-kabo 

http://www.skai.gr/news/environment/article/230463/georgia-akriveias-gia-kaluteri-

ardeusi/………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΓΕΩΠΟΝΟ 

   

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

 Εφαρμογι νζων τεχνολογιϊν ςτθ γεωργία - ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ  ΚΑΙ GIS 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΕΙΚΟΝΕ ΔΟΡΤΦΟΡΟΤ,  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ, 

ΕΔΑΦΙΚΟ ΡΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΤΙΑ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ , GIS ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

1.3 ΚΟΠΟ 

Οι μακθτζσ να κατανοιςουν  ότι οι ιδιότθτεσ ενόσ αγροφ δεν είναι ίδιεσ ςε όλθ του τθν 

ζκταςθ και να ανακαλφψουν τθν ςθμαςία τθσ τθλεπιςκόπθςθσ ςτον καταγραφι δεδομζνων 

ςχετικά με τθν κατάςταςθ των φυτϊν και του εδάφουσ 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Να αναγνωρίςουν τθν αξία των αρχϊν τθσ γεωργίασ ακριβείασ 

Να ανακαλφψουν τθν χρθςιμότθτα των πλθροφοριϊν που παρζχουν θ τθλεπιςκόπθςθ και 

τα GIS ςτθ γεωργία  

Να εξοικειωκοφν  με τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν γεωργία όπωσ είναι θ 

τθλεπιςκόπθςθ και τα GIS (Γεωγραφικά Πλθροφοριακά ςυςτιματα) 

1.5 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1 διδακτικι ώρα 

 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 

Εφαρμογζσ Η/Τ, Γεωπονία 
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1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Απευκφνεται ςτθν Α τάξθ ΕΠΑΛ . Είναι όμωσ προςιτό για τισ τάξεισ Βϋκαι ΓϋΕΠΑΛ 

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

Εφαρμογζσ Η/Τ ςτθ Γεωργία,  Φυτικι Παραγωγι 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Η/Τ  και ςφνδεςθ με διαδίκτυο  

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ εφαρμόηουμε τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο για 

τθν απόκτθςθ των νζων γνϊςεων  

2.2 Πορεία υλοποίθςθσ 

Ο κακθγθτισ  ηθτά από τουσ μακθτζσ να ανοίξουν τθν παρακάτω ιςτοςελίδα 

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-p04.gr.html 

τθν ιςτοςελίδα υπάρχουν εικόνεσ από δορυφόρο  ςτισ οποίεσ αποτυπϊνονται με 

διαφορετικά χρϊματα  θ παραλλακτικότθτα των εδαφϊν αλλά και τθσ φυτικισ βλάςτθςθσ.  

Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε τρεισ  Ομάδεσ  και κάκε ομάδα αναλαμβάνει    να εξθγιςει  και να 

καταγράψει τθ ςθμαςία των διαφορετικϊν χρωματιςμϊν που παρατθροφνται ςτισ 

παρακάτω φωτογραφίεσ   (χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που δίνονται ςτθν παραπάνω 

ιςτοςελίδα) 

1θ ομάδα Εκτίμθςθ περιεκτικότθτασ ςε νερό με τθν χριςθ τθλεπιςκόπθςθσ 

 

 

 

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-p04.gr.html
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2θ ομάδα Ο εντομπιςμόσ καταπονθμζνων φυτών 

 

3θ ομάδα Καταπολζμθςθ των αςκενειών και των εχκρών των φυτών 

 

 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Αξιολογοφνται οι εργαςίεσ των μακθτϊν και θ εφαρμογι τθσ ζγκαιρθσ παράδοςθσ. 

Η ςυμμετοχι των μελϊν των ομάδων. Η αλλθλεγγφθ και αλλθλοχποςτιριξθ των μελϊν. Η 

αυτενζργεια και λιψθ πρωτοβουλίασ των ομάδων 

 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 



 

 4 

http://www.hydrosense.org/eDocuments/peiramatikh_ardeusi.pdf……………………………………… 

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-

p06.gr.html………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Όχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςθ: Πλιρθσ 

Διάςτθμα: Πριν και Μετά 0. 



 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV  

 
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ/EΡΓΟΤ 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ/-ΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΕ18-12 ΣΕΧΝΟΛΟΓΟ 

ΓΕΩΠΟΝΟ 

   

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ  

ΡΕΙΑΜΑ : Ακριβισ  άρδευςθ φυτϊν  που αναπτφςςονται ςε διαφορετικά εδάφθ   

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΔΑΦΙΚΗ ΥΓΑΣΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΕΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΟΥ, 

ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΡΝΟΗ. 

 

1.3 ΚΟΠΟ 

Οι μακθτζσ να κατανοιςουν  ότι  οι ανάγκεσ ςε νερό ενόσ αγροφ διαφοροποιοφνται 

ανάλογα με το είδοσ του εδάφουσ και τθν εξατμιςοδιαπνοι. 

1.4  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Να κατανοιςουν ότι οι απαιτιςεισ των φυτϊν που καλλιεργοφνται ςε εδάφθ με 

διαφορετικζσ ιδιότθτεσ δεν είναι ίδιεσ   

Να εξοικειωκοφν ςτθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν γεωργία 

Να αναγνωρίςουν τθν αξία των αρχϊν τθσ γεωργίασ ακριβείασ 

1.5 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Η εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ  είναι 2 διδακτικζσ ϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ερωτθμάτων, διευκρινιςεων, παρατθριςεων. 

2. Η εκτιμϊμενθ διάρκεια ολόκλθρθσ τθσ δραςτθριότθτασ για τθν επαλικευςθ των 

αποτελεςμάτων υπολογίηεται ςε 4 εβδομάδεσ .  

 

1.6  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΚA ANTIKEIMENA 



 
Γεωπονία – τεχνολογία  

1.7  ΣΑΞΕΙ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ  

Απευκφνεται ςτθν Α τάξθ ΕΡΑΛ . Είναι όμωσ προςιτό για τισ τάξεισ Βϋ και  ΓϋΕΡΑΛ 

1.8  ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  ΠΟΤΔΩΝ 

Εφαρμογζσ Η/Υ ςτθ Γεωργία,  Φυτικι Ραραγωγι 

1.9  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

• Σπόροι  από ςιτάρι  

• Χϊμα  αργιλϊδεσ και αμμϊδεσ 

• 20  δοχεία ςποράσ διαμζτρου 20 εκατοςτϊν και βάκουσ 25 εκατοςτϊν   

• ποτιςτιρι 

• Γάντια,  κουβάσ 

• Μαρκαδόροσ ανεξίτθλθσ γραφισ για το μαρκάριςμα  

• Χαλίκι χονδρό 

• 2 αιςκθτιρεσ  καταγραφισ  εδαφικισ  υγραςίασ  

• Χαρτί και μολφβι για τισ παρατθριςεισ και καταγραφι των αποτελεςμάτων. 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Επίδειξθ ςποράσ ςε δοχεία από τον κακθγθτι. 

Εκτζλεςθ τθσ άςκθςθσ από τουσ μακθτζσ 

Μετριςεισ καταγραφι μετριςεων  ςε διάρκεια 4 εβδομάδων 

Ραρατθριςεισ/Συηιτθςθ/Σχολιαςμόσ/Σφγκριςθ αποτελεςμάτων.  

2.2 Πορεία υλοποίθςθσ 

Η άςκθςθ πραγματοποιείται ςτο εργαςτιριο Γεωπονίασ  

 Στο εργαςτιριο  χωρίηουμε τα δοχεία ςποράσ  ςε 2 ομάδεσ των 10 γλαςτρϊν. 

  Στθν  πρϊτθ ομάδα κα γίνει καλλιζργεια ςιταριοφ ςε αργιλϊδεσ ζδαφοσ , ςτθ 2θ 

ομάδα καλλιζργεια ςιταριοφ ςε αμμϊδεσ ζδαφοσ 

 Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε δφο  ομάδεσ και θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει μια ομάδα 

δοχείων ςποράσ. 

 Οι ομάδεσ :  

• Τοποκετοφν χονδρό χαλίκι ςτθ βάςθ κάκε δοχείου για καλφτερθ αποςτράγγιςθ 



 
• Γεμίηουν τα δοχεία  με χϊμα  μζχρι 3-5 εκατοςτά χαμθλότερα από το χείλοσ τθσ 

γλάςτρασ 

•  Σε κάκε γλάςτρα ςπζρνουν  8 ςπόρουσ ςιταριοφ ςε  βάκοσ ςποράσ 3-5 εκατοςτά και 

οι ςπόροι  κατανζμονται ομοιόμορφα ςτθν επιφάνεια τθσ γλάςτρασ  

• Γράφουν  με μαρκαδόρου τθν ομάδα ςτθν οποία ανικει το κάκε δοχείο κακϊσ και 

τον αρικμό του. 

• Ροτίηουν ομοιόμορφα όλα τα δοχεία με  προςοχι να μθν φφγουν οι ςπόροι και 

κάκε ομάδα τοποκετεί 5 δοχεία ςε ςκιερό ςθμείο και 5 ςε θλιόλουςτεσ κζςεισ 

•      Κάκε ομάδα ζχει ζνα μετρθτι υγραςίασ ( υγραςιόμετρο) και κάκε δφο θμζρεσ μετρά 

και καταγράφει το ποςοςτό τθσ υγραςίασ ςτισ γλάςτρεσ τουσ. 

•    Επαναλαμβάνουν το πότιςμα όταν ο μετρθτισ υγραςίασ κάκε γλάςτρασ δείξει ότι 

υπάρχει ανάγκθ για πότιςμα. (Δθλαδι όταν ο μετρθτισ δείξει ότι θ υγραςία είναι κάτω από 

το 50%) 

• Κάκε ομάδα με τθν βοικεια του κακθγθτι   δθμιουργεί πίνακα που καταγράφει  τα 

παρακάτω ςτοιχεία ανά γλάςτρα.  

1. Ζνδειξθ υγραςιόμετρου κάκε δφο μζρεσ, 

2.  Ημερομθνίεσ ποτίςματοσ των γλαςτρϊν, 

3.  Ροςότθτα νεροφ που χρθςιμοποιιςαμε ςε κάκε πότιςμα  γλάςτρασ. 

• Οι μακθτζσ παρακολουκοφν για 4 εβδομάδεσ τισ ανάγκεσ των φυτϊν ςε νερό. 

• Επεξεργάηονται τα δεδομζνα  που καταγράφθκαν ςτθ διάρκεια του πειράματοσ  

• Συγκρίνουν τα αποτελζςματα και διεξάγουν ςυμπεράςματα. 

 

Παρατθριςεισ για τθν λειτουργία του υγαςιόμετρου εδάφουσ: 

- Σο υγραςιόμετρο μασ δίνει τθν ζνδειξθ τθσ υγραςίασ του εδάφουσ ςτθν ρίηα των 

φυτών θ των δζνδρων μασ. 

- Η οκόνθ του υγραςιόμετρου ζχει ςυνικωσ  μια διαβάκμιςθ με αρικμοφσ όπου 

ξεκινά από το 1 (10% υγραςία) και φτάνει μζχρι το 10 (100% υγραςία). 

-  Σο πολφ νερό ςτα φυτά μασ μπορεί να κάνει κακό όπωσ και το λίγο. 

- Με το όργανο υγραςίασ moisture meter μακαίνουμε εφκολα και απλά τα 

χαρακτθριςτικά του εδάφουσ μασ κακώσ επίςθσ βλζπουμε και τθν υγραςία πόςο 

διατθρείται ςτισ ρίηεσ των φυτών μασ ώςτε να ρυκμίςουμε κατάλλθλα τθν 

ποςότθτα και τθν ςυχνότθτα ποτίςματα ανάλογα πάντα και με τισ ανάγκεσ ςε 

υγραςία του κάκε φυτοφ θ δζνδρου. 

  



 
 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Αξιολογοφνται: 

 οι εργαςίεσ των μακθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ. 

 Η ςυμμετοχι των μελϊν των ομάδων.  

 Η αλλθλεγγφθ και αλλθλοχποςτιριξθ των μελϊν. 

 Η αυτενζργεια και λιψθ πρωτοβουλίασ των ομάδων 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ 

http://www.hydrosense.org/eDocuments/peiramatikh_ardeusi.pdf 

http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-p06.gr.html 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:  

Γραμματοςειρά:  Calibri, Μζγεκοσ 11, Πχι Bold.  

Διάςτιχο: Μονό 

τοίχιςθ: Ρλιρθσ 

Διάςτθμα: Ρριν και Μετά 0. 

http://www.hydrosense.org/eDocuments/peiramatikh_ardeusi.pdf
http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c01-p06.gr.html

