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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.  



Δόμηση προγράμματος σπουδών e-learning Digit-BioTech – 

Προσέγγιση βασισμένη σε μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Το πρόγραμμα σπουδών e-learning Digit-Biotech είναι δομημένο με βάση την έννοια των 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (LOs) και περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

• Μαθησιακά Αποτελέσματα που καθορίζουν τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοήσει και 

να μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής 

διαδικασίας. Περιγράφεται με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων, αυτονομίας και ευθύνης 

που μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν. 

• Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα ενοποιούνται σε Μικτά Μαθησιακά Αποτελέσματα 

(BLPs) που αποτελούνται από προοδευτικά συσσωρευμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

για την επίτευξη ενός προσόντος /Μονάδες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ULO)/, 

σχεδιασμένα να ολοκληρώνονται (αξιολογούνται) ανεξάρτητα. 

• Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται με πιστωτικές μονάδες (ECTS) = 

αριθμητική αναπαράσταση της συνολικής βαρύτητας των LΟs σε ένα προσόν και της 

σχετικής βαρύτητας των BLPs σε σχέση με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

• Περιγραφή & Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών Προσόντων - ένα επίσημο αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης με βάση τους ορισμούς του EQF/NQF 

 

Μοντέλο παρουσίασης μαθησιακών αποτελεσμάτων 

LO No  

Τίτλος LO / 

Τίτλος μονάδας 

 

Συγγραφείς και δεσμοί Όνομα και τίτλος· 

Επίσημο όνομα συνεργασίας 

Στόχοι Σύντομη ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς στόχους των LO 

Γνώσεις/ δεξιότητες Ολιστική περιγραφή των δηλώσεων για το τι αναμένεται να 

γνωρίζει, να κατανοήσει και να μπορεί να κάνει ένας 

εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής 

διαδικασίας 

Αυτονομία & ευθύνη Μαλακές δεξιότητες, κοινές για όλα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Περίληψη  Έως 10 γραμμές απλού κειμένου για θέμα. Times New Roman 

12pt.; διάστιχο 1.5, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα κύρια θέματα 

του γνωστικού περιεχομένου του LO. 

Λέξεις κλειδιά Έως 5 λέξεις κλειδιά 

Αξιολόγηση Αριθμοί, που υποδεικνύουν το σχετικό βάρος ενός συγκεκριμένου 

LO 

Μεταφορά πίστωσης 

εντός των ιδρυμάτων των 

εταίρων 

Η διαδικασία οργανώνεται σύμφωνα με το EQF/NQF 



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών Digit-BioTech 

Ενότητα Ι. Πράσινες τεχνολογικές προκλήσεις από τη βιοτεχνολογία και τις ΤΠΕ 

για τη ζωή με τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα: 

LO1: Βιολογία Συστημάτων και Τεχνολογίες Omics 

LO2: Η Εφαρμογή της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και των ΤΠΕ για Πράσινα 

Προϊόντα και Διαδικασίες 

LO3: Biosensors & Biochips για βιώσιμο μέλλον 

LO4: Πράσινες ΤΠΕ και Ενέργεια: Από έξυπνες σε σοφές στρατηγικές 

LO5: Επιστημονικοί πόροι με ανοικτή πρόσβαση: Ψηφιακές βάσεις δεδομένων 

Ενότητα ΙΙ. Ευαισθητοποίηση και αποδοχή θεμάτων βιοτεχνολογίας με τα 

ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα 

LO6: Κοινωνική και πολιτική αποδοχή σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 

LO7: Περιβαλλοντικό όφελος από τη σύγχρονη εφαρμογή της βιοτεχνολογίας 

και των ΤΠΕ 

LO8: Βιοηθική και σύγχρονη βιοτεχνολογία 



 

 

 

 

 

LO1 

Βιολογία συστημάτων και Τεχνολογίες Omics 

Unit 1 BL: Βιολογία συστημάτων και 
Τεχνολογίες Omics: Η Μεγάλη Εικόνα 



 

 

 

Η βιολογία συστημάτων είναι ένας διεπιστημονικός ερευνητικός κλάδος, ο κύριος στόχος 
του οποίου είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς των βιολογικών 
συστημάτων στο σύνολό τους και όχι της συμπεριφοράς των συστατικών τους 
μεμονωμένα. Αυτή η «βιολογική επιστήμη των μεγάλων δεδομένων» περιλαμβάνει 
διαφορετικές τεχνολογίες omics, παράγοντας έτσι διάφορα βιολογικά σύνολα δεδομένων 
ενσωματωμένα σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών. Για το λόγο αυτό, οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι του LO1B είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη βασική πληροφόρηση 
σχετικά με: 

- τη σημασία της προσέγγισης σε επίπεδο συστήματος για την κατανόηση της 
πολυπλοκότητας των βιολογικών διεργασιών 

- τα διαφορετικά επίπεδα omics στο κελί και οι σχετικές τεχνολογίες omics 
- τα δυνατά σημεία και οι περιορισμοί κάθε τεχνολογίας omics 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του LO1B οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

- να κατανοούν τη βασική έννοια της βιολογίας συστημάτων - τις ρίζες και τους στόχους 
της ως πειραματική επιστήμη και την ειδική σχέση της με άλλους επιστημονικούς 
κλάδους 

- να αποκτήσουν γνώσεις για διαφορετικές βιολογικές διεργασίες, μονοπάτια και μόρια, 
δομή και λειτουργία, ρύθμιση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

- να εφαρμόσουν τεχνικές που σχετίζονται με το omics με σκοπό την επίλυση 
προβλημάτων και τα αναφερόμενα αποτελέσματα 

- να επιλέξουν κατάλληλα εργαλεία βιοπληροφορικής και βάσεις δεδομένων για 
ανάλυση δεδομένων 

- - να επεξεργαστουν και ερμηνευσουν πειραματικά δεδομένα 

- - να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τεχνολογιών omics 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

2.0 



 

 

 

 

LO1 

Βιολογία συστημάτων και Τεχνολογίες Omics 

Unit 2 AL: Τεχνολογίες OMICS για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 



 

 

 

 

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρουσιάσει τις τελευταίες 
εφαρμογές της προσέγγισης OMICS για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των 
κυττάρων, των ιστών, των οργάνων και ολόκληρου του οργανισμού σε μοριακό επίπεδο. 
Συνοψίζει τις νέες γνώσεις σχετικά με τις «επιστήμες της ωμικής» και τον αντίκτυπό τους 
σε διάφορα γενικά πεδία: μοριακή ιατρική, τοξικολογία, περιβάλλον και βιοποικιλότητα, 
βιοτεχνολογία και μηχανική βιοδιεργασιών, καθώς και έρευνα διατροφολογίας. 
Περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία και μεθοδολογίες για την  

αντιμετώπιση των δεδομένων που δημιουργούνται και παρέχει μια  

εξαιρετική αναφορά για εφαρμογές προηγμένων τεχνικών omics. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του LO1A οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

- - να διαφοροποιήσουν τις ωμικές προσεγγίσεις και τις πιθανές χρήσεις τους 

- - κατανοούν πώς τα υπολογιστικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάλυση διαφορετικών συνόλων δεδομένων 

- - Εφαρμόστε ωμικές προσεγγίσεις για να επιταχύνετε τις ανακαλύψεις σε 
διαφορετικούς τομείς έρευνας 

- - αντιστοίχηση του κατάλληλου εργαλείου βιοπληροφορικής με συγκεκριμένο 
ερευνητικό πεδίο 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

3.0 



 

 

 

 

 

LO2 

Τομείς εφαρμογής της τρισδιάστατης 
βιοεκτύπωσης 

Unit 1 BL: Τομείς εφαρμογής της τρισδιάστατης 
βιοεκτύπωσης 



 

 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση περιλαμβάνει ένα σύνολο διεργασιών και τεχνολογιών που επιτρέπουν την 
παραγωγή εξαρτημάτων και προϊόντων σε διαφορετικά υλικά, που γίνεται στρώμα προς στρώμα σε μια 
διαδικασία πρόσθετων. Αυτή η τεχνολογία διεισδύει ευρέως και βαθιά σε κλάδους της βιομηχανίας, 
των κατασκευαστών και των καταναλωτών και οι εφαρμογές της εμφανίζονται κυριολεκτικά 
καθημερινά. Για αυτούς τους λόγους, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO εστιάζονται στο να 
παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ένα αξιόπιστο υπόβαθρο σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση 
όσον αφορά: 

- Τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση: βασικές αρχές λειτουργίας εκτύπωσης 
- Βασικά στοιχεία διαδικασιών και υλικών τρισδιάστατης εκτύπωσης 
- Οδηγίες σχεδίασης τρισδιάστατης εκτύπωσης 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της διαδικασίας τρισδιάστατης εκτύπωσης 
- Αναγνωρίσει και εφαρμόσει διαφορετικά υλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης 
- Σχεδιάσει τρισδιάστατα μοντέλα 
- Βελτιστοποιήσει τα τρισδιάστατα μοντέλα 
- Εξασκηθεί σε διαφορετικές μεθόδους μετα-επεξεργασίας: συναρμολόγηση, 

ζωγραφική, βελτίωση ενός τρισδιάστατου μοντέλου 
- Επιλέξει το κατάλληλο σκληρό/λογισμικό για τρισδιάστατη εκτύπωση 
- Παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας 3D 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

2.0 



 

 

 

 

 

LO2 

Τομείς εφαρμογής της τρισδιάστατης 
βιοεκτύπωσης 

Unit 2 AL: Τομείς εφαρμογής της τρισδιάστατης 
βιοεκτύπωσης 



 

 

 

Η τρισδιάστατη (3D) βιοεκτύπωση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαμόρφωση και την ακριβή 
τοποθέτηση βιολογικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών κυττάρων, νουκλεϊκών οξέων, 
σωματιδίων φαρμάκων, πρωτεϊνών και αυξητικών παραγόντων, για την ανακεφαλαίωση της 
ανατομίας, της βιολογίας και της φυσιολογίας των ιστών. Για αυτούς τους λόγους, οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι αυτού του LO id είναι να αναθεωρήσουν την τεχνολογία βιοεκτύπωσης και να παρουσιάσουν 
μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τομέων εφαρμογής της από τη μηχανική ιστών και την 
αναγεννητική ιατρική έως τη φαρμακευτική και την έρευνα για τον καρκίνο. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- γνωρίζει πώς η βιοεκτύπωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει θεμελιώδη βιολογικά 
ερωτήματα 

- κατανοεί πώς χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές βιοκατασκευής για την 
ενσωμάτωση κυττάρων και διαφόρων βιοϋλικών για τη δημιουργία δομών 
φορτωμένων με κύτταρα 

- αξιολογεί τις υφιστάμενες τεχνολογίες βιοεκτύπωσης και των ειδικών πλεονεκτημάτων 
και μειονεκτημάτων τους 

- περιγράφει μεθόδους για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του πολλαπλασιασμού 
των κυττάρων 

- αναλύσει τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της βιοκατασκευής 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

3.0 



 

 

 

LO3 

Βιοαισθητήρες & Τεχνολογίες Βιοτσίπ: 
Συμβολή στη μελλοντική αειφόρο ζωή 

Unit 1 BL: Βιοαισθητήρες & Βιοτσίπ: Μια 
σφαιρική εικόνα 



 

 

 

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ραγδαία βήματα για την αξιοποίηση των εφαρμογών 
της νανοτεχνολογίας σε διάφορους τομείς. Η ιδέα του σχεδιασμού μιας επόμενης γενιάς 
τεχνολογικών συσκευών που θα ενσωματώνουν τη γνώση που προέρχεται από διάφορους 
τομείς όπως η βιολογία, η χημεία, η ηλεκτρονική και η μηχανική συγκεντρώνει ήδη 
αυξανόμενη προσοχή. Από αυτή την άποψη, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO 
εστιάζονται στο να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ένα αξιόπιστο υπόβαθρο σχετικά με: 

- Την βασική επισκόπηση της τεχνολογίας βιοτσιπ και βιοαισθητήρα 
- Την ταξινόμηση διαφορετικών τύπων βιοαισθητήρων και βιοτσιπ 
- Τις αρχές λειτουργίας βιοαισθητήρων και βιοτσιπ 
- Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης τους. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- εξηγήσει τους βιοαισθητήρες και τις βασικές τους ιδιότητες 
- επιδείξει κατανόηση των θεμελιωδών αρχών του σχεδιασμού και της λειτουργίας των 

βιοτσίπ 
- αναγνωρίσει και εφαρμόσει διαφορετικές τεχνολογίες βιοτσιπ και βιοαισθητήρα 
- αναγνωρίσει τους τύπους βιοαισθητήρων / βιοτσιπ 
- ορίσει τις ιδιότητες των ιδανικών βιοαισθητήρα / βιοτσίπ και τα συστήματα μέτρησής 

τους 
- αναλύσει και αντιστοιχίσει τις ανάγκες με τη διαθέσιμη τεχνολογία. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

2.0 



 

 

 

LO3 

Βιοαισθητήρες & Τεχνολογίες Βιοτσίπ: 
Συμβολή στη μελλοντική αειφόρο ζωή 

Unit 2 AL: Βιοαισθητήρες & Τεχνολογίες 
Βιοτσίπ: Συμβολή στη μελλοντική αειφόρο ζωή 



 

 

 

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι τεχνολογίες βιοτσιπ και βιοαισθητήρων έχουν σημειώσει 
σημαντική πρόοδο σε διάφορους τομείς εφαρμογής, χάρη στη νανοτεχνολογία. Έχουν 
εφαρμοστεί σε διάφορα αναλυτικά προβλήματα στην ιατρική και τη βιοϊατρική έρευνα, τις 
βιομηχανίες τροφίμων και μεταποίησης, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την άμυνα. Από 
αυτή την άποψη, οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους ένα αξιόπιστο υπόβαθρο σχετικά με: 

- Τις πρακτικές εφαρμογές συγκεκριμένων τύπων βιοαισθητήρων και βιοτσιπ 
- Τα προηγμένα εργαλεία και μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των  

δεδομένων που δημιουργούνται. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- επιδείξει κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα βιοτσίπ και οι βιοαισθητήρες θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην ιατρική διαγνωστική 

- χαρακτηρίσει διαφορετικούς ιατρικούς βιοαισθητήρες και βιοτσίπ: για ανίχνευση 
διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου, φυματίωσης κ.λπ. 

- αναγνωρίσει και εφαρμόζουν διαφορετικά βιοτσίπ και βιοαισθητήρες που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και τη γεωργία 

- καθορίσει ιδιότητες και λειτουργούν με βιοαισθητήρες και βιοτσίπ που 
χρησιμοποιούνται για την περιβαλλοντική παρακολούθησηερευνητικό πεδίο 

- επεξεργασία και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO4 

Πράσινη Ενέργεια & ΤΠΕ: Από έξυπνες σε 
σοφές στρατηγικές 

Unit 1 BL: Πράσινη Ενέργεια & ΤΠΕ: Από 
έξυπνες σε σοφές στρατηγικές 



 

 

 

Η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων εφαρμόζοντας λύσεις 
πληροφορικής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της αύξησης της 
περιβαλλοντικής συνείδησης, της προσφοράς αποτελεσματικής επικοινωνίας για περιβαλλοντικά 
ζητήματα, της διευκόλυνσης των συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και επιτήρησης, ως 
εργαλείο για την προστασία και την αποκατάσταση του δυναμικού των φυσικών οικοσυστημάτων. Η ΕΕ 
θεσπίζει επίσης νομικό πλαίσιο και επιβάλλει συστάσεις πολιτικής για τη χαλάρωση και την υπέρβαση 
των περιβαλλοντικών περιορισμών που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρουσιάσει γνώσεις σχετικά με: 

- Την εξήγηση της πράσινης ενέργειας – είδη και πόροι. 
- Την κατανάλωση Ενέργειας στον Τομέα ΤΠΕ. 
- Την αποκάλυψη επιλογών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  

και των εκπομπών αερίων. 

- Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις  

των ΤΠΕ: από το πράσινο στο σοφό. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Εξηγήσει τι είναι η πράσινη ενέργεια. 
- Διακρίνει μεταξύ της ποικιλίας των τύπων και πηγών πράσινης ενέργειας 
- Γνωρίσει τις κύριες τάσεις στην κατανάλωση ενέργειας στον Τομέα ΤΠΕ 
- Κατανοήσει τις βασικές αρχές της παροχής πράσινης ενέργειας για ΤΠΕ 
- Ορίσει τις πράσινες ΤΠΕ και το πράσινο στις ΤΠΕ 
- Κατανοήσει τη σημασία του να είστε «πράσινοι» 
- Συνειδητοποιήσειε τα οφέλη του να κάνετε πράσινο 
- Εξηγήσει τη συμβολή των ΤΠΕ στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των 

εκπομπών αερίων 
- Δώσει παραδείγματα για τους διαφορετικούς τρόπους πράσινων ΤΠΕ 
- Κατανοήσει και συζητήσει για τις μελλοντικές τάσεις των ΤΠΕ. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 

 

2.0 



 

 

 

LO4 

Πράσινη Ενέργεια & ΤΠΕ: Από έξυπνες σε 
σοφές στρατηγικές 

Unit 2 AL: Πράσινη Ενέργεια & ΤΠΕ: Από 
έξυπνες σε σοφές στρατηγικές 



 

Στις μέρες μας, οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να συμβάλει στην επίλυση περιβαλλοντικών 
ζητημάτων εφαρμόζοντας λύσεις πληροφορικής. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας, της αύξησης της περιβαλλοντικής συνείδησης, της προσφοράς 
αποτελεσματικής επικοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, της διευκόλυνσης των συστημάτων 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και επιτήρησης, ως εργαλείο για την προστασία και την 
αποκατάσταση του δυναμικού των φυσικών οικοσυστημάτων. Η ΕΕ θεσπίζει επίσης νομικό πλαίσιο και 
επιβάλλει συστάσεις πολιτικής για τη χαλάρωση και την υπέρβαση των περιβαλλοντικών περιορισμών 
που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρουσιάσει γνώσεις σχετικά με: 

- Οι παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη πράσινων ΤΠΕ. 
- Οι παγκόσμιες κατευθύνσεις στις πράσινες πολιτικές ΤΠΕ. 
- Η συμβολή της πράσινης πληροφορικής στην πράσινη ενέργεια. 
- Η προηγμένη συνεργασία για πράσινες λύσεις ΤΠΕ. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοήσει τις παγκόσμιες πράσινες τάσεις των ΤΠΕ, την τρέχουσα δυναμική και τις 
κατευθύνσεις τους. 

- Γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής προσέγγισης διατήρησης, την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη για τον έλεγχο της ρύπανσης και τις ανάγκες για μετασχηματιστική 
αλλαγή και βιωσιμότητα. 

- Περιγράψει τις πράσινες τάσεις πολιτικής που σχετίζονται με τις ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

- Διακρίνει μεταξύ του πρασίνου των ΤΠΕ και του πρασίνου με τις ΤΠΕ. 
- Γνωρίσει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον οικολογικό χαρακτήρα με τις ΤΠΕ. 
- Εξηγήσει τη συμβολή της πράσινης πληροφορικής στο περιβάλλον και την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση. 

- - Αναγνωρίσει των κύριων τομέων πολιτικής «ΤΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη». 
- - Δημιουργήσει σχέση μεταξύ των ΤΠΕ και των τεχνολογιών που  

καθορίζουν την οικονομία. 

- - Συζητήσει τον αντίκτυπο των πράσινων ΤΠΕ σε κυβερνητικό επίπεδο. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO5 

Προηγμένη δομή μιας βάσης δεδομένων 

Unit 1 BL: Επιστημονικές πηγές ανοιχτής 
πρόσβασης 



 

 

 

Η επιστημονική πληροφόρηση είναι τόσο το μεγαλύτερο αποτέλεσμα ενός ερευνητή όσο και ο 
σημαντικότερος πόρος της τεχνολογικής καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, η Ανοικτή πρόσβαση ή ΟΑ 
είναι ένα σύνολο αρχών και μια σειρά πρακτικών μέσω των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα 
διανέμονται διαδικτυακά, χωρίς κόστος ή άλλα εμπόδια πρόσβασης. Από αυτή την άποψη, οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρέχει γνώσεις σχετικά με: 

- τους βασικούς κανόνες χρήσης πόρων ανοιχτής πρόσβασης 
- τον κώδικα συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη χρήση και τη δημοσίευση πόρων 

ανοιχτής πρόσβασης. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- επιδείξει γνώση του τι είναι τα δεδομένα. 
- κατανοήσει το βασικό λεξιλόγιο κατά τη χρήση πόρων ανοιχτής πρόσβασης. 
- δομήσει μιας βάσης δεδομένων. 
- χρησιμοποιήσει πόρων ανοιχτής πρόσβασης. 
- αναγνωρίσει τις πιο κοινές βάσεις δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης που 

χρησιμοποιούνται στην επιστήμη. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO5 

Προηγμένη δομή μιας βάσης δεδομένων 

Unit 2 AL: Προηγμένη δομή μιας βάσης 
δεδομένων 



 

 

 

Μια επιστημονική βάση δεδομένων είναι μια μηχανογραφημένη, οργανωμένη συλλογή σχετικών 
δεδομένων, στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση για επιστημονική έρευνα και μακροπρόθεσμη 
αποθήκευση. Επιτρέπουν την ενσωμάτωση διαφορετικών συνόλων δεδομένων και επιτρέπουν την 
ανάλυση δεδομένων με νέους τρόπους, συχνά σε διάφορους κλάδους, καθιστώντας εφικτούς νέους 
τύπους επιστημονικής έρευνας. Από αυτή την άποψη, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να 
παρέχει γνώσεις σχετικά με: 

- Τον προηγμένο σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων. 
- Τη δομή μιας βάσης δεδομένων και τον τρόπο δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των πινάκων 

της βάσης δεδομένων. 
- Τη συγκεκριμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την υποβολή ερωτημάτων (SQL) για 

την ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοεί τον τρόπο χρήσης διαφορετικών Βάσεων Επιστημονικών Δεδομένων. 
- Σχεδιάσει μια απλή βάση δεδομένων για επιστημονική χρήση. 
- Χρησιμοποιήσει τις γλώσσες των μοντέλων βάσεων δεδομένων. 
- Εργαστεί με κοινές βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην αγορά 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO6 

Κοινωνική και πολιτική αποδοχή των 
σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 

Unit 1 BL: Κοινωνική και πολιτική αποδοχή των 
σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 



 

Η σύγχρονη βιοτεχνολογία έχει αναγνωριστεί ως το όριο της επόμενης τεχνολογικής 
επανάστασης. Είναι μια ισχυρή μηχανή που προσφέρει μια σειρά από πιθανά περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά κέρδη και απαιτεί αυστηρή προσοχή. Από την άλλη πλευρά, οι 
καινοτόμες τεχνολογίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των βιοτεχνολογικών 
διαδικασιών και στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων. Η συγχώνευση μεταξύ αυτών των 
προηγμένων τεχνολογιών έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικής συζήτησης. Για αυτούς τους 
λόγους, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρουσιάσει τα βασικά του κοινωνικού 
πλαισίου σχετικά με την αποδοχή των σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας μέσω: 

- Αποκάλυψη των παραγόντων που επηρεάζουν την κοινωνική στάση απέναντι 
στη σύγχρονη βιοτεχνολογία, τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής αποδοχής και 
τα στάδια συμφόρησης της διαδικασίας. 

- Εξήγηση της κοινωνικής αποδοχής των οφελών και των κινδύνων από τις 
βιοτεχνολογικές εφαρμογές. 

- Παρουσίαση των πτυχών αποδοχής και διάχυσης της σύγχρονης 
βιοτεχνολογίας. 

- Σχολιασμός της συζήτησης σχετικά με την αποδοχή των σύγχρονων εργαλείων 
βιοτεχνολογίας και των θεσμικών συστημάτων όσον αφορά  

τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίσει και κατανοήσει τους παραγόντες που επηρεάζουν την κοινωνική 
αντίληψη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. 

- Διακρίνει και εφαρμόζει τους δείκτες που καθορίζουν την ποικιλία των 
προτύπων κοινωνικής αποδοχής της σύγχρονης βιοτεχνολογίας: κανόνες, 
συστήματα αξιών και πολιτισμικό υπόβαθρο. 

- Παρουσιάσειτην  κοινωνική αποδοχή των οφελών και των κινδύνων που 
επιβάλλονται από τις σύγχρονες εφαρμογές βιοτεχνολογίας. 

- Αξιολογήσει το κοινωνικό δίλημμα: οφέλη έναντι κινδύνων. 
- Γνωρίζει και χρησιμοποιήσει τα δομικά μοντέλα που προβλέπουν τη στάση 

απέναντι στη βιοτεχνολογία 
- Διακρίνει τα εργαλεία για τη μέτρηση της στάσης του κοινού απέναντι στους 

κινδύνους και τα οφέλη. 
- Προσδιορίσεις και διατυπώσει ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογικής ανάπτυξης στην 
κοινωνικοοικονομία, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη γεωργία, τη δημόσια 
ευημερία. 

- Γνωρίζει και αναγνωρίζει τα κύρια ζητήματα βιοασφάλειας της σύγχρονης 
βιοτεχνολογίας. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική 
σκέψη, αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση 
δεδομένων· ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 



 

 

 

2.0 



 

 

 

LO6 

Κοινωνική και πολιτική αποδοχή των 
σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 

Unit 2 AL: Κοινωνική και πολιτική αποδοχή των 
σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας 



 

Η πρόοδος στη σύγχρονη βιοτεχνολογία είναι τόσο γρήγορη τα τελευταία χρόνια, αφού συνδέεται 
με τη σημαντική διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των προσεγγίσεων της βιοτεχνολογίας και άλλων 
προηγμένων τεχνολογιών για την υλοποίησή τους. Η εφαρμογή εργαλείων βιοτεχνολογίας 
διεργασιών: από τις κλασσικές μεθόδους επιλογής μέσω τεχνικών ανασυνδυασμένου DNA και 
μηχανικής πρωτεϊνών, έως τη βιοεπεξεργασία διευκολύνονται όλο και περισσότερο από άλλες 
τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, η αποδοχή των σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας είναι θέμα 
πολιτικής συζήτησης, ειδικά στις προηγμένες χώρες. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι 
να σκιαγραφήσει το πολιτικό πλαίσιο της διαδικασίας αποδοχής που αντανακλά ανάμεσα σε όλη την 
κοινωνική αποδοχή. Οι πληροφορίες επικεντρώνονται σε: 

- Σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο Βιοτεχνολογίας. 
- Τομεακή πολιτική στους τομείς της σύγχρονης βιοτεχνολογίας της γεωργίας και 

των τροφίμων, της ενέργειας της υγειονομικής περίθαλψης  

και της βιομηχανικής επεξεργασίας. 

- Διαχείριση σχέσεων με το φυσικό περιβάλλον. 
- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ασφάλεια. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Εκφράζει το όραμα για τα κύρια ρυθμιστικά μέτρα και πτυχές στην ανάπτυξη 
της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

- Αναγνωρίζει των βασικών λόγων για τη βελτίωση των ρυθμιστικών πλαισίων 
για τη σύγχρονη βιοτεχνολογία. 

- Γνωρίζει τα βασικά της τομεακής πολιτικής στον τομέα της σύγχρονης 
βιοτεχνολογίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης ρύθμισης, ειδικά για αυτήν· 

- Παρουσιάσει τα σημαντικότερα σημεία στη συζήτηση υψηλού προφίλ σχετικά 
με τη ρύθμιση των τροφίμων που προέρχονται από σύγχρονες εφαρμογές 
βιοτεχνολογίας 

- Δώσει έμφαση στα διεθνή νομικά μέσα και στις ρυθμιστικές δομές για 
εφαρμογές βιοτεχνολογίας που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και την 
ασφάλεια, το διεθνές εμπόριο και τη χρήση γενετικών πόρων. 

- Γνωρίζει και να κατανοοί τους πολιτικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 
που συντηρούν τα ενεργειακά ζητήματα στις πολιτικές ατζέντες. 

- Εξηγήσει τις κύριες προσεγγίσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων από πηγές 
βιομάζας και τεχνολογίες κατάντη 

- - Αναγνωρίσει την εφαρμογή κανονισμών για να ενεργεί ως άμεσος προωθητής 
καθαρότερων βιομηχανικών διεργασιών 

- - Γνωρίζει τα κύρια κανονιστικά έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση των σχέσεων με 
το φυσικό περιβάλλον, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & την ασφάλεια. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική 
σκέψη, αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση 
δεδομένων· ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO7 

Περιβαλλοντικό όφελος από τις σύγχρονες 
εφαρμογές βιοτεχνολογίας και ΤΠΕ 

Unit 1 BL: Περιβαλλοντικό όφελος από τις 
σύγχρονες εφαρμογές βιοτεχνολογίας και ΤΠΕ 



 

  

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό θέμα για τις μελλοντικές γενιές. Οι μικροοργανισμοί 
και οι βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό. Στις μέρες μας, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας κοινωνίας. 
Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της 
εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και η ενίσχυση της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει στη 
διατήρηση του οικοσυστήματος με τη μείωση των εκπομπών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό 
θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, μέσω της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αερίων του θερμοκηπίου, με την αντικατάσταση των συμβατικών 
καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η προστασία των υδάτινων και εδαφικών πόρων είναι ένα 
άλλο βασικό θέμα για την εξασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος στις μελλοντικές γενιές. Για αυτούς 
τους λόγους, οι εκπαιδευτικοί στόχοι αυτού του LO είναι να παρουσιάσει τα βασικά του κοινωνικού 
πλαισίου σχετικά με την αποδοχή των σύγχρονων εργαλείων βιοτεχνολογίας μέσω: 

- Τον ορισμό βιώσιμων διεργασιών βιοενέργειας που συμβάλλουν στη μείωση της 
εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. 

- Τη χρήση διεργασιών με βάση τα μικροβιακά στοιχεία για  
την εκμετάλλευση διεργασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

- Τη χρήση διεργασιών με βάση τα μικροβιακά στοιχεία για τον καθαρισμό του 
περιβάλλοντος. 

- Διεργασιών που βασίζονται σε μικροβιακά σε έναν κύκλο βιοδιυλιστηρίου. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Γνωρίζει τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Ευρώπη· 

- Γνωρίζοει ποιοι μικροοργανισμοί μπορεί να εμπλέκονται στην παραγωγή βιοαερίου. 
- Κατανοεί τις δυνατότητες χρήσης της βιοαιθανόλης ως βιοκαυσίμου και τους κύριους 

μικροοργανισμούς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαιθανόλης (ζύμες και 
βακτήρια)· 

- Κατανοεί τις δυνατότητες των μικροοργανισμών για την απολύμανση μολυσμένων 
περιοχών. 

- Γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα μεγάλα οφέλη και ζητήματα της σύγχρονης 
βιοτεχνολογίας. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική 
σκέψη, αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση 
δεδομένων· ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, 
καλές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 



 

 

 

2.0 



 

 

 

LO7 

Περιβαλλοντικό όφελος από τις σύγχρονες 
εφαρμογές βιοτεχνολογίας και ΤΠΕ 

Unit 2 AL: Περιβαλλοντικό όφελος από τις 
σύγχρονες εφαρμογές βιοτεχνολογίας και ΤΠΕ 



 

  

Η πρόοδος στη μικροβιακή βιοτεχνολογία ήταν τόσο γρήγορη τα τελευταία χρόνια που είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να εμβαθύνουμε την προετοιμασία στο πεδίο. Οι νέες τεχνολογίες έχουν 
υποκαταστήσει εν μέρει ή πλήρως τις παλαιότερες και προβλέπεται νέα εκπαίδευση. Επιπλέον, 
η νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη έχει καταστήσει απαραίτητες νέες αλλαγές στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Τα βιβλία δεν ενημερώνονται και οι μαθητές συνεχίζουν να μαθαίνουν παλιές 
πληροφορίες. Επομένως είναι απαραίτητα νέα εργαλεία μάθησης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι αυτού του LO είναι να σκιαγραφήσει νέα θέματα που συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη 
από τις συμβατικές διδακτικές ενότητες. Οι πληροφορίες που δίνονται επικεντρώνονται στα 
εξής: 

- Νέες γνώσεις για την παραγωγή βιοαερίου και βιοαιθανόλης. 
- Τα βιοπλαστικά ως νέος βιώσιμος τρόπος αντικατάστασης υλικών που 

προέρχονται από βενζίνη. 
- Νέες τεχνολογίες για μικροβιακές τεχνολογίες. 
- Εναλλακτικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και την 

καταπολέμηση ασθενειών με βιώσιμο τρόπο. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Επισημάνει τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας και του αντιδραστήρα για την 
παραγωγή βιοαερίου (αναερόβιοι χωνευτές). 

- Γνωρίζει και αναπτύσσει τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας και του 
αντιδραστήρα για την παραγωγή βιοαιθανόλης (ζυμωτές εμβολιασμένοι με τους 
οργανισμούς στόχους). 

- Γνωρίζει τα κύρια βιοπλαστικά στην αγορά (πλαστικά από άμυλο, PLA και PHB) και 
τη χρήση εργαλείων βιοτεχνολογίας για την παραγωγή τους. 

- Κατανοήσει τη σημασία της μελέτης της μικροχλωρίδας του εδάφους για την 
αξιολόγηση της υγείας του εδάφους και πώς οι ανθρωπογενείς παράγοντες 
μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση της μικροχλωρίδας του εδάφους. 

- Είναι σε επαφή με νέες εφαρμογές μικροβιακών τεχνολογιών, συζητείται η 
σημασία των μελισσών για ολόκληρη την ισορροπία του οικοσυστήματος και 
πώς η κατάρρευσή τους μπορεί να είναι επιζήμια για το περιβάλλον και τη 
γεωργία. Θα συζητηθούν νέες τεχνολογίες για τη διατήρηση της υγείας των 
μελισσών. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική 
σκέψη, αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση 
δεδομένων· ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO8 

Βιοηθική στον τομέα της Γενετικής Μηχανικής, 
της Επεξεργασίας Γονιδιώματος και του 

Περιβάλλοντος 
Unit 1 BL: Βιοηθική στον τομέα της Γενετικής 

Μηχανικής, της Επεξεργασίας Γονιδιώματος και 
του Περιβάλλοντος 



 

 

 

Αυτό το LO αφορά: 

(1) Τη «γενετική μηχανική» στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων με συζήτηση (α) τους 
κινδύνους για την ασφάλεια για την υγεία και το περιβάλλον, που μπορεί να προκύψουν 
ιδίως σε περίπτωση απελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)· και (β) 
τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων 
τροφίμων· 

(2) Τα πιθανά ηθικά προβλήματα που σχετίζονται με τη νέα μέθοδο «Επεξεργασίας 
Γονιδιώματος», όπως η τεχνική Crispr-Cas για την παραγωγή νέων φαρμακείων ή τους 
σκοπούς της γονιδιακής θεραπείας στον άνθρωπο· 

(3) Τις φιλοσοφικές αρχές της ηθικής της προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης 
καθώς και 

(4) Τα πρακτικά καθήκοντα της περιβαλλοντικής ηθικής, ιδίως όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων ζωής των μη ανθρώπινων έμβιων όντων, αφενός, και τον σεβασμό και 
βιώσιμο χειρισμό της φύσης στο σύνολό της, αφετέρου. 

Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοεί τα κύρια βιοηθικά προβλήματα και τα ποικίλα ηθικά επιχειρήματα στον 
τομέα της γενετικής μηχανικής, 

- Κατανοεί το πρόβλημα του ελέγχου ή της δυνατότητας ανάκτησης στο περιβάλλον 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) που απελευθερώνονται· 

- Κατανοεί τους κινδύνους ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από τη γενετική μηχανική· 

- Κατανοεί το πρόβλημα της αποδοχής από τον καταναλωτή, της επισήμανσης των 
προϊόντων και της χημικής ανιχνευσιμότητας μιας γενετικής τροποποίησης 
γεωργικών προϊόντων· 

- Κατανοεί τις ηθικές πτυχές της χρήσης μεθόδων «επεξεργασίας γονιδιώματος» (όπως 
η τεχνική Crispr-Cas) στην εκτροφή φυτών και ζώων· 

- Κατανοεί την πιθανή εφαρμογή της επεξεργασίας γονιδιώματος στο πλαίσιο της 
θεραπείας βλαστικής γραμμής. 

- Αναγνωρίζει μελλοντικές ηθικές προβληματικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα με την 
έννοια της «τεχνολογικής αξιολόγησης». 

- Αναγνωρίζει τις διαφορετικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η 
περιβαλλοντική ηθική στους διάφορους τομείς εφαρμογής της ("ηθική των πόρων", 
"ηθική των ζώων" και "ηθική της φύσης") 

- Κατανοεί τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία παίζει ρόλο ο περιβαλλοντικός ηθικός 
προβληματισμός (φιλοσοφικό, πολιτικο-νομικό και κασουιστικό επίπεδο) 

- Κατανοεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ηθικής. 
και εδώ ειδικότερα η βασική απόφαση μεταξύ (α) μιας «ανθρωποκεντρικής» και (β) 
μιας «μη ανθρωποκεντρικής» άποψης (όπως μια «παθοκεντρική» ή «οικοκεντρική» 
προσέγγιση). 

- Αναγνωρίζει τη σημασία της περιβαλλοντικής συνείδησης και μιας ηθικά υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση όλων των ζωντανών πλασμάτων και των 
οικολογικών συστημάτων. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 



 

 

 

 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

• Personal skills: initiative and independency, time management, good oral and written 

Αυτονομία & ευθύνη 
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LO8 

Νόμος και ηθική στον τομέα της 
περιβαλλοντικής αειφορίας 

Unit 2 AL: Νόμος και ηθική στον τομέα της 
περιβαλλοντικής αειφορίας 



 

 

  

 

Αυτό το LO αφορά: 

(1) τις ηθικές πτυχές της κλωνοποίησης ζώων για τη γεωργία ή για τη μεταμόσχευση γενετικά 
τροποποιημένων ζωικών οργάνων σε ανθρώπους με την έννοια της ξενομεταμόσχευσης· 

(2) τις ηθικές και σχετικές νομικές πτυχές της Συνθετικής Βιολογίας με την έννοια του 
επαναπρογραμματισμού, της βελτιστοποίησης ή της δημιουργίας «από κάτω προς τα πάνω» 
έμβιων όντων για γεωργικούς ή φαρμακολογικούς σκοπούς· 

(3) τις νομικές απαιτήσεις για κοινωνικά και οικολογικά συμβατή συμπεριφορά που (π.χ. 
στην οικονομία) είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διατήρηση ή την ανανέωση των φυσικών 
πόρων· Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική σκοπιμότητα αφενός 
και (β) στην πολιτική επιβολή περιβαλλοντικών μέτρων αφετέρου (εξισορρόπηση 
σύγκρουσης συμφερόντων, χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μέτρων και έλεγχος της 
συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία). καθώς και αφορά 

(4) τον νόμο (και την ηθική) της αειφορίας: Εκτός από (α) τις γενικές πτυχές της βιώσιμης 
δράσης, το παρόν LO ασχολείται ειδικότερα με (β) το παράδειγμα της αειφόρου διαχείρισης 
των δασών ("μικτό και συνεχές δάσος"), στο το οποίο συνδυάζονται η προστασία του 
κλίματος και των ειδών, τα συμφέροντα της βιομηχανικής χρήσης ξύλου και οι μέθοδοι 
αναπαραγωγής που βασίζονται σε βιοτεχνολογία. 

Στόχοι 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του LO, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια από την παραγωγή χίμαιρων 
με κλωνοποίηση· 

- Κατανοεί τις ανθρωπο-δεοντολογικές πτυχές της ξενομεταμόσχευσης γενετικά 
τροποποιημένων ζωικών οργάνων (πρόβλημα σπανιότητας μοσχευμάτων, κίνδυνος 
ζωονόσων κ.λπ.) 

- Αναγνωρίζει τις ηθικές και συναφείς νομικές πτυχές που σχετίζονται με τον 
επαναπρογραμματισμό και τη βελτιστοποίηση των βακτηρίων «από πάνω προς τα 
κάτω» ή τη δημιουργία ζωντανών όντων «από κάτω προς τα πάνω». 

- Κατανοήσει τις πιθανές επιπτώσεις της «δημιουργίας ζωής» στη σχέση μας με τη 
ζωή γενικά (έννοια της ζωής καθώς και της ανθρώπινης φύσης και αυτοεικόνας). 

- Αναγνωρίζει τα διάφορα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της 
φύσης και την προστασία των ειδών με την έννοια του «βιολογικού νόμου»· 

- Κατανοεί τις προκλήσεις για μια νομική ρύθμιση των μετρήσεων με σκοπό τη 
βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και φύσης. 

- Αναγνωρίζει τις συγκρούσεις μεταξύ οικονομίας και οικολογίας που έχουν ρυθμιστεί 
με νόμο· 

- Κατανοήσει τη σημασία ενός νόμου αειφορίας σε εθνικό αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο. 

Γνώσεις/ δεξιότητες 



 

 

 

 

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: δεξιότητες λήψης αποφάσεων, δημιουργική σκέψη, 
αναλυτικές, ερευνητικές και ερμηνευτικές δεξιότητες 

• Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες: στρατηγική αναζήτηση ιστού και βάσεων 
δεδομένων. ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων· διαχείριση και διατήρηση δεδομένων· 
ψηφιακή επικοινωνία· δίκτυα και διαχείριση αρχείων. 

• Προσωπικές δεξιότητες: πρωτοβουλία και ανεξαρτησία, διαχείριση χρόνου, καλές 
δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ομαδική εργασία. 

• Personal skills: initiative and independency, time management, good oral and written 

Αυτονομία & ευθύνη 
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