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Περιγραφή μαθήματος 

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά δίκτυα φυσιολογίας και βιοχημείας, με βάση τα οποία 

τα φυτά εκμεταλλεύονται τα ενεργειακά τους αποθέματα και χρησιμοποιούν το φως. 

Θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν ότι το φως δεν μετατρέπεται μόνο σε 

ενέργεια αλλά είναι και σινιάλο συμβάλλοντας στην επικοινωνία με το περιβάλλον και 

στην απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι η 

κατανόηση του ρόλου των ορμονών, της διακίνησης τους, της δράσης τους και τις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Με την ολοκλήρωση της θεωρίας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν 

αποκτήσει τις μαθησιακές ικανότητες που παρουσιάζονται ανά ενότητα. 

 

Ενότητα 1 

 Να γνωρίζουν τα ενεργειακά οργανίδια των φυτών και την συνεισφορά τους 

στον κύριο μεταβολισμό 

 Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα της κύριας και εναλλακτική 

αναπνευστική αλυσίδας και της θερμογένεσης/ θερμορύθμισης 

 

Ενότητα 2 

 Να ξεχωρίζουν τους φωτοσυνθετικούς μηχανισμούς και την εξελικτική τους 

διαφοροποίηση 

 Να αναλύουν τις συνθήκες ενεργοποίησης του φαινομένου της φωτοαναπνοής 

 

Ενότητα 3 

 Να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους τα φυτά αντιλαμβάνονται το φως 

 Να κατανοούν τους μοριακούς μηχανισμούς μεταγωγής του φωτεινού 

ερεθίσματος και τις φωτομορφογενετικές αποκρίσεις 

 Να ξεχωρίζουν τους μηχανισμούς επίδρασης του φωτός, του σκοταδιού, της 

σκίασης, της φωτοπεριόδου στην ανάπτυξη των φυτών 

 

Ενότητα 4 

 Να κατανοήσουν τη βιοσύνθεση, των καταβολισμό και τη διακίνηση των 

φυτικών ορμονών 

 Να αναλύουν τους τρόπους επίδρασης των ορμονών στην ανάπτυξη των φυτών 

και στην απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα και καταστάσεις 

καταπόνησης 

 Να αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης (συνεργιστική/ ανταγωνιστική) 

μεταξύ των ορμονών 
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Course Overview 

The aim of this course is to provide an overview of the fundamental networks of 

physiology and biochemistry used by plants to mobilize their storage reserves and use 

sun light. The course will help students better understand that the sun light is not just 

a source of energy but signals the interplay with the environment and plant response 

to external factors. In addition, the course aims to unravel the role of plant hormones 

highlighting the transport mechanisms and the modes of action complementary to 

distinct types of interplay among the hormonal signals. 

 

Learning Objectives 

Upon completion of this course, the students are expected to acquire a series of learning 

competencies reported per module. 

Module 1 

 Acquire knowledge about the energy producing organelles in plants and how 

they contribute to primary metabolism 

 Understand and interpret the function of the primary and alternative respiratory 

pathways and the phenomenon of thermogenesis and thermoregulation 

 

Module 2 

 Discriminate the mechanisms of photosynthesis and their course of evolution  

 Analyze the conditions that activate photorespiration 

 

Module 3 

 Acquire knowledge about the mechanisms used by plants to perceive light 

 Comprehend the molecular mechanisms of light signaling and the distinct types 

of photomorphogenic responses 

 Distinguish the mechanisms of response to light, dark, and the effects of shading 

and photoperiod on plant development   

  

Module 4 

 Perceive the metabolism and transport of plant hormones 

 Analyze plant hormonal-mediated responses to environmental signals and stress 

conditions  

 Comprehend the interplay between hormonal signals 

 


