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ΓΕΝΙΚΑ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 Πρακτική άσκηση στην παθολογία πτηνών Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΠΡ0907	

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

2 2 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
Επισκέψεις σε πτηνοτροφικές μονάδες, λήψη ιστορικού, νεκροτομική εξέταση και εφαρμογή σύγχρ
εργαστηριακών εξετάσεων σε πτηνά, ανάλυση κλινικών περιστατικών. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΙ	‐	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	

Ε-books
Internet Web sites: Poultryhub.org, You tube 
Electronic & Social media 
Movies 
Videos – CD – DVD 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	
Δραστηριότητα 

Φόρτος εργασίας 
εξαμήνου 

Κλινική άσκηση 26 ώρες 

Μαθησιακά Αποτελέσματα	
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
- κατανοούν την αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία διαφόρων νοσημάτων των 
πτηνών  
- εφαρμόζουν τις σωστές τεχνικές χειρισμού και συγκράτησης των πουλερικών 
- χρησιμοποιούν με ορθό τρόπο τις διαδικασίες λήψης ιστορικού και να διενέργειας κλινική εξέτασης τόσο ενός 
μεμονωμένου πτηνού όσο και ενός πληθυσμού 
- χρησιμοποιούν τις τεχνικές χορήγησης των φαρμάκων και / ή εμβολιασμού από διαφορετικές οδούς 
- εφαρμόζουν τις απαραίτητες τεχνικές για τη διάγνωση κλινικών περιστατικών 
- αποφασίζουν για την ορθή προσέγγιση διάγνωσης κλινικών περιστατικών όσον αφορά την επιλογή των 
κατάλληλων δειγμάτων και διαγνωστικών εξετάσεων 
- ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων 
- επιλύουν προβλήματα σχετικά με την παθολογία των πτηνών 
- αποφασίζουν σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων στην πτηνοτροφία 
Γενικές Ικανότητες 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Μελέτη επί των 
ασκήσεων 

24 ώρες 

Σύνολο	Μαθήματος 50ώρες	
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Βιβλία που δηλώνονται στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για την κάλυψη των διδακτικών 
αναγκών. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιστημονικά περιοδικά στο σύστημα Impact Factor – Web of Science, που 
δημοσιεύσουν άρθρα σχετικά με την παθολογία πτηνών 

 
  


