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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
H Βιολογία είναι θ φυςικι επιςτιμθ που μελετά τθ ηωι και βρίςκεται ςτθν αιχμι του
δόρατοσ τθσ ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ προόδου. Το ενδιαφζρον για τισ κατακτιςεισ τθσ
Βιολογίασ απλϊνεται πζρα από τουσ ειδικοφσ και τουσ ερευνθτζσ, ςτον άνκρωπο τθσ
κακθμερινότθτασ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν ζνα εγγενζσ ενδιαφζρον για τθ ηωι, μια
ζμφυτθ, κα ζλεγε κανείσ, περιζργεια για τον ζμβιο κόςμο και τθ φφςθ. Ιδιαίτερα μεγάλο
είναι το ενδιαφζρον για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου. Θ ςυμβολι τθσ
Βιολογίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων του ςφγχρονου ανκρϊπου που αφοροφν τθν
υγεία (π.χ. κατανόθςθ τθσ μοριακισ βάςθσ πολλϊν αςκενειϊν, αντιμετϊπιςθ πανδθμιϊν),
το φυςικό περιβάλλον, τθν αγροτικι παραγωγι (φυτικι, ηωικι), τθ βιομθχανία, τθν
οικονομία κ.ά. είναι ίςωσ ςθμαντικότερθ από οποιονδιποτε άλλο τομζα τθσ επιςτιμθσ.
Ο επιςτθμονικόσ εγγραμματιςμόσ, θ ικανότθτα δθλαδι του ατόμου να χρθςιμοποιεί
τθν επιςτθμονικι γνϊςθ για να αναγνωρίηει επιςτθμονικά ερωτιματα που προκφπτουν
κακθμερινά και να εξάγει ςυμπεράςματα που κα ςυμβάλουν ςτθ λιψθ αποφάςεων για
προβλιματα τα οποία αφοροφν τον κόςμο μασ και τισ αλλαγζσ που επζρχονται ςτισ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, κεωρείται αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ και
κουλτοφρασ των μακθτϊν-αυριανϊν πολιτϊν ςε παγκόςμια κλίμακα. Οι μακθτζσ/-τριεσ που
αποφοιτοφν από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ είναι αναγκαίο να ζχουν ζνα επαρκζσ
επίπεδο επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ που να τουσ/τισ κακιςτά ενεργοφσ πολίτεσ μζςα ςε
μία ςφνκετθ και απρόβλεπτθ κοινωνία, ικανοφσ/-ζσ για λιψθ υπεφκυνων και
ενθμερωμζνων αποφάςεων.
Ο βιολογικόσ γραμματιςμόσ είναι ζνα ςκζλοσ του επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ και
ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, γιατί πολλά από τα ηθτιματα που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά
ζχουν βιολογικι διάςταςθ.
Το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν (2021) τθσ Βιολογίασ ςτο Γυμνάςιο επιδιϊκει να
αξιοποιιςει το ζμφυτο ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν για το φαινόμενο τθσ ηωισ και να
τουσ δϊςει αφενόσ το απαραίτθτο γνωςτικό υπόβακρο για να κατανοοφν τουσ μθχανιςμοφσ
και τισ λειτουργίεσ τθσ ηωισ και αφετζρου τθ μζκοδο προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ. Ο
επιςτθμονικόσ τρόποσ ςκζψθσ, θ διερευνθτικι μάκθςθ, θ επιχειρθματολογία, θ εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων μζςα από τθν παρατιρθςθ, το πείραμα, τθν αμφιςβιτθςθ, τθν
επανεξζταςθ, τθ ςφγκριςθ και τθν επαφι με τθ φφςθ είναι μερικζσ δεξιότθτεσ που
οφείλουν να καλλιεργθκοφν.
Ο ςεβαςμόσ τθσ ηωισ, ο ςεβαςμόσ του περιβάλλοντοσ, θ αναγνϊριςθ τθσ
μοναδικότθτασ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ςε ςχζςθ με το φφλο, το χρϊμα, τθ
γλϊςςα, τισ πεποικιςεισ κάκε ανκρϊπινου όντοσ είναι αξίεσ τισ οποίεσ οφείλει να
εξαςφαλίςει για τον αυριανό πολίτθ θ Ρολιτεία ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και
ιδιαίτερα τθ γυμναςιακι, περίοδο κατά τθν οποία ο/θ μακθτισ/-τρια «διαμορφϊνει» αξίεσ
για τθ ηωι του/τθσ ςτο μζλλον. Σε αυτό βαςικόσ αρωγόσ μπορεί να είναι θ διδαςκαλία τθσ
Βιολογίασ, που μπορεί να εξαςφαλίςει εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ για τα επιτεφγματα τθσ
επιςτιμθσ αυτισ και τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ τουσ, τθ μζκοδο με τθν οποία θ ζρευνα
καταλιγει ςε αυτά, μαηί με τισ ςυνζπειεσ και τισ θκικζσ διαςτάςεισ τουσ.
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Το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τθ Βιολογία του Γυμναςίου δομικθκε λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, αξίεσ και ςυμπεριφορζσ που αναμζνεται να ζχουν
αναπτφξει οι μακθτζσ/-τριεσ ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ «Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ» των Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ τάξεων και του μακιματοσ «Φυςικά» των Εϋ και ΣΤϋ
τάξεων του Δθμοτικοφ, ςτα οποία περιλαμβάνονται κζματα Βιολογίασ.
Με δεδομζνο ότι το Γυμνάςιο είναι θ τελευταία υποχρεωτικι βακμίδα εκπαίδευςθσ
για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κρίνεται ςκόπιμο, ςτο μζτρο του δυνατοφ, να
εξαςφαλίηονται για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ/τισ
βοθκιςουν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτα κοινωνικά δρϊμενα και να αποφαςίηουν κρίνοντασ
και αξιολογϊντασ δεδομζνα, τόςο για τον εαυτό τουσ όςο και για το κοινωνικό ςφνολο.
Θ βιολογικι εκπαίδευςθ, εκτόσ των άλλων, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ να γνωρίςουν και να κατανοιςουν το φαινόμενο τθσ ηωισ και τθν πολυπλοκότθτά
του, ωσ τθ βαςικι ςυνιςτϊςα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, υπό το πρίςμα τθσ εξζλιξθσ.
Ραράλλθλα, τουσ/τισ βοθκά να αναπτφξουν δεξιότθτεσ και να υιοκετιςουν ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ κετικζσ για το περιβάλλον, οι οποίεσ αναμζνεται να κακοδθγοφν τισ επιλογζσ
και τισ αποφάςεισ τουσ ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ του
περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ, θ οποία, με τθν ευρφτερθ ζννοιά τθσ, ςτοχεφει
ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του παρόντοσ με περίςκεψθ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε
κίνδυνο θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των μελλοντικϊν γενεϊν. Επιπλζον, θ βιολογικι
εκπαίδευςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν τθ λειτουργία
του ςϊματόσ τουσ και τισ ςυνκικεσ που προάγουν τθν ατομικι υγεία και τθν ευεξία
προάγοντασ τθν κουλτοφρα τθσ πρόλθψθσ ζναντι τθσ κεραπείασ. Δεδομζνθσ τθσ παράταςθσ
του προςδόκιμου ηωισ ςτισ δυτικζσ χϊρεσ χάρθ ςτισ βιοϊατρικζσ επιςτιμεσ και τθν
τεχνολογία, θ προαγωγι τθσ ευηωίασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ ζωσ τα βακιά γεράματα μζςω
τθσ εκπαίδευςθσ κρίνεται απαραίτθτθ.
Τα τελευταία χρόνια, κακϊσ το ενδιαφζρον για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ
ζχει εντακεί και γίνονται προςπάκειεσ να αντιμετωπιςτοφν τεράςτια προβλιματα του
ςφγχρονου ανκρϊπου που αφοροφν τθν υγεία, το περιβάλλον, τον υποςιτιςμό μεγάλου
μζρουσ τθσ ανκρωπότθτασ, του υπερπλθκυςμοφ εκτεταμζνων περιοχϊν του πλανιτθ μασ,
τθν εμφάνιςθ αναδυόμενων αςκενειϊν κτλ., θ Βιολογία αναδεικνφεται ωσ θ επιςτιμθ που,
κυρίωσ, μπορεί να προτείνει λφςεισ. Θ ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ αυτισ τθσ Βιολογίασ με τθν
κακθμερινι ηωι επιδιϊκεται μζςα από δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ αξιοποιοφνται οι
εμπειρίεσ και τα βιϊματα των μακθτϊν/-τριϊν.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικοί ςκοποί
Οι γενικοί ςκοποί τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Βιολογίασ ςτο Γυμνάςιο είναι:
− Κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν, διαδικαςιϊν και γεγονότων, ϊςτε ο/θ μακθτισ/-τρια να
κατζχει ζνα ςφνολο γνϊςεων, εμπειριϊν και δεξιοτιτων που κα του/τθσ επιτρζπουν
αφενόσ να κάνει ςυνειδθτά κρίςιμεσ επιλογζσ και να λαμβάνει αποφάςεισ που
ςυνδζονται με το θλικιακό ςτάδιο το οποίο διανφει και, αφετζρου, να ςυμμετζχει ενεργά
ςε μια ταχζωσ μεταβαλλόμενθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ, κάνοντασ επιλογζσ κετικζσ για τον
εαυτό του/τθσ και το περιβάλλον του/τθσ.
− Μφθςθ ςε ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ. Ρολλά από τα κζματα που
εξετάηονται από τθ Βιολογία ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτθρίηονται ςτθν
παρατιρθςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο αυτοί ηουν,
κάτι που ςυνικωσ ενδιαφζρει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Ραράλλθλα, επειδι πολλά κζματα
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τθσ κακθμερινισ ηωισ ςχετίηονται με τθ Βιολογία, μποροφν να διεγείρουν το ενδιαφζρον
τουσ για τθ βιολογικι επιςτιμθ. Αυτό βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν
ικανότθτα παρατιρθςθσ του περιβάλλοντόσ τουσ αλλά και του εαυτοφ τουσ, όπωσ και τθν
ικανότθτα να αναγνωρίηουν προβλιματα, να διατυπϊνουν ερωτιςεισ και να κάνουν
υποκζςεισ. Μετά τθ διδαςκαλία των κεμάτων Βιολογίασ κα πρζπει να μάκουν να
ςχεδιάηουν μικρζσ ζρευνεσ, να χρθςιμοποιοφν απλζσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ, να
ταξινομοφν δεδομζνα, να πειραματίηονται, να καταγράφουν μετριςεισ, να αναλφουν
δεδομζνα προκειμζνου να εξάγουν τεκμθριωμζνα ςυμπεράςματα. Πλεσ αυτζσ οι
ικανότθτεσ πρζπει και μποροφν να αναπτυχκοφν ςταδιακά ςε όλεσ τισ τάξεισ τθσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Εξάλλου πολφ ςυχνά οι μακθτζσ/-τριεσ διατυπϊνουν
ερωτιματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργιςουν και να τουσ/τισ
βοθκιςουν να τα απαντιςουν με βάςθ το γνωςτικό περιεχόμενο του Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν.
− Επικοινωνία και ςυνεργαςία. Ζνα από τα βαςικά ηθτοφμενα τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ είναι θ ςυγκρότθςθ ατόμων ικανϊν να αλλθλοεπιδροφν και να
ςυνεργάηονται ςε ετερογενείσ ομάδεσ, που μποροφν να κατανοοφν τισ ςκζψεισ και τισ
ςτάςεισ των άλλων, που ςζβονται τισ απόψεισ τουσ, ζςτω κι αν διαφωνοφν με αυτζσ,
ικανϊν να αντιμετωπίηουν ςυγκροφςεισ και να υπερβαίνουν πολιτιςμικζσ διαφορζσ.
− Σφνδεςθ με περιβάλλοντα τθσ ηωισ. Θ εκπαίδευςθ ςε μια επιςτιμθ όπωσ θ Βιολογία, θ
οποία επθρεάηει αναπόφευκτα με τισ εξελίξεισ τθσ τθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων,
αλλά παράλλθλα μπορεί να επθρεάςει και τθν ίδια τθ βιόςφαιρα ςε μακροχρόνια
κλίμακα, δεν μπορεί παρά να επθρεάηει και τισ εξελίξεισ και ςτο κοινωνικό περιβάλλον.
Αυτό ςθμαίνει ότι θ εκπαίδευςθ ςτθ Βιολογία, εκτόσ από τθν απόκτθςθ γνϊςεων, κα
πρζπει να ςτοχεφει και ςτθν καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και τθν ανάπτυξθ αξιακοφ
πλαιςίου. Δθλαδι πζρα από τον βιολογικό εγγραμματιςμό, βαςικό ςτόχο κα πρζπει να
αποτελεί θ διαμόρφωςθ ενεργϊν πολιτϊν με θκικζσ αξίεσ ςχετικά με τθ ηωι και το
περιβάλλον, που αντιλαμβάνονται τυχόν ηθτιματα βιοθκικισ όταν εγείρονται.
Ειδικοί ςκοποί
Γνωςτικό αντικείμενο Βιολογίασ
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
− Να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικζσ με ζννοιεσ, όρουσ και διαδικαςίεσ των βιολογικϊν
επιςτθμϊν και τθ δυνατότθτα να κατονομάηουν αρχζσ των βιολογικϊν επιςτθμϊν.
− Να διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ βιολογικϊν δομϊν και να προςδιορίηουν
λειτουργικζσ ςχζςεισ ανάμεςά τουσ και ανάμεςα ςε διαφορετικζσ διαδικαςίεσ. Να
ςυςχετίηουν δομι και λειτουργία.
− Να κατονομάηουν και να μποροφν να περιγράφουν διαδικαςίεσ βιολογικϊν ςυςτθμάτων,
να δίνουν παραδείγματα και να προςδιορίηουν λειτουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν βιολογικϊν διαδικαςιϊν.
− Να μποροφν να κάνουν προςεκτικζσ παρατθριςεισ, να διατυπϊνουν ερωτιματα, να
κάνουν υποκζςεισ, να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν (ατομικά ι ςυλλογικά) μικρζσ
επιςτθμονικζσ ζρευνεσ, αξιοποιϊντασ κατάλλθλα ερευνθτικά εργαλεία και μεκόδουσ.
− Να ςχεδιάηουν και να οργανϊνουν ζρευνα ςτο πεδίο, πειράματα ςτο εργαςτιριο και να
χειρίηονται ςωςτά εργαςτθριακά όργανα.
− Να χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα υλικά και να εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ
προκειμζνου να εκτελοφν πρακτικζσ εργαςίεσ.
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− Να μποροφν να ςυλλζγουν και να επεξεργάηονται ζγκυρεσ πλθροφορίεσ από ζντυπο και
ψθφιακό υλικό, να ταξινομοφν δεδομζνα και να τα οργανϊνουν με τθ βοικεια
διαγραμμάτων, γραφθμάτων, διαγραμμάτων ροισ και μοντζλων για τθν αναπαράςταςθ
φαινομζνων και ςχζςεων.
− Να επιλζγουν ποιοτικζσ και ποςοτικζσ πλθροφορίεσ, να αναλφουν και να ςυνκζτουν
δεδομζνα, να εξάγουν ςυμπεράςματα για τθ λφςθ προβλθμάτων και να τα παρουςιάηουν
με πρωτότυπο τρόπο, χρθςιμοποιϊντασ ςωςτά τουσ κατάλλθλουσ επιςτθμονικοφσ όρουσ.
− Να δίνουν παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο θ βιολογικι γνϊςθ χρθςιμοποιείται
ςε τεχνολογικζσ εφαρμογζσ.
− Να διακρίνουν παραδείγματα βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο πεδίο τθσ
Βιολογίασ. Να προςδιορίηουν τθν ζννοια τθσ μεταφραςτικισ ζρευνασ ωσ γζφυρα μεταξφ
των προθγοφμενων.
Η ςθμαςιολόγθςθ των βιολογικϊν δεδομζνων
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
− Να διακρίνουν τισ ζγκυρεσ επιςτθμονικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ από τθν άποψθ, τθ γνϊμθ
ι τθν προςωπικι ςτάςθ που εκφράηονται ςε διάφορα μζςα επικοινωνίασ (ψθφιακά και
μθ).
− Να αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα των εμπειρικϊν δεδομζνων ςτθν υποςτιριξθ, τθν
τροποποίθςθ ι τθν ανατροπι επιςτθμονικϊν κεωριϊν και να αναγνωρίηουν ότι θ πορεία
τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ περιλαμβάνει αναλυτικζσ ενδείξεισ και επαρκείσ ερμθνείεσ,
που ςτθρίηονται ςε επιςτθμονικζσ κεωρίεσ και ιδζεσ.
− Να διατυπϊνουν και να ανακεωροφν επιςτθμονικά βάςιμεσ ερμθνείεσ και μοντζλα που
ςτθρίηονται ςτθ λογικι και ςτισ μαρτυρίεσ.
− Να αναγνωρίηουν τθ δυναμικι φφςθ τθσ βιολογικισ γνϊςθσ και να ςυμπεραίνουν ότι θ
επιςτιμθ αποτελεί μια ανκρϊπινθ προςπάκεια.
− Να περιγράφουν τθ φφςθ και τα όρια τθσ επιςτθμονικισ δράςθσ, να αντιμετωπίηουν
κριτικά τισ εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ και να αξιολογοφν τισ ςυνζπειζσ τουσ (κετικζσ ι
αρνθτικζσ) για τθν κοινωνία και το περιβάλλον, προκειμζνου να αποφαςίςουν ςε ατομικό
ι κοινωνικό επίπεδο.
− Να επεξθγοφν τθ δυναμικι φφςθ τθσ βιολογικισ γνϊςθσ και να αναγνωρίηουν τον ρόλο
τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ και των τεχνολογιϊν που ςχετίηονται με αυτι ςτθν
κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ ηωισ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων του ςφγχρονου
ανκρϊπου.
− Να αναγνωρίηουν ότι οι κοινωνικζσ ανάγκεσ ζχουν οδθγιςει ςε τεχνολογικά επιτεφγματα
και να δίνουν παραδείγματα για το πϊσ θ επιςτθμονικι γνϊςθ μπορεί να οδθγιςει ςτθν
ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και αντίςτοιχα οι νζεσ τεχνολογίεσ να οδθγιςουν ςε
επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ.
− Να αναγνωρίηουν ότι θ βιολογικι γνϊςθ και οι κεωρίεσ ςχετικά με αυτιν αναπτφχκθκαν
με τθ ςυνειςφορά πολλϊν ανκρϊπων και διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν κλάδων μζςα από
τθν παρατιρθςθ, τισ υποκζςεισ, τα πειράματα, τθν ανάλυςθ και τθν ερμθνεία.
Βιολογία, ο εαυτόσ μου και οι άλλοι μζςα ςτθν κοινωνία
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
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− Να δείχνουν ενδιαφζρον για τθ μελζτθ κεμάτων τθσ Βιολογίασ, να ερμθνεφουν τθ φφςθ
τθσ βιολογικισ επιςτιμθσ και να αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ τθσ με άλλεσ επιςτιμεσ.
− Να αξιοποιοφν γνϊςεισ και αρχζσ τθσ Βιολογίασ για τθν ερμθνεία φαινομζνων ι
καταςτάςεων που αφοροφν τον εαυτό τουσ ι το περιβάλλον τουσ.
− Να αναπτφξουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ κετικζσ ςε ςχζςθ με ζναν υγιι τρόπο ηωισ, ςε
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (εγγραμματιςμόσ ςτθν υγεία).
− Να αναλφουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ ζχουν
επθρεάςει τθ ηωι μασ, τθν κοινωνία και το περιβάλλον.
− Να παρακολουκοφν και να αναφζρουν τισ εφαρμογζσ των ποριςμάτων των βιολογικϊν
ερευνϊν, κακϊσ και των κοινωνικϊν, θκικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων που μπορεί να ζχουν αυτζσ.
− Να ζχουν τθν ικανότθτα να προτείνουν λφςεισ για προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ
αξιοποιϊντασ γνϊςεισ ςχετικζσ με βιολογικά κζματα και δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει.
− Να αναγνωρίηουν ότι οι επιπτϊςεισ των βιολογικϊν τεχνολογιϊν δεν είναι κοινωνικά
μονοςιμαντεσ και κατά ςυνζπεια, ςτθ λιψθ αποφάςεων εμπεριζχεται θκικι, πολιτικι
και περιβαλλοντικι διάςταςθ.
− Να ςυνεργάηονται για τθ διερεφνθςθ κεμάτων ι τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν
τεκμθρίωςθ των απόψεων ι των κζςεων ςτισ οποίεσ καταλιγουν.
− Να αξιοποιοφν κατάλλθλα τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπιςμό, τθν επεξεργαςία και
τθν παρουςίαςθ ζγκυρων πλθροφοριϊν, για τθν επικοινωνία και τθν ανταλλαγι ιδεϊν και
απόψεων ι για τθν παραγωγι κοινοφ ζργου.
− Να αναπτφςςουν δομθμζνθ και επιςτθμονικά βάςιμθ επιχειρθματολογία για τθν
υποςτιριξθ τθσ επιλογισ τουσ και τθν απόρριψθ εναλλακτικϊν.
− Να επικοινωνοφν και να ανταλλάςςουν ςκζψεισ, απόψεισ, εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα
αξιοποιϊντασ και εργαλεία των ςφγχρονων τεχνολογιϊν.
− Να ςυνεργάηονται για τθν παραγωγι κοινϊν ζργων, αξιοποιϊντασ και ςφγχρονα
τεχνολογικά εργαλεία.
Βιολογία και αειφορία
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
− Να δείχνουν ενδιαφζρον και να εκτιμοφν τθν πολυπλοκότθτα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και να ςζβονται τουσ άλλουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και το φαινόμενο τθσ ηωισ ςε όλα τα
επίπεδα οργάνωςισ του.
− Να αναγνωρίηουν τθ ςυμβολι τθσ Βιολογίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του
ανκρϊπου και ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των οικοςυςτθμάτων.
− Να αναγνωρίηουν τθ δικι τουσ ευκφνθ για τθ διατιρθςθ και τθν προςταςία τθσ ποιότθτασ
του περιβάλλοντοσ και να ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
− Να αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ μια μονάδα τθσ ςθμερινισ γενιάσ, που όμωσ οι
επιλογζσ τθσ επθρεάηουν τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μελλοντικϊν γενεϊν και να
επιδιϊκουν τθ διαγενεακι δικαιοςφνθ (δζςμευςθ για διαγενεακι υπευκυνότθτα).
Προςδοκϊμενα αποτελζςματα
Θ Βιολογία είναι ζνα ευρφτατο γνωςτικό πεδίο, το οποίο, λόγω των κακθμερινϊν
νζων ανακαλφψεων, αναπτφςςεται διαρκϊσ τόςο ςε ζκταςθ όςο και ςε βάκοσ. Στο τζλοσ
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τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται να κατανοιςουν ότι
υπάρχουν οριςμζνεσ βαςικζσ βιολογικζσ ζννοιεσ που διζπουν ολόκλθρο το γνωςτικό
αντικείμενο τθσ Βιολογίασ. Αυτζσ οι δεςπόηουςεσ αρχζσ (όπωσ είναι θ κυτταρικι κεωρία, θ
κεωρία τθσ εξζλιξθσ, το κεντρικό δόγμα τθσ Βιολογίασ για τθ ροι τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ, θ ςχζςθ δομισ και λειτουργίασ, θ ικανότθτα μετατροπισ ενζργειασ)
ενοποιοφν όλα τα πεδία τθσ Βιολογίασ, από τον μικροςκοπικό κόςμο των κυττάρων και των
ιϊν ζωσ τθ βιόςφαιρα ςτο ςφνολό τθσ. Εξαςφαλίηουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθ
δυνατότθτα να κατανοοφν αυτά που ςυμβαίνουν ςτον οργανιςμό τουσ και ςτο περιβάλλον
τουσ, κακϊσ και τθν ικανότθτα να κρίνουν, να αξιολογοφν δεδομζνα και να κάνουν ωσ
πολίτεσ ςυνειδθτζσ επιλογζσ για κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ που αφοροφν τουσ/τισ
ίδιουσ/-εσ, αλλά και το κοινωνικό ςφνολο ςτο οποίο ανικουν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ:
− Να αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ μζροσ του ζμβιου κόςμου και να καλλιεργιςουν τθν
αγάπθ και τον ςεβαςμό για κάκε άλλο πλάςμα με το οποίο μοιράηονται τον πλανιτθ.
− Να ερμθνεφουν τισ μεταβολζσ που παρατθροφν κατά τθ φυςιολογικι ανάπτυξι τουσ και
να υιοκετοφν ςυμπεριφορζσ κετικζσ ςε ςχζςθ με τουσ κανόνεσ υγιεινισ και ςωςτισ
διατροφισ, αλλά και ςε ςχζςθ με αυτοφσ που αφοροφν κζματα τθσ κοινωνικισ ηωισ, των
ςχζςεων με το άλλο φφλο κτλ.
− Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τθ μελζτθ οργανιςμϊν που ενδιαφζρουν τον
άνκρωπο, είτε διότι μποροφν να απειλιςουν τθν υγεία τουσ, είτε διότι τουσ παρζχουν
χριςιμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, είτε διότι ςυνιςτοφν χαρακτθριςτικά είδθ των τυπικϊν
οικοςυςτθμάτων τθσ πατρίδασ μασ.
− Να κατονομάηουν τισ παραμζτρουσ τθσ ποικιλομορφίασ των ζμβιων όντων, αλλά και των
κοινϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν ςτο επίπεδο των βαςικϊν λειτουργιϊν (π.χ. μεταβολιςμόσ
κ.ά.), τθσ κλθρονομικότθτασ και τθσ οργάνωςισ τουσ από το κφτταρο ςτουσ ιςτοφσ ζωσ τα
οικοςυςτιματα και τθ βιόςφαιρα.
− Να αςχολθκοφν με κζματα ςχετικά με τα μεγάλα περιβαλλοντικά ηθτιματα, το
πεπεραςμζνο των φυςικϊν πόρων, τθν ανάγκθ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ,
τθν ζννοια τθσ κυκλικισ οικονομίασ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
− Να προςεγγίηουν το φαινόμενο τθσ κλθρονομικότθτασ μζςω του μεντελιςμοφ.
− Να αναλφουν τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ προιλκε θ ποικιλομορφία των ζμβιων όντων
με τθ μακροχρόνια δράςθ των εξελικτικϊν διαδικαςιϊν.
− Να αςχολθκοφν με κζματα ςχετικά με τισ προκλιςεισ αλλά και τα διλιμματα που
εγείρονται από τθ χριςθ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και μικροοργανιςμϊν για
τθν παραγωγι τροφίμων, φαρμακευτικϊν ουςιϊν κτλ.
− Να ανακαλοφν και να αναφζρουν γεγονότα, ζννοιεσ και αρχζσ τθσ Βιολογίασ, κακϊσ και
τισ ςχζςεισ μεταξφ διαφορετικϊν επιςτθμονικϊν πεδίων, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν.
− Να εφαρμόηουν γνϊςεισ που αποκτοφν ςχετικά με βιολογικζσ ζννοιεσ και αρχζσ και
δεξιότθτεσ προκειμζνου να ερμθνεφςουν φαινόμενα ι διαδικαςίεσ και να επιλφουν
προβλιματα.
− Να διατυπϊνουν υποκζςεισ εργαςίασ και να ςχεδιάηουν τρόπουσ για τον ζλεγχό τουσ.
− Να αναλφουν και να ερμθνεφουν δεδομζνα, να διατυπϊνουν λογικά πορίςματα, να
εξάγουν ςυμπεράςματα και να παρουςιάηουν αποτελζςματα αξιοποιϊντασ διάφορα
εργαλεία (πίνακεσ, γραφιματα, διαγράμματα, φωτογραφίεσ, εικόνεσ κτλ.) και
χρθςιμοποιϊντασ ςωςτό επιςτθμονικά γραπτό ι προφορικό λόγο.
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− Να αξιολογοφν μαρτυρίεσ και να εντοπίηουν λάκθ.
− Να γενικεφουν ιδζεσ, να επιλζγουν, να ςυνκζτουν και να μεταβιβάηουν γεγονότα και
πλθροφορίεσ με λογικό, ςαφι και κατανοθτό τρόπο.
− Να αποδεικνφουν τθν κατανόθςθ των εφαρμογϊν τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι και
τθ ςυμβολι τουσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων του ςφγχρονου ανκρϊπου.
− Να αντιμετωπίηουν με κριτικό τρόπο τισ εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ
αξιολογϊντασ τισ θκικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και τεχνολογικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςε
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και ςε ςχζςθ με το περιβάλλον.
− Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ χριςθσ των ΤΡΕ για να αναηθτιςουν, να ςυλλζξουν και να
οργανϊςουν δεδομζνα που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ τουσ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Αϋ Θεματικό Πεδίο:
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. Κλάδοι και αντικείμενα
μελζτθσ των βιολογικϊν
επιςτθμϊν.
2. Φφςθ και επιτεφγματα τθσ
βιολογικισ επιςτιμθσ
Βϋ Θεματικό Πεδίο:
ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΖΩΗ –
ΚΤΣΣΑΡΟ
1. Διάκριςθ άβιων-ζμβιων και
νεκρϊν οργανιςμϊν.
2. Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ
τθσ ηωισ.
3. Κφτταρο: Θ μονάδα τθσ
ηωισ.
4. Τα ευκαρυωτικά κφτταρα:
Φυτικό και ηωικό.
5. Τα προκαρυωτικά κφτταρα.
6. Ακυτταρικζσ μορφζσ ηωισ.
7. Μονοκφτταροι –
Ρολυκφτταροι οργανιςμοί.
8. Επίπεδα οργάνωςθσ τθσ
ηωισ (κφτταρο ζωσ
οργανιςμό).
9. Ροικιλομορφία, ταξινόμθςθ
των οργανιςμϊν.
10. Σχζςθ δομισ και
λειτουργίασ.
11. Αλλθλεπιδράςεισ και
προςαρμογζσ.
12. Γνωριμία με το
ςτερεοςκόπιο και το
μικροςκόπιο.
Γϋ Θεματικό Πεδίο:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΤΙΩΝ ΚΑΙ

Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Αϋ Θεματικό Πεδίο:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
1. Ειςαγωγι ςτθν
επιςτθμονικι μζκοδο.
Βϋ Θεματικό Πεδίο:
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. Θ αναπαραγωγι ςε
κυτταρικό επίπεδο.
2. Ο ρόλοσ τθσ αναπαραγωγισ
ςτθ διαιϊνιςθ των ειδϊν.
3. Είδθ αναπαραγωγισ
(μονογονικι, αμφιγονικι).
4. Σωματικά-γεννθτικά
κφτταρα.
5. Θ αναπαραγωγι των
μονοκφτταρων οργανιςμϊν.
6. Θ αναπαραγωγι ςτα φυτά.
7. Θ αναπαραγωγι ςε
αςπόνδυλα και ςπονδυλωτά.
8. Θ αναπαραγωγι ςτον
άνκρωπο
8.1 Αναπαραγωγικό ςφςτθμα
του άνδρα και τθσ γυναίκασ.
8.2 Ανάπτυξθ
αναπαραγωγικϊν οργάνων και
γαμετϊν.
8.3 Ζμμθνοσ κφκλοσ.
8.4 Γονιμοποίθςθ –
Δθμιουργία εμβρφου –
Ανάπτυξθ του εμβρφου.
8.5 Κφθςθ – Τοκετόσ – Γζννθςθ
– Θθλαςμόσ.
8.6 Εφθβεία – Στερεότυπα του
φφλου – Ψυχολογία εφιβου –
Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.
8.7 Τρόποσ ηωισ του
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Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Αϋ Θεματικό Πεδίο:
ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1. Κυτταρικι κεωρία.
2. Κατθγορίεσ κυττάρων:
Ρροκαρυωτικά- ευκαρυωτικά
(φυτικά-ηωικά).
3. Ρολυκυτταρικι οργάνωςθ.
4. Θεμελιϊδεισ ιδιότθτεσ τθσ
ηωισ.
5. Αλλθλεξάρτθςθ δομισ και
λειτουργίασ.
6. Επιςτιμθ και τεχνολογία.
Βϋ Θεματικό Πεδίο:
ΣΑ ΜΟΡΙΑ ΣΗ ΖΩΗ
1. Τα μόρια τθσ ηωισ.
2. Ανόργανεσ ενϊςεισ (νερόάλατα).
3. Οργανικζσ ενϊςεισ:
3.1 Ρρωτεΐνεσ
3.2 Λιπίδια
3.3 Υδατάνκρακεσ
3.4 Νουκλεϊκά οξζα: DNA και
RNA (δομι, λειτουργία,
ομοιότθτεσ και διαφορζσ).
3.5 Κανόνασ τθσ
ςυμπλθρωματικότθτασ των
βάςεων.
Γϋ Θεματικό Πεδίο:
ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΗ
ΖΩΗ
1. Γενετικό υλικό – Γενετικι
πλθροφορία –
Χαρακτθριςτικά.
2. Διαδοχι των νουκλεοτιδίων
του DNA και γενετικι
πλθροφορία.
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ΠΕΨΗ
1. Εξαςφάλιςθ τροφισ από
τουσ μονοκφτταρουσ, τουσ
φυτικοφσ και ηωικοφσ
οργανιςμοφσ και θ ςθμαςία
τθσ.
2. Ο ρόλοσ τθσ κυτταρικισ
αναπνοισ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
ενζργειασ των τροφϊν.
3. Μεταβολιςμόσ: Διάςπαςθ
και ςφνκεςθ ουςιϊν
(καταβολιςμόσ-αναβολιςμόσ).
4. Αυτότροφοι και
ετερότροφοι οργανιςμοί.
5. Θ λειτουργία τθσ
φωτοςφνκεςθσ και ο ρόλοσ
τθσ.
6. Θ λειτουργία τθσ πζψθσ ςτο
κφτταρο και ςτουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
7. Τα όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ
αντιπροςωπευτικϊν ηωικϊν
οργανιςμϊν.
8. Ρεπτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
8.1 Τα όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ του ανκρϊπου.
8.2 Διάςπαςθ, απορρόφθςθ
και αποβολι ουςιϊν –
Συνεργαςία πεπτικοφ και
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.
8.3 Εντερικό μικροβίωμα.
8.4 Είδθ κρεπτικϊν ουςιϊν
που περιζχονται ςτισ τροφζσ
και θ χρθςιμότθτά τουσ –
Ιςορροπθμζνθ, μεςογειακι
διατροφι.
8.5 Διατροφι και υγεία –
Διατροφικζσ διαταραχζσ.
8.6 Διατροφι και περιβάλλον.
Δϋ Θεματικό Πεδίο:
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ
ΟΤΙΩΝ
1. Θ μεταφορά ουςιϊν ςτο
φυςικό περιβάλλον: Το
φαινόμενο τθσ διάχυςθσ.
2. Ουςίεσ που μεταφζρονται:
Θρεπτικά ςυςτατικά, άχρθςτεσ
ουςίεσ.
3. Ο ρόλοσ τθσ μεταφοράσ και
τθσ αποβολισ ουςιϊν ςτουσ
οργανιςμοφσ.
4. Μεταφορά και αποβολι
ουςιϊν ςε μονοκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.
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ςφγχρονου ανκρϊπου και
καλι λειτουργία του
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ.
Γϋ Θεματικό Πεδίο:
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ
1. Ομοιόςταςθ (βαςικοί
μθχανιςμοί).
2. Αςκζνειεσ – Άμυνα του
οργανιςμοφ.
3. Ραράγοντεσ που προκαλοφν
αςκζνειεσ.
4. Βακτιρια – Μφκθτεσ –
Ρρωτόηωα – Ιοί.
5. Ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
5.1 Εξωτερικοί αμυντικοί
μθχανιςμοί του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.
5.2 Εςωτερικοί αμυντικοί
μθχανιςμοί του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.
5.3 Ανοςία
(ενεργθτικι-πακθτικι,
πρωτογενισ-δευτερογενισ
ανοςολογικι απόκριςθ).
5.4 Εμβόλια – Οροί.
5.5 Αντιβιοτικά.
5.6 Δυςλειτουργίεσ
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ
(αλλεργία, αυτοάνοςα
νοςιματα).
5.7 Καρκίνοσ.
5.8 Σχζςθ του τρόπου ηωισ του
ςφγχρονου ανκρϊπου με τθν
εμφάνιςθ αςκενειϊν.
5.9 Αναδυόμενεσ αςκζνειεσ.
Δϋ Θεματικό Πεδίο:
ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ
1. Ο ρόλοσ τθσ ενζργειασ ςτθ
διατιρθςθ τθσ δομισ και τθσ
ομοιόςταςθσ του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.
2. Θ τροφι ωσ πθγι
ςυςτατικϊν και ενζργειασ για
τον οργανιςμό.
3. Μεταβολιςμόσ
(αναβολιςμόσ- καταβολιςμόσ).
4. Ζνηυμα (τρόποσ δράςθσ,
αξιοποίθςι τουσ ςτθν
κακθμερινι ηωι).
Εϋ Θεματικό Πεδίο: ΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ
1. Δομι οικοςυςτιματοσ.
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3. Γονίδιο: Θ λειτουργικι
μονάδα που κακορίηει τα είδθ
των πρωτεϊνϊν που παράγει
ζνα κφτταρο.
4. Δομικά και λειτουργικά
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν.
5. Μεταφορά τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ.
6. Κυτταρικόσ κφκλοσ –
Αντιγραφι.
7. Κεντρικό δόγμα τθσ
Βιολογίασ: οι τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ.
8. Ζκφραςθ τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ: Μεταγραφι,
μετάφραςθ (αδρομερισ
περιγραφι).
9. Διαφοροποίθςθ κυττάρων –
Βλαςτοκφτταρα.
10. Γενετικόσ κϊδικασ.
11. Χρωμοςϊματα: Δομι και
ρόλοσ.
12. Χρωμοςϊματα: Φυλετικά,
αυτοςωμικά, ομόλογα.
13. Φυλοκακοριςμόσ ςτον
άνκρωπο.
14. Καρυότυποσ.
15. Κυτταρικι διαίρεςθ:
Μίτωςθ.
16. Κυτταρικι διαίρεςθ:
Μείωςθ (αδρομερισ
περιγραφι).
17. Αλλθλόμορφα γονίδια:
Επικρατι – Υπολειπόμενα
18. Ομόηυγοσ – Ετερόηυγοσ.
19. Γονότυποσ – Φαινότυποσ.
20. Κλθρονομικότθτα:
Kλθρονομικά και επίκτθτα
χαρακτθριςτικά.
21. Νόμοσ διαχωριςμοφ του
Μζντελ.
22. Μεταλλάξεισ.
Δϋ Θεματικό Πεδίο: ΓΕΝΕΣΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1. Θ απαρχι τθσ
βιοτεχνολογίασ.
2. Γενετικι μθχανικι –
Τεχνολογία του
αναςυνδυαςμζνου DNA.
3. Βιοτεχνολογία.
4. Εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθν ιατρικι
(φάρμακα, εμβόλια,
αντιβιοτικά, γονιδιακι
κεραπεία).
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5. Μεταφορά ουςιϊν ςτα
φυτά:
5.1 Αγωγόσ ιςτόσ.
5.2 Λειτουργίεσ που
ςυνδζονται με τθ μεταφορά
ουςιϊν ςτα φυτά: Διαπνοι –
Φωτοςφνκεςθ – Κυτταρικι
αναπνοι.
5.3 Θ αποβολι ουςιϊν ςτα
φυτά.
6. Μεταφορά ουςιϊν ςε
ηωικοφσ οργανιςμοφσ.
6.1 Το κυκλοφορικό ςφςτθμα
ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ
ηωικϊν οργανιςμϊν
(αςπόνδυλα, ςπονδυλωτά).
7. Κυκλοφορικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
7.1 Δομι και λειτουργία του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.
7.2 Αίμα.
7.3 Κυκλοφορία του αίματοσ.
7.4 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.
8. Θ μεταφορά οξυγόνου ςε
διαφορετικζσ κατθγορίεσ
ηωικϊν οργανιςμϊν – Το
αναπνευςτικό ςφςτθμα.
9. Αναπνευςτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
9.1 Δομι και λειτουργία του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.
9.2 Λειτουργία τθσ αναπνοισ
(ειςπνοι-εκπνοι) – Ανταλλαγι
αναπνευςτικϊν αερίων.
9.3 Σχζςθ κυκλοφορικοφ και
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.
9.4 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.
10. Το ςφςτθμα αποβολισ
ουςιϊν ςε διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν – Το Απεκκριτικό
ςφςτθμα.
11. Ουροποιθτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
11.1 Δομι και λειτουργία του
ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ.
11.2 Σχζςθ κυκλοφορικοφ και
ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ.
11.3 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του ουροποιθτικοφ
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2. Σχζςεισ μεταξφ βιοτικϊν και
αβιοτικϊν παραγόντων –
Σχζςεισ (ςυμβιωτικζσ,
ανταγωνιςτικζσ,
αναπαραγωγικζσ, τροφικζσ)
μεταξφ των ηωντανϊν
οργανιςμϊν ενόσ
οικοςυςτιματοσ.
3. Ιςορροπία ςτα
οικοςυςτιματα –
Ραραδείγματα
αυτορρφκμιςθσ.
4. Τροφικζσ αλυςίδεσ, τροφικά
πλζγματα.
5. Ραραγωγοί, καταναλωτζσ
διαφόρων τάξεων,
αποικοδομθτζσ.
6. Βιοποικιλότθτα και θ
ςθμαςία τθσ.
7. Σχζςθ φωτοςφνκεςθσ και
αναπνοισ.
8. Ενζργεια – Είςοδοσ και ροι
ςτο οικοςφςτθμα.
9. Τροφικά επίπεδα, τροφικζσ
πυραμίδεσ.
10. Ανακφκλωςθ φλθσ ςτο
οικοςφςτθμα.
11. Κφκλοσ άνκρακα.
12. Κφκλοσ αηϊτου.
13. Κφκλοσ του νεροφ.
14. Θ γθ ωσ ενιαίο
οικοςφςτθμα –Ραραδείγματα.
15. Ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ
ςτο φυςικό περιβάλλον –
Κίνδυνοι.
16. φπανςθ περιβάλλοντοσ
και ςυνζπειεσ αυτισ ςτθν
υγεία, ςτθ βιοποικιλότθτα,
ςτθν πολιτιςμικι μασ
κλθρονομιά (ατμοςφαιρικι
ρφπανςθ, φαινόμενο
κερμοκθπίου, καταςτροφι
ςτοιβάδασ του όηοντοσ,
ευτροφιςμόσ).
17. Ρροςτατευόμενεσ περιοχζσ
(Εκνικοί δρυμοί, υγρότοποι,
περιοχζσ Natura κ.ά.).
18. Αρχζσ αειφορικισ
ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ του
περιβάλλοντοσ.
19. Ραράδειγμα επίλυςθσ
περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
αειφορίασ.
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5. Εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθν γεωργία,
τθν κτθνοτροφία, το
περιβάλλον.
6. Κλωνοποίθςθ (γονιδίων,
κυττάρων, οργανιςμϊν).
7. Βιοπλθροφορικι.
8. Προι και όρια χριςθσ τθσ
Βιοτεχνολογίασ – Ηθτιματα
Βιοθκικισ.
Εϋ Θεματικό Πεδίο: ΕΞΕΛΙΞΗ
1. Θ εξζλιξθ ωσ διαδικαςία
αναπαραγωγισ, μεταλλαγισ,
επιλογισ.
2. Βιολογικι εξζλιξθ 3,5
διςεκατομμυρίων χρόνων –
Γεωλογικοί χρόνοι και
ςθμαντικοί ςτακμοί.
3. Είδοσ – Ρλθκυςμόσ.
4. Δομζσ, χαρακτθριςτικά
απολικωμάτων – Ρλθροφορίεσ
που παρζχουν (περιοχζσ του
ελλθνικοφ χϊρου με
ςθμαντικά ευριματα
απολικωμάτων).
5. Φυλογενετικά δζντρα και
φυλογζνεςθ.
6. Βιοχθμικζσ και ανατομικζσ
ενδείξεισ για τθν εξζλιξθ.
7. Δαρβινικι και Λαμαρκιανι
κεωρία (ςυνειςφορά των
Γουάλασ, Λάιελ κτλ.).
Νεοδαρβινικι ςφνκεςθ,
ςυνειςφορά επιςτθμόνων.
8. Φυςικι επιλογι –
Ειδογζνεςθ.
9. Εξζλιξθ του ανκρϊπου.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

13 |

Βιολογία Α΄, Β’, Γ’ Γυμνασίου

ςυςτιματοσ.
Εϋ Θεματικό Πεδίο: ΣΗΡΙΞΗ –
ΚΙΝΗΗ
1. Στιριξθ – Κίνθςθ των
οργανιςμϊν,
2. Δομζσ και ςυςτιματα
ςτιριξθσ και κίνθςθσ
μονοκφτταρων οργανιςμϊν.
3. Δομζσ και ςυςτιματα
ςτιριξθσ φυτικϊν οργανιςμϊν.
4. Δομζσ και ςυςτιματα
ςτιριξθσ και κίνθςθσ
αςπόνδυλων.
5. Υδροςτατικόσ ςκελετόσ –
Εξωςκελετόσ –
Ενδοςκελετόσ.
6. Μυοςκελετικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
6.1 Είδθ και δομι των οςτϊν.
6.2 Ο ανκρϊπινοσ ςκελετόσ.
6.3 Είδθ και καταςκευι των
μυϊν.
6.4 Είδθ αρκρϊςεων –
Λειτουργία ςτο πλαίςιο του
οργανιςμοφ.
6.5 Ο ρόλοσ των μυϊν ςτθ
ςτιριξθ και ςτθν κίνθςθ.
6.6 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ λειτουργία του
μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου.
6.7 Πρκια ςτάςθ και δίποδθ
βάδιςθ.
Σϋ Θεματικό Πεδίο:
ΕΡΕΘΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
1. Ερεκίςματα και αντίδραςθ
των οργανιςμϊν ςε αυτά.
2. Μονοκφτταροι οργανιςμοί
και αντίδραςθ ςε ερεκίςματα.
3. Αντίδραςθ των φυτϊν ςτισ
μεταβολζσ του περιβάλλοντοσ.
4. Τακτιςμόσ και τροπιςμόσ.
5. Δομι του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςτα αςπόνδυλα.
6. Οι αιςκιςεισ ςτα
αςπόνδυλα.
7. Δομι του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςτα ςπονδυλωτά.
8. Αντιδράςεισ των κθλαςτικϊν
ςτα ερεκίςματα του
περιβάλλοντοσ.
9. Νευρικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
9.1 Εγκζφαλοσ, νωτιαίοσ
μυελόσ, νεφρα.
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9.2 Νευρικά κφτταρα –
Νευρϊνεσ.
9.3 Ραραγωγι και μεταβίβαςθ
πλθροφορίασ-ερεκίςματοσ.
9.4 Εγκζφαλοσ – Ζλεγχοσ των
λειτουργιϊν.
9.5 Αιςκιςεισ – Αιςκθτιρια
όργανα.
9.6 φκμιςθ-ςυντονιςμόσρόλοσ των ορμονϊν.
9.7 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ λειτουργία του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
(περιβαλλοντικοί, ουςίεσ που
προκαλοφν εκιςμό) – Τρόποσ
δράςθσ.
9.8 Νευροεκφυλιςτικζσ νόςοι:
Άνοια, απϊλεια μνιμθσ, νόςοσ
Αλτςχάιμερ κ.ά.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Τα αντικείμενα μελζτθσ τθσ Βιολογίασ, δθλαδι τα ζμβια όντα, παρουςιάηουν
ιδιομορφίεσ, οι οποίεσ, αναπόφευκτα, επθρεάηουν τθ διδαςκαλία τθσ. Οι ιδιομορφίεσ αυτζσ
οφείλονται ςτο ότι οι ηωντανοί οργανιςμοί:
− Ζχουν διπλι υπόςταςθ, ωσ γενετικό πρόγραμμα (γενότυποσ) και ωσ αποτζλεςμα τθσ
ζκφραςισ του (φαινότυποσ), ακολουκϊντασ μια διαδικαςία ανάπτυξθσ.
− Εξελίςςονται ςτθ διάρκεια του χρόνου.
− Αποτελοφν ςυςτιματα που διατθροφν τθ δομι και τθ λειτουργία τουσ κατά τθ διάρκεια
τθσ ηωισ τουσ, χάρθ ςτισ πολλαπλζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των επιμζρουσ δομϊν τουσ
και μεταξφ αυτϊν και του περιβάλλοντοσ.
Θ πραγμάτωςθ των ςκοπϊν του μακιματοσ γενικά και των ςτόχων των επιμζρουσ
ενοτιτων ειδικότερα ςυντελείται μζςα από ζνα ςφνολο οργανωμζνων ενεργειϊν και
δραςτθριοτιτων ςτον ςχολικό χϊρο, αλλά και ζξω από αυτόν. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλείται,
επομζνωσ, με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, να επιλζξει, να οργανϊςει και να ςτθρίξει ζνα
πλαίςιο δραςτθριοτιτων μζςα από τισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν οι διδακτικοί-μακθςιακοί
ςτόχοι του μακιματοσ.
Κακϊσ θ Βιολογία δεν μπορεί να διδαχτεί χωρίσ άμεςθ πρόςβαςθ του/τθσ μακθτι/τριασ ςτα αντικείμενα που μελετά, κα πρζπει θ διδαςκαλία των επιμζρουσ εννοιϊν,
διαδικαςιϊν ι φαινομζνων να περιλαμβάνει, ανάλογα με το κζμα, επιςκζψεισ ςτο πεδίο
ι/και πραγματοποίθςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων. Σθμαντικό, ωςτόςο, ρόλο ςτθ
διδαςκαλία τθσ Βιολογίασ καλοφνται, πλζον, να παίξουν οι ΤΡΕ, γιατί με τθ χριςθ των
εργαλείων και υπθρεςιϊν που παρζχουν μποροφν να ςχεδιαςτοφν δραςτθριότθτεσ ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται αναπαραςτάςεισ μορφολογικϊν και ανατομικϊν δομϊν, εικονικζσ
επιςκζψεισ ςε απομακρυςμζνα ι δφςκολα προςβάςιμα οικοςυςτιματα, εικονικι
αναπαραγωγι βιολογικϊν φαινομζνων και πειραματικϊν διαδικαςιϊν που για διάφορουσ
λόγουσ (χρόνοσ, κόςτοσ, επικινδυνότθτα) δεν είναι δυνατόν να διεξαχκοφν ςτο ςχολικό
εργαςτιριο κτλ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, βαςικζσ αρχζσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Βιολογίασ
ςτο Γυμνάςιο αποτελοφν:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

15 |

Βιολογία Α΄, Β’, Γ’ Γυμνασίου

− Θ αξιοποίθςθ προχπαρχουςϊν γνϊςεων, εμπειριϊν και βιωμάτων των μακθτϊν/-τριϊν
ϊςτε να εντάςςουν, ςταδιακά, τθ νζα γνϊςθ ςτθν ιδθ υπάρχουςα.
− Θ αξιοποίθςθ γνωςτικϊν ςυγκροφςεων για τθν εξάλειψθ πικανϊν παρανοιςεων και τθν
αξιοποίθςθ, τθ ςυμπλιρωςθ ι αντικατάςταςθ των υπαρχουςϊν γνϊςεων.
− Ο ςαφισ εργαςτθριακόσ προςανατολιςμόσ και θ αξιοποίθςθ, όπου αυτό είναι εφικτό, των
δυνατοτιτων για ζρευνεσ πεδίου.
− Θ ενεργθτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν.
− Θ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ μζρουσ του προγράμματοσ ανάλογα με τθν ετοιμότθτα,
τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν.
− Θ ανάπτυξθ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ με όχθμα διαδικαςίεσ που προωκοφν το
«μακαίνω πϊσ να μακαίνω» και τθ «διερευνθτικι μάκθςθ».
− Θ ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςε
ομαδικζσ εργαςίεσ. Αυτό διευκολφνει γνωςτικζσ αλλθλεπιδράςεισ, ανταλλαγι ιδεϊν,
υπεράςπιςθ και αντίκρουςθ ιςχυριςμϊν με επιςτθμονικά βάςιμα επιχειριματα,
ελεφκερθ διατφπωςθ απόψεων, ενϊ παράλλθλα διευκολφνει τθ διαδικαςία προςωπικοφ
αναςτοχαςμοφ, που αποτελεί βαςικό παράγοντα ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
− Θ ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ των βιολογικϊν επιςτθμϊν και των τεχνολογικϊν εφαρμογϊν τουσ
με όλουσ τουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ ηωισ (υγεία, περιβάλλον, αγροτικι παραγωγι,
επάρκεια τροφισ κ.ά.), τθν αειφορία, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τα προβλιματα που
απαςχολοφν τον ςφγχρονο άνκρωπο.
− Θ ανάδειξθ των ςχζςεων τθσ Βιολογίασ με τισ άλλεσ φυςικζσ επιςτιμεσ.
Διδακτικζσ Μζκοδοι: Μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν
κατά τθ διδαςκαλία κεμάτων Βιολογίασ ςτο Γυμνάςιο και να εξυπθρετιςουν τθ διδακτικι
μεκοδολογία, όπωσ αυτι περιγράφθκε παραπάνω, μπορεί να είναι:
− Θ διαδικαςία μάκθςθσ μζςω τθσ διερεφνθςθσ και τθσ κατευκυνόμενθσ ανακάλυψθσ, θ
οποία αποτελεί ςθμαντικι διδακτικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ κριτικισ και δθμιουργικισ
ςκζψθσ. Θ αξιοποίθςι τθσ κατά τθ διδαςκαλία βιολογικϊν κεμάτων προχποκζτει
αξιοποίθςθ των εμπειριϊν και των προχπαρχουςϊν γνϊςεων του/τθσ μακθτι/-τριασ και
τθν παρότρυνςι του/τθσ ςτο να παρατθρεί, να κάνει μετριςεισ, να ςυγκρίνει, να επιλζγει,
να ταξινομεί, να ςυμπεραίνει, να γενικεφει και να ελζγχει τισ υποκζςεισ του.
− Οι μελζτεσ ςτο πεδίο με επιςκζψεισ ςτο περιβάλλον (φυςικό, κοινωνικό), οι οποίεσ
βοθκοφν τον/τθ μακθτι/-τρια να παρατθρεί και να μελετά φαινόμενα, να επαλθκεφει και
να εφαρμόηει ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που ζχει αποκτιςει
ςτθν τάξθ, αποκτϊντασ επιπλζον εμπειρίεσ και διευρφνοντασ τισ γνϊςεισ του.
− Θ επίςκεψθ ςε χϊρουσ άτυπθσ μάκθςθσ δια ηϊςθσ ι διαδικτυακά, όπωσ επιςκζψεισ ςε
μουςεία φυςικισ ιςτορίασ, ηωολογίασ, πάρκα, δάςθ, περιοχζσ Νatura κ.ά.
− Θ χριςθ εποπτικοφ υλικοφ το οποίο κα πρζπει να διεγείρει το ενδιαφζρον του/τθσ
μακθτι/-τριασ, να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό να οργανϊνει και να
ανατροφοδοτεί τθ διδαςκαλία. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ χριςθ προςομοιϊςεων ι
μοντζλων, με τισ οποίεσ ο/θ μακθτισ/-τρια μπορεί να μελετά τισ παραμζτρουσ που
κακορίηουν τθν ζκβαςθ ενόσ φαινομζνου ι μιασ λειτουργίασ και να προςεγγίηει περιοχζσ
τθσ γνϊςθσ που δεν είναι προςβάςιμεσ από άλλα διδακτικά υλικά. Θ αξιοποίθςθ
ςφγχρονων εργαλείων των ΤΡΕ μπορεί να ςυνδράμει τον/τθν εκπαιδευτικό να
ςυμπλθρϊςει και να διευρφνει τα χρθςιμοποιοφμενα διδακτικά-εποπτικά μζςα, ιδιαίτερα
τϊρα που τα διδακτικά εγχειρίδια ςυνδζονται άμεςα μζςω του υβριδικοφ χαρακτιρα
τουσ με τα ψθφιακά εργαλεία.
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− Θ ςυηιτθςθ-διάλογοσ με τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μζςω του οποίου κα ωκοφνται ςτον
προβλθματιςμό και ςτθ ςυμμετοχι και παράλλθλα κα μακαίνουν να οργανϊνουν τα
επιχειριματά τουσ προκειμζνου να υποςτθρίηουν τθν άποψι τουσ, να τα τροποποιοφν
και να τα απορρίπτουν όταν πειςκοφν ότι είναι λανκαςμζνα.
− Θ εργαςία ςε ομάδεσ, με τθν οποία διευκολφνονται οι γνωςτικζσ αλλθλεπιδράςεισ,
προςφζρονται ευκαιρίεσ για ανταλλαγι ιδεϊν, για υπεράςπιςθ και αντίκρουςθ
ιςχυριςμϊν και διατφπωςθ τεκμθριωμζνων απόψεων.
− Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Το ΡΣ δεν εφαρμόηεται με τον ίδιο τρόπο ςε όλουσ
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, αλλά θ διδαςκαλία τροποποιείται ωσ προσ το
περιεχόμενο, τθ διαδικαςία, τα προϊόντα, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα διαφορετικά
επίπεδα ετοιμότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν, τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ που μακαίνουν
και ςτα διαφορετικά τουσ ενδιαφζροντα. Σθμειϊνεται ότι πολλζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ
αλλά και προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα χαρακτθρίηονται ωσ «Εμβάκυνςθ» ι
ωσ «Εμβάκυνςθ – χζδιο εργαςίασ» και μποροφν να αξιοποιοφνται δυνθτικά από
τουσ/τισ διδάςκοντεσ/-ουςεσ, ανάλογα με τον διακζςιμο διδακτικό χρόνο και τισ ανάγκεσ
τθσ τάξθσ τουσ.
− Θ επίλυςθ προβλιματοσ, με τθν αξιοποίθςθ ιδθ υπαρχουςϊν γνϊςεων, λαμβάνοντασ
υπόψθ ότι τα αποτελζςματα είναι κετικότερα όταν είναι εμφανισ θ ςχζςθ των
προβλθμάτων που δίνονται προσ επίλυςθ με κζματα του άμεςου ενδιαφζροντοσ του/τθσ
μακθτι/-τριασ, κάτι πολφ εφκολο για τθ Βιολογία. Είναι φυςικό, ςτο επίπεδο του
Γυμναςίου, θ τεκμθρίωςθ των λφςεων που προτείνονται να γίνεται αρχικά ςε επίπεδο
διαίςκθςθσ ι εμπειρίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ και ςτθ ςυνζχεια ςτθ βάςθ τθσ
αποδεικτικισ διαδικαςίασ.
− Θ εργαςτθριακι άςκθςθ, κατά τθν οποία ο/θ μακθτισ/-τρια δε κα παραμζνει ςτον ρόλο
του πακθτικοφ κεατι. Αυτό τον/τθ βοθκά να αποκτά μια πρόγευςθ τθσ επιςτθμονικισ
μεκόδου και να ανιχνεφει τα βιματα που ακολουκικθκαν ςτθ διατφπωςθ των νόμων και
των αρχϊν των βιολογικϊν επιςτθμϊν.
− Σχζδια εργαςίασ. Μζςα από τα ςχζδια εργαςίασ (ατομικά ι ομαδικά), ο/θ μακθτισ/-τρια
ζχει τθ δυνατότθτα να εμβακφνει ςτθν κατανόθςθ και ςτθν εφαρμογι βαςικϊν εννοιϊν
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Με τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςε ανάλογεσ διαδικαςίεσ
ενεργοποιείται θ ςκζψθ και θ δθμιουργικότθτά του/τθσ. Αυξάνεται το ενδιαφζρον
του/τθσ για τθ μελζτθ των κεμάτων Βιολογίασ, γιατί αντιλαμβάνεται ςτθν πράξθ τθ
ςυμβολι τθσ επιςτιμθσ αυτισ ςτθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ ηωισ και ςτθν
αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν αλλά κακθμερινϊν προβλθμάτων του ςφγχρονου ανκρϊπου.
Εκίηεται ςτθ ςυμμετοχι και τθ ςυλλογικι δράςθ για τθν παραγωγι κοινϊν ζργων, ςτθν
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ςτον επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ. Αναπτφςςει κριτικι και
δθμιουργικι ςκζψθ και αίςκθμα ευκφνθσ για τισ επιλογζσ του, ενϊ προετοιμάηεται για τθ
λειτουργία του/τθσ ωσ ενεργοφ και υπεφκυνου πολίτθ.
− Σφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ. Οι πολφπλευρεσ διαςτάςεισ των βιολογικϊν διαδικαςιϊν
και φαινομζνων, θ άμεςθ ςχζςθ τουσ με κάκε πτυχι τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ και θ
ίδια θ πορεία εξζλιξθσ τθσ ςφγχρονθσ Βιολογίασ, μια πορεία ςτθν οποία ςυνζβαλαν
ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ςε διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία, ευνοοφν τθν εμπλοκι των
μακθτϊν/-τριϊν ςε ομαδικζσ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ηθτιματα που άπτονται
τθσ τρζχουςασ πραγματικότθτασ (π.χ. πανδθμία SARS-CoV2). Στο πλαίςιο αυτϊν των
δραςτθριοτιτων
διατυπϊνονται
ερωτιματα,
προςδιορίηονται
προβλιματα,
αξιοποιοφνται ερευνθτικζσ μεκοδολογίεσ, ςυλλζγονται δεδομζνα, τα οποία
αξιολογοφνται, ταξινομοφνται και υφίςτανται επεξεργαςία, που οδθγεί ςε
ςυμπεράςματα, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν αφετθρία για νζα ερωτιματα.
Επιπλζον, οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ κακιςτοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ κοινωνοφσ
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των προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ηουν, προάγοντασ τθν ιδιότθτα του ενεργοφ
πολίτθ (ενεργοφ πολιτειότθτασ).
− Θ πραγματοποίθςθ μικρϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
εξοικειϊνονται με τθν αξιοποίθςθ επιςτθμονικϊν μεκόδων προκειμζνου να ερμθνεφουν
τθ δυναμικι φφςθ των ζμβιων όντων, τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ και τα αποτελζςματα
αυτϊν των αλλθλεπιδράςεων, οι οποίεσ εξαςφαλίηουν τθ διατιρθςθ τθσ δομισ και τθσ
λειτουργικότθτασ των βιολογικϊν ςυςτθμάτων κάκε επιπζδου (από το κφτταρο ωσ το
οικοςφςτθμα). Ραράλλθλα, οι εργαςίεσ αυτζσ καλλιεργοφν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ,
ςεβαςμοφ ι/και αποδοχισ των διαφορετικϊν απόψεων, αναδεικνφουν τθν ικανοποίθςθ
από τθ ςυμμετοχι ςτθν παραγωγι κοινοφ ζργου, ενϊ επιπλζον δίνουν τθν ευκαιρία
«προςαρμογισ» του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ και ιδιαιτερότθτεσ
και ςτθ μελζτθ κεμάτων τοπικοφ ενδιαφζροντοσ ι κεμάτων για τα οποία εκδθλϊνουν
ενδιαφζρον οι μακθτζσ/-τριεσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
α) Αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ
Θ αξιολόγθςθ, ςφμφωνα με τουσ άξονεσ ανάπτυξθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, κα
πρζπει να ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν ανατροφοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν και των
εκπαιδευόμενων ςε ςχζςθ με τθ μακθςιακι διαδικαςία και τθν πορεία επίτευξθσ των
μακθςιακϊν ςτόχων. Στο νζο ΡΣ, πζρα από τθν αρχικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ, δίνεται
ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ωσ μιασ παιδαγωγικισ
λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία αποβλζπει ςτον
ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
(μετακίνθςθ από τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ). Υπθρετεί,
δθλαδι, τθν ανάγκθ τθσ πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν
αποτελεςματικότθτα των επιλεγόμενων από αυτόν παρεμβάςεων, επινοιςεων και
ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ωσ παιδαγωγικό, μάλιςτα, εργαλείο
ςυναρτάται με τθν αξιοποίθςθ των λακϊν των μακθτϊν/-τριϊν, που ανατροφοδοτεί τθ
διδακτικι πορεία.
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ ςυνειςφζρει θ ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων κακϊσ
και δεξιοτιτων αυτοαξιολόγθςθσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, ζτςι ϊςτε να ελζγχουν, ςτον
βακμό του εφικτοφ, τθν πορεία μάκθςισ τουσ και να ςυμμετζχουν ςτθν κοινι προςπάκεια
τθσ τάξθσ τουσ (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ). Οι μακθτζσ/-τριεσ, αξιοποιϊντασ ποικίλα
εργαλεία (ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν των ΤΡΕ), δθμιουργοφν ζργα (λφςθ αςκιςεων
και προβλθμάτων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ ςχεδίων ζρευνασ, ςυλλογι πλθροφοριϊν,
χριςθ ζντυπου και ψθφιακοφ υλικοφ, καταγραφι μετριςεων, εξαγωγι και παρουςίαςθ
ςυμπεραςμάτων κτλ.), ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων (ατομικϊν ι ομαδικϊν) που προτείνει
ο/θ εκπαιδευτικόσ. Τα ζργα κάκε μακθτι/-τριασ καταχωρίηονται ςτον προςωπικό του/τθσ
φάκελο εργαςιϊν, ο οποίοσ διατθρείται ςτο ςχετικό αρχείο τθσ τάξθσ. Οι εργαςίεσ κάκε
μακθτι/-τριασ και τα ζργα που δθμιουργεί ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αξιοποιοφνται, ςτο
πλαίςιο τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, για τον εντοπιςμό πικανϊν αδυναμιϊν και τθν
κακοδιγθςι του/τθσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ απόδοςι του/τθσ και να επιτευχκοφν γι’
αυτόν/-τιν οι διδακτικοί ςτόχοι.
Θ τελικι αξιολόγθςθ είναι δυνατόν να είναι ποικίλθ και ζνα μζροσ τθσ να αποτελεί θ
τελικι τυπικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ που ενεργοποιοφν τθν κριτικι ςκζψθ των
μακθτϊν/-τριϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ προςπάκεια άρκρωςθσ τεκμθριωμζνου λόγου
κα πρζπει να ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα από τθν απλι ανάκλθςθ γνϊςεων. Στθν τελικι
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αξιολόγθςθ των εκπαιδευόμενων ςυνυπολογίηεται και θ αξιολόγθςθ του φακζλου
εργαςιϊν που παραδίδουν.
Θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν μπορεί να υποςτθρίηεται με φφλλα
αυτοαξιολόγθςθσ εντόσ του βιβλίου, τα οποία αποςπϊνται και αποκθκεφονται ςτον φάκελο
εργαςιϊν.
β) Αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων που θ Ρολιτεία κζτει για κάκε βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ
και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τα μακθςιακά αποτελζςματα, προχπόκεςθ
αποτελεί θ αξιολόγθςθ ςε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίςιο αυτό, είναι αυτονόθτθ θ αξιολόγθςθ
των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν.
Θ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν προχποκζτει τθν
παράλλθλθ παρακολοφκθςθ και καταγραφι/αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ όλων
των ςυνιςτωςϊν τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, οι οποίεσ αφοροφν το ςφνολο των
εμπλεκομζνων με αυτιν. Στόχοσ είναι θ ανατροφοδότθςθ, ςε όλα τα επίπεδα, θ οποία κα
οδθγιςει ςε βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ, αν και όπου αυτό κρικεί απαραίτθτο.
Θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να αφορά:
− Το περιεχόμενο, για τον εντοπιςμό κεματικϊν πεδίων που παρουςιάηουν δυςκολίεσ για
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ ι που προχποκζτουν γνωςτικό
υπόβακρο που αυτοί/-ζσ δε διακζτουν ι που είναι περιττό. Επίςθσ, θ αξιολόγθςθ κα
πρζπει να αφορά τθν καταγραφι κεματικϊν πεδίων ςτα οποία κα πρζπει να δοκεί
προτεραιότθτα λόγω ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ι γιατί
αποτελοφν υπόβακρο για ενότθτεσ που ακολουκοφν ι γιατί εξαςφαλίηουν γνϊςεισ
χριςιμεσ ςτθν κακθμερινι ηωι κτλ.
− Τθ ςτοχοκεςία, για τον εντοπιςμό ανακολουκιϊν ι για τον προςδιοριςμό ςτόχων που δε
ςυνάδουν με τθν αντιλθπτικι ικανότθτα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτουσ/ςτισ
οποίουσ/-εσ απευκφνεται το ςυγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Σπουδϊν.
− Τθν προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία ςε ςχζςθ όχι μόνο με τθν εξαςφάλιςθ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ γνϊςεων, αλλά και με τθν ανάπτυξθ ςε αυτοφσ/-ζσ κριτικισ και
δθμιουργικισ ςκζψθσ μζςα από ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, τθ ςφνδεςθ με το
κοινωνικό περιβάλλον, τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία κτλ.
− Τθν αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων ςε ςχζςθ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, θ οποία κα πρζπει να αφορά τόςο τον γνωςτικό τομζα όςο και τον ψυχοκινθτικό
και τον ςυναιςκθματικό.
Στθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, για να είναι αυτι
αξιόπιςτθ, θ πλθροφόρθςθ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ, να προζρχεται από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ και να ζχει αποτυπωκεί με ποικίλεσ μεκόδουσ ζρευνασ και μζςα
(ερωτθματολόγια με κλειςτζσ και ανοιχτζσ ερωτιςεισ, θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, φφλλα
παρατιρθςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ. Ειδικότερα,
θ αξιολόγθςθ ςτο επίπεδο αυτό κα πρζπει να αφορά:
− Τθν ετοιμότθτα των εκπαιδευτικϊν, για να υλοποιιςουν ό,τι από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν
προβλζπεται, λαμβάνοντασ υπόψθ αφενόσ τα μζςα που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και
αφετζρου τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ που απορρζουν από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ που αυτό προτείνει.
− Τθν ετοιμότθτα των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων να ςτθρίξουν τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, είτε αυτό αφορά ατομικζσ προςπάκειεσ είτε
ομαδικζσ/ςυνεργατικζσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ.
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− Τθν ετοιμότθτα των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ να ςτθρίξουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτο
ζργο τουσ και να καλφψουν τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςτθν
προςπάκειά τουσ
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Βϋ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

Α. Η Επιςτιμθ
τθσ Βιολογίασ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1. Κλάδοι και
αντικείμενα μελζτθσ
των βιολογικϊν
επιςτθμϊν.

2. Φφςθ και
επιτεφγματα τθσ
βιολογικισ επιςτιμθσ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

Β. Οργάνωςθ
τθσ ηωισ –
Κφτταρο

1. Διάκριςθ άβιωνζμβιων και νεκρϊν
οργανιςμϊν.

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ:
● Να αναγνωρίηουν
χαρακτθριςτικοφσ
κλάδουσ τθσ
επιςτιμθσ τθσ
Βιολογίασ (π.χ.
Ηωολογία, Βοτανικι,
Γενετικι, Οικολογία,
Εξζλιξθ), κακϊσ και
νζουσ τομείσ (π.χ.
Γονιδιωματικι).
● Να ςυςχετίηουν το
αντικείμενο μελζτθσ
των βιολογικϊν
επιςτθμϊν με
εφαρμογζσ ςτθν
κακθμερινι ηωι.

● Να διακρίνουν ςτο
περιβάλλον τουσ
οργανιςμοφσ από τα
άβια αντικείμενα.

● Να καταγράφουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μεταξφ ενόσ
οργανιςμοφ και ενόσ
άβιου αντικειμζνου.

2. Χαρακτθριςτικζσ
ιδιότθτεσ τθσ ηωισ.

3. Κφτταρο: Θ μονάδα
τθσ ηωισ.

● Να αναφζρουν τισ
χαρακτθριςτικζσ
ιδιότθτεσ τθσ ηωισ και
να αιτιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ για
τουσ ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ.
● Να αναγνωρίηουν
το κφτταρο ωσ τθ
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:
● Να αναλφςουν ετυμολογικά
τθ λζξθ «Βιολογία» και να τθ
ςυνδζςουν με το αντικείμενο
τθσ μελζτθσ.
● Να πραγματοποιιςουν
επίςκεψθ και εργαςία ςτο
πεδίο.

● Να αναφζρουν
παραδείγματα επιτευγμάτων
τθσ Βιολογίασ που
ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ
τθσ γνϊςθσ, ςτθν κακθμερινι
ηωι, ςτθν υγεία, ςτο
περιβάλλον, ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ, ςτον ανκρϊπινο
πολιτιςμό.
● Να παρατθριςουν κάρτεσ
εικόνων με ηωντανοφσ
οργανιςμοφσ και άβια
αντικείμενα και να τουσ
ταξινομιςουν ςε ζμβια και ςε
άβια. Να καταγράψουν τα
κριτιρια που χρθςιμοποίθςαν
για τθν παραπάνω
κατθγοριοποίθςθ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Ζμβια – Άβια:
Ραιχνίδι γνϊςεων»
(ΣΤΑΥΟΛΕΞΟ) για να
διακρίνουν τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ μεταξφ ζμβιων
και άβιων.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο:
«Χαρακτθριςτικά τθσ ηωισ»)
ατομικά ι ςε ομάδεσ για να
μελετιςουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ ηωισ.
● Να παρατθριςουν
μικροςκοπικζσ φωτογραφίεσ
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4. Τα ευκαρυωτικά
κφτταρα: Φυτικό και
ηωικό.

βαςικι μονάδα των
οργανιςμϊν.
● Να αναφζρουν τισ
δφο μεγάλεσ
κατθγορίεσ
ευκαρυωτικϊν
κυττάρων (ηωικό και
φυτικό) και τα βαςικά
τουσ οργανίδια.

● Να χρθςιμοποιοφν
το μικροςκόπιο για
τθν παρατιρθςθ
ευκαρυωτικϊν
κυττάρων.

5. Τα προκαρυωτικά
κφτταρα.

● Να διακρίνουν και
να περιγράφουν
διαφορζσ μεταξφ
φυτικϊν και ηωικϊν
κυττάρων και να τισ
ςυςχετίηουν με
διαφορζσ ςτισ
λειτουργίεσ των
αντίςτοιχων
οργανιςμϊν.
● Να περιγράφουν τθ
δομι των
προκαρυωτικϊν
κυττάρων.

6. Ακυτταρικζσ μορφζσ
ηωισ.

● Να αναγνωρίηουν
τθν φπαρξθ
ακυτταρικϊν μορφϊν
ηωισ (ιοί).

7. Μονοκφτταροι –
Ρολυκφτταροι
οργανιςμοί.

● Να διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ςε
μονοκφτταρουσ και
πολυκφτταρουσ με
κριτιριο τον αρικμό
των κυττάρων τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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κυττάρων.
• Να ςχεδιάςουν ηωικό και
φυτικό κφτταρο,
αναγνωρίηοντασ και
ονομάηοντασ τα κυριότερα
δομικά τουσ ςυςτατικά και
τον ρόλο τουσ (πυρινασ,
κυτταρικι μεμβράνθ,
κυτταρόπλαςμα, μιτοχόνδρια,
χλωροπλάςτεσ, κυτταρικό
τοίχωμα, χυμοτόπιο).
● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο ευκαρυωτικά
κφτταρα και να ςθμειϊςουν
ενδείξεισ ςτισ βαςικζσ
κυτταρικζσ δομζσ (πυρινασ,
κυτταρικι μεμβράνθ,
κυτταρικό τοίχωμα).
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Φυτικό –
Ηωικό κφτταρο: Ομοιότθτεσ
και Διαφορζσ»).

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Το κφτταρο»)
για να περιγράψουν ςε αδρζσ
γραμμζσ τθ δομι του
ευκαρυωτικοφ (ηωικοφ και
φυτικοφ) και του
προκαρυωτικοφ κυττάρου.
● Να αξιοποιιςουν
φωτογραφίεσ θλεκτρονικοφ
μικροςκοπίου για να
καταγράψουν τισ διαφορζσ
ωσ προσ το μζγεκοσ και τθ
δομι των ιϊν ςε ςχζςθ με
τουσ ευκαρυωτικοφσ και
προκαρυωτικοφσ
οργανιςμοφσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Μονοκφτταροι
και πολυκφτταροι
οργανιςμοί») για να
διακρίνουν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
μονοκφτταρων και των
πολυκφτταρων οργανιςμϊν
και των ιϊν.
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8. Επίπεδα οργάνωςθσ
τθσ ηωισ (κφτταρο ζωσ
οργανιςμό).

9. Ροικιλομορφία,
ταξινόμθςθ των
οργανιςμϊν.

10. Σχζςθ δομισ και
λειτουργίασ.
(Εμβάκυνςθ)

11. Αλλθλεπιδράςεισ
και προςαρμογζσ.

Γ. Πρόςλθψθ
ουςιϊν και

● Να διακρίνουν τα
επίπεδα οργάνωςθσ
τθσ ηωισ (από το
κφτταρο ζωσ τον
οργανιςμό).
● Να διακρίνουν τα
επίπεδα οργάνωςθσ
τθσ ηωισ και να
αναγνωρίηουν τθν
αφξθςθ
πολυπλοκότθτασ με
το πζραςμα από
επίπεδο ςε επίπεδο.
(Εμβάκυνςθ)
● Να αναγνωρίηουν
τθν ποικιλομορφία
μεταξφ οργανιςμϊν
διαφορετικϊν ειδϊν
αλλά και μεταξφ
οργανιςμϊν του ίδιου
είδουσ.
● Να ταξινομοφν
χαρακτθριςτικοφσ
οργανιςμοφσ με βάςθ
απλοφσ κανόνεσ
ταξινόμθςθσ.
● Να διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά που
διαφοροποιοφν τα
ηϊα από τα φυτά και
να τα ςυςχετίηουν με
τισ ιδιαίτερεσ
λειτουργίεσ που αυτά
επιτελοφν (δομιλειτουργία).
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςχζςθ δομικϊν
χαρακτθριςτικϊν ενόσ
οργανιςμοφ με τισ
λειτουργίεσ που
αυτόσ επιτελεί και τισ
ανάγκεσ που του
δθμιουργεί το
περιβάλλον ςτο οποίο
ηει (προςαρμογι).

12. Γνωριμία με το
ςτερεοςκόπιο και το
μικροςκόπιο.

● Να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά τα
εργαςτθριακά
όργανα.

1. Εξαςφάλιςθ τροφισ
από τουσ

● Να αιτιολογοφν τθν
αναγκαιότθτα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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● Να δθμιουργιςουν
παιχνίδι με κάρτεσ για να
αντιςτοιχίςουν απεικονίςεισ
κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων,
ςυςτθμάτων και οργανιςμϊν.
● Να ςειριοκετιςουν κατά
επίπεδο αυξανόμενθσ
πολυπλοκότθτασ
ανακατεμζνεσ κάρτεσ που κα
τουσ δοκοφν με απεικονίςεισ
κυττάρων, ιςτϊν, οργάνων,
ςυςτθμάτων και οργανιςμϊν.

● Να παρατθριςουν και να
καταγράψουν φυτά και να
προςπακιςουν να τα
ταξινομιςουν ςε ομάδεσ,
δθμιουργϊντασ απλι κλείδα
ταξινόμθςθσ.
● Να ταξινομιςουν τα ηϊα
ςε ομάδεσ φτιάχνοντασ τισ
δικζσ τουσ κλείδεσ
ταξινόμθςθσ, με βάςθ τα
διακριτά χαρακτθριςτικά
τουσ.
● Να παρατθριςουν ότι ςε
κάκε περιβάλλον επιβιϊνουν
οι καλφτερα προςαρμοςμζνοι
οργανιςμοί (όχι απαραίτθτα
οι πιο «δυνατοί»).

● Να αξιοποιιςουν ςχετικά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Βιολογικζσ
προςαρμογζσ και
χαρακτθριςτικά με
προςαρμοςτικι αξία: ράμφθ
πουλιϊν»).
● Να παρουςιάςουν όποιον
οργανιςμό επικυμοφν και τισ
προςαρμογζσ που τον κάνουν
επιτυχθμζνο ςτο περιβάλλον
ςτο οποίο διαβεί.
● Να χειριςτοφν το
ςτερεοςκόπιο και το
μικροςκόπιο για να
παρατθριςουν τον
μικρόκοςμο.
● Να διερευνιςουν τα
αποτελζςματα τθσ ζλλειψθσ
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μονοκφτταρουσ, τουσ
φυτικοφσ και ηωικοφσ
οργανιςμοφσ και θ
ςθμαςία τθσ.
2. Ο ρόλοσ τθσ
κυτταρικισ αναπνοισ
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
ενζργειασ των τροφϊν.

3. Μεταβολιςμόσ:
Διάςπαςθ και ςφνκεςθ
ουςιϊν (καταβολιςμόσαναβολιςμόσ).

4. Αυτότροφοι και
ετερότροφοι
οργανιςμοί.

5. Θ λειτουργία τθσ
φωτοςφνκεςθσ και ο
ρόλοσ τθσ.

πρόςλθψθσ τροφισ
για τθν επιβίωςθ α)
ςε επίπεδο κυττάρου,
β) ςε επίπεδο
οργανιςμϊν.
● Να ςυςχετίηουν τθ
κρζψθ των κυττάρων
με τθν κυτταρικι
αναπνοι. Να εξθγοφν
τθ διαδικαςία με τθν
οποία τα κφτταρα
τροφοδοτοφνται με
ενζργεια.
● Να περιγράφουν τισ
αντιδράςεισ
μεταβολιςμοφ
(καταβολιςμόσ και
αναβολιςμόσ) με
παραδείγματα
(διάςπαςθ-ςφνκεςθ
ουςιϊν).
● Να διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ςε
αυτότροφουσ και ςε
ετερότροφουσ
ανάλογα με τισ
διατροφικζσ τουσ
ςυνικειεσ.
Να εξθγοφν τθν
εξάρτθςθ των
ετερότροφων
οργανιςμϊν από τουσ
αυτότροφουσ.

● Να περιγράφουν τθ
λειτουργία τθσ
φωτοςφνκεςθσ,
αναφζροντασ τα
αντιδρϊντα, τα
προϊόντα και τισ
ςυνκικεσ
πραγματοποίθςισ
τθσ.

τροφισ ςε φυτικοφσ και
ηωικοφσ οργανιςμοφσ,
αξιοποιϊντασ φωτογραφικό
υλικό.
● Να αναφζρουν ςε ποια
οργανίδια γίνεται θ κυτταρικι
αναπνοι (μιτοχόνδρια), πότε
(όλο το 24ωρο), ποια κφτταρα
ζχουν περιςςότερα
μιτοχόνδρια και γιατί.

● Να αναφζρουν τι
χρθςιμοποιείται και τι
παράγεται κατά τθν
κυτταρικι αναπνοι.

● Να ςυμπλθρϊςουν τον
εννοιολογικό χάρτθ ςχετικά
με τθ «Διάκριςθ οργανιςμϊν
ςφμφωνα με τισ διατροφικζσ
τουσ ςυνικειεσ» (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Εννοιολογικόσ
χάρτθσ»).
● Να ςχθματίςουν απλζσ
τροφικζσ αλυςίδεσ χερςαίων
ι καλάςςιων
οικοςυςτθμάτων για να
αναδείξουν τθν εξάρτθςθ των
ετερότροφων οργανιςμϊν
από τουσ αυτότροφουσ.
● Να παρακολουκιςουν
οπτικοακουςτικό υλικό: μία
βιντεοπαρουςίαςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ
φωτοςφνκεςθσ (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Ειςαγωγι ςτθ
φωτοςφνκεςθ»).
● Να γράψουν τθ ςυνταγι
τθσ φωτοςφνκεςθσ (Φφλλο
Εργαςίασ: Για τθ ςυνταγι τθσ
φωτοςφνκεςθσ κα
χρειαςτοφμε: Υλικά…, Τόποσ,
Συνκικεσ…, Ρροϊόντα…).
● Να αναφζρουν ςε ποια
οργανίδια γίνεται θ
φωτοςφνκεςθ
(χλωροπλάςτεσ), πότε (όταν
υπάρχει φωσ), ποια χρωςτικι
ςυμμετζχει (χλωροφφλλθ).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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6. Θ λειτουργία τθσ
πζψθσ ςτο κφτταρο και
ςτουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.

7. Τα όργανα του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
αντιπροςωπευτικϊν
ηωικϊν οργανιςμϊν.

● Να περιγράφουν
τον τρόπο με τον
οποίο
χρθςιμοποιοφνται τα
προϊόντα τθσ
φωτοςφνκεςθσ από
τουσ φυτικοφσ και
τουσ ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
φωτοςφνκεςθσ ωσ
κεμελιακισ
μεταβολικισ
διαδικαςίασ για τθ
ηωι και τθ ςυντιρθςθ
των οργανιςμϊν.
● Να υλοποιοφν απλό
πείραμα για τθ
μελζτθ τθσ επίδραςθσ
διαφόρων
παραγόντων ςτθν
πραγματοποίθςθ τθσ
φωτοςφνκεςθσ και
τθν ανίχνευςθ
αμφλου ωσ προϊόντοσ
φωτοςφνκεςθσ.
● Να αναγνωρίηουν
τον εμπλουτιςμό τθσ
πρϊιμθσ
ατμόςφαιρασ ςε
οξυγόνο λόγω
φωτοςφνκεςθσ ωσ
ζνα κρίςιμο ςτάδιο
ςτθν εξζλιξθ τθσ ηωισ
ςτον πλανιτθ Γθ.
(Εμβάκυνςθ)
● Να αναφζρουν τι
είναι θ πζψθ των
τροφϊν και ποφ
αποςκοπεί.
● Να περιγράφουν
πϊσ γίνονται θ
πρόςλθψθ και θ
διάςπαςθ τθσ τροφισ
ςτουσ μονοκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.
● Να ςυγκρίνουν τα
βαςικά μζρθ του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
χαρακτθριςτικϊν
αςπόνδυλων και
ςπονδυλωτϊν ηωικϊν
οργανιςμϊν και να τα
ςυςχετίηουν με τθν
εξζλιξθ των
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αξιοποιιςουν το
μακθςιακό αντικείμενο
ςχετικά με τα πειράματα του
Priestley (π.χ. Φωτόδεντρο).

● Να αξιολογιςουν τισ
γνϊςεισ τουσ για τθ
φωτοςφνκεςθ (πχ.
Φωτόδεντρο: Φωτοςφνκεςθ:
Αξιολόγθςθ γνϊςεων).

● Να παρακολουκιςουν
βίντεο – πείραμα ςχετικά με
τθν ανίχνευςθ του αμφλου
που παράγεται ςτα φυτά
κατά τθ φωτοςφνκεςθ – Ο
ρόλοσ του φωτόσ (π.χ.
Φωτόδεντρο).

● Να δθμιουργιςουν
ατομικά ι ςε ομάδεσ
καλλιτεχνικά ζργα (αφίςα,
καταςκευζσ, ψθφιακά ζργα)
για να αναδείξουν τον ρόλο
τθσ φωτοςφνκεςθσ ςτθ
διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτθ Γθ.

● Να ανιχνεφςουν
εργαςτθριακά ουςίεσ (άμυλο,
πρωτεΐνεσ, λίπθ) ςε τροφζσ.
● Να παρακολουκιςουν
βίντεο πρόςλθψθσ τροφισ
από τθν αμοιβάδα και να
ςθμειϊςουν τα
χαρακτθριςτικά τθσ
διαδικαςίασ.
● Να αναφζρουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ μεταξφ
πεπτικϊν ςυςτθμάτων των
διαφόρων οργανιςμϊν και να
αναδείξουν τθν εξελικτικι
διάςταςθ, αξιοποιϊντασ και
ψθφιακό υλικό (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Ρρόςλθψθ
τροφισ ςε μονοκφτταρουσ και
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8. Ρεπτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου
8.1 Τα όργανα του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου.

οργανιςμϊν.
● Να ονομάηουν τα
μζρθ του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ του
ανκρϊπου.

● Να αναγνωρίηουν
τα όργανα του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου ςε
διαφόρων μορφϊν
απεικονίςεισ και ςε
προπλάςματα.
● Να περιγράφουν
τθν πορεία τθσ
τροφισ ςτο πεπτικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου.

8.2 Διάςπαςθ,
απορρόφθςθ και
αποβολι ουςιϊν –
Συνεργαςία πεπτικοφ
και κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

8.3 Εντερικό
μικροβίωμα.
(Εμβάκυνςθ)

8.4 Είδθ κρεπτικϊν
ουςιϊν που
περιζχονται ςτισ τροφζσ
και θ χρθςιμότθτά τουσ
– Ιςορροπθμζνθ,
μεςογειακι διατροφι.

● Να εξθγοφν τον
ρόλο των δοντιϊν ςτθ
διαδικαςία τθσ πζψθσ
και να αιτιολογοφν
τθν ανάγκθ
προςταςίασ τουσ.
● Να εξθγοφν τον
ρόλο κάκε μζρουσ
ι/και οργάνου του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου ςτθ
διάςπαςθ τθσ τροφισ
και ςτθ λειτουργία
τθσ πζψθσ.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςυμβολι των
μικροοργανιςμϊν
(φυςιολογικι
μικροχλωρίδα) ςτθν
πζψθ των τροφϊν.
● Να αναφζρουν τισ
βαςικζσ κατθγορίεσ
κρεπτικϊν ουςιϊν και
να αιτιολογοφν τθν
ανάγκθ του
ανκρϊπου για
ιςορροπθμζνθ
διατροφι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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ηωικοφσ οργανιςμοφσ»).
● Να τοποκετιςουν τα
όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ ςτθ ςειρά, ϊςτε
να ςχθματίςουν τον πεπτικό
ςωλινα και τουσ
προςαρτθμζνουσ αδζνεσ.
● Να ολοκλθρϊςουν
αςκιςεισ αξιολόγθςθσ για το
πεπτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Το πεπτικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου»).
● Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και κάκε ομάδα να φτιάξει ςε
χαρτί του μζτρου το
περίγραμμα ενόσ ανκρϊπινου
ςϊματοσ και πάνω ςε αυτό
να κολλιςουν τα όργανα του
πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ
ςωςτι κζςθ. Εναλλακτικά, να
κολλιςουν τα όργανα με
ταινία διπλισ όψθσ πάνω ςε
ζναν/μία ςυμμακθτι/-τριαμοντζλο.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για το ςωςτό
πλφςιμο των δοντιϊν.

● Να δθμιουργιςουν
ψθφιακι αφιγθςθ για να
περιγράψουν τθν πορεία τθσ
τροφισ ςτον ανκρϊπινο
οργανιςμό.

● Να αξιοποιιςουν υλικό για
τθ φυςιολογικι μικροχλωρίδα
του εντζρου, αλλά και για
πακογόνουσ
μικροοργανιςμοφσ (πχ. το
ελικοβακτθρίδιο ωσ αίτιο του
ζλκουσ).
● Να αξιοποιιςουν το
μακθςιακό αντικείμενο για τα
ςυςτατικά των τροφϊν (π.χ.
Φωτόδεντρο).
● Να καταςκευάςουν, ςε
ομάδεσ, τθν πυραμίδα τθσ
μεςογειακισ διατροφισ,
χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά.
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● Να εφαρμόηουν
κανόνεσ
ιςορροπθμζνθσ και
υγιεινισ διατροφισ
για τθ διαμόρφωςθ
κατάλλθλου
διαιτολογίου.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να διαβάςουν και να
αποκωδικοποιιςουν
διατροφικζσ ετικζτεσ από
ςυςκευαςμζνα τρόφιμα.
● Να αναηθτιςουν ατομικά ι
ςε ομάδεσ παραδοςιακζσ
ςυνταγζσ από διαφορετικζσ
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και να
τισ ςυςχετίςουν με τθν
παραγωγι προϊόντων ςε κάκε
περιοχι ςτο παρελκόν και
ςτισ μζρεσ μασ.
● Να αναηθτιςουν ατομικά ι
ςε ομάδεσ παραδοςιακζσ
ςυνταγζσ από διαφορετικζσ
χϊρεσ και να ςυηθτιςουν για
τισ πρϊτεσ φλεσ που
χρθςιμοποιοφνται και τον
τρόπο που καλφπτουν τισ
διατροφικζσ ανάγκεσ των
ανκρϊπων.

Δ. Μεταφορά
και αποβολι
ουςιϊν

8.5 Διατροφι και υγεία
– Διατροφικζσ
διαταραχζσ.

● Να ςυηθτοφν για τισ
διατροφικζσ
διαταραχζσ και να τισ
ςυςχετίηουν με τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν
υγεία.

8.6 Διατροφι και
περιβάλλον.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να ςυςχετίηουν τθν
παραγωγι και
κατανάλωςθ ειδϊν
διατροφισ με τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ.

1. Θ μεταφορά ουςιϊν
ςτο φυςικό
περιβάλλον: Το
φαινόμενο τθσ
διάχυςθσ.
2. Ουςίεσ που
μεταφζρονται:
Θρεπτικά ςυςτατικά,

● Να περιγράφουν με
παραδείγματα το
φαινόμενο τθσ
διάχυςθσ και να το
ςυςχετίηουν με τθ
μεταφορά ουςιϊν.
● Να αναφζρουν είδθ
ουςιϊν που
μεταφζρονται ςτο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Ιςορροπθμζνθ διατροφι»,
«Φτιάξε τθ δικι ςου
διατροφικι πυραμίδα»).
● Να χρθςιμοποιιςουν
ατομικά ι ςε ομάδεσ
απλοποιθμζνα επιςτθμονικά
άρκρα για να ςυηθτιςουν για
διατροφικζσ διαταραχζσ όπωσ
θ παχυςαρκία ι θ νευρικι
ανορεξία.
● Να ςυηθτιςουν για τθν
απόςταςθ τθν οποία
διανφουν τα τρόφιμα από τον
τόπο παραγωγισ τουσ μζχρι
το ςθμείο τθσ τελικισ
κατανάλωςισ τουσ
(τροφοχιλιόμετρα).
● Να μελετιςουν ατομικά ι
ςε ομάδεσ το οικολογικό
αποτφπωμα τθσ διατροφισ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Διάχυςθ»).

● Να επιλζξουν από λίςτα
ουςιϊν αυτζσ που πιςτεφουν
πωσ είναι απαραίτθτεσ για
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αζρια ςυςτατικά,
άχρθςτεσ ουςίεσ.

3. Ο ρόλοσ τθσ
μεταφοράσ και τθσ
αποβολισ ουςιϊν
ςτουσ οργανιςμοφσ.

4. Μεταφορά και
αποβολι ουςιϊν ςε
μονοκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.

5. Μεταφορά ουςιϊν
ςτα φυτά:
5.1 Αγωγόσ ιςτόσ

5.2 Λειτουργίεσ που
ςυνδζονται με τθ
μεταφορά ουςιϊν ςτα
φυτά: Διαπνοι –
Φωτοςφνκεςθ –
Κυτταρικι αναπνοι.

εςωτερικό των
οργανιςμϊν (νερό,
κρεπτικά ςυςτατικά,
αζρια ςυςτατικά,
άχρθςτεσ ουςίεσ).
● Να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα
φπαρξθσ ενόσ
ςυςτιματοσ
μεταφοράσ ουςιϊν
και αποβολισ
άχρθςτων προϊόντων
ςτουσ οργανιςμοφσ.
● Να δίνουν
παραδείγματα
μεταφοράσ και
αποβολισ ουςιϊν ςε
μονοκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.
● Να περιγράφουν
τον αγωγό ιςτό
(φλοίωμα – ξφλωμα)
ςτα φυτά και να τον
ςυςχετίηουν με τθ
μεταφορά ουςιϊν.
● Να ςυςχετίηουν τθ
μεταφορά ουςιϊν
μζςω του ξυλϊματοσ
με το φαινόμενο τθσ
διαπνοισ (θ εξάτμιςθ
του νεροφ μζςω των
ςτομάτων λειτουργεί
ωσ αντλία για τθν
άνοδο του νεροφ
ενάντια ςτθ δφναμθ
τθσ βαρφτθτασ).
● Να ςθμειϊνουν ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ τα
ςτόματα ςτθν
επιφάνεια των
φφλλων και να τα
ςυνδζουν με τθ
διαπνοι και τθ
μεταφορά ουςιϊν
ςτα φυτά.
● Να ςυςχετίηουν τθ
φωτοςφνκεςθ και τθν
κυτταρικι αναπνοι
με τθ μεταφορά και
αποβολι ουςιϊν ςτα
φυτά.
● Να
πραγματοποιοφν
απλά πειράματα για
τθν παρατιρθςθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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κάκε οργανιςμό και να
ςυηθτιςουν για τον τρόπο
ειςόδου και μεταφοράσ τουσ
ςτον οργανιςμό.
● Να αξιοποιιςουν
φωτογραφικό υλικό φυτικϊν
οργανιςμϊν και να
ςυηθτιςουν για το
εκτεταμζνο ριηικό τουσ
ςφςτθμα και τον ρόλο του.

● Να παρακολουκιςουν
βίντεο από μικροςκόπιο με
τθν πρόςλθψθ και αποβολι
ουςιϊν από τθν αμοιβάδα.

● Να καταςκευάςουν
μοντζλο του αγωγοφ ιςτοφ
ςτα φυτά, χρθςιμοποιϊντασ
απλά υλικά.

● Να ςχεδιάςουν τθ μελζτθ
παραμζτρων που επθρεάηουν
το φαινόμενο τθσ διαπνοισ
με τθ βοικεια ποτόμετρου,
οργάνου μζτρθςθσ τθσ
μετακίνθςθσ του νεροφ από
τον βλαςτό ςτα φφλλα και
από τα φφλλα ςτθν
ατμόςφαιρα.

● Να παρατθριςουν τα
ςτόματα των φφλλων ςτο
μικροςκόπιο.

● Να χρθςιμοποιιςουν
ψθφιακά μακθςιακά
αντικείμενα (Φωτοςφνκεςθ –
Κυτταρικι Αναπνοι) για να
ςυςχετίςουν τισ δφο
διαδικαςίεσ.
● Να αξιοποιιςουν ατομικά ι
ςε ομάδεσ μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ ςτομάτων
φφλλων και να ςυςχετίςουν
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Δ. Μεταφορά
και αποβολι
ουςιϊν

5.3 Θ αποβολι ουςιϊν
ςτα φυτά. (Εμβάκυνςθ)

6. Μεταφορά ουςιϊν
ςε ηωικοφσ
οργανιςμοφσ.

6.1 Το κυκλοφορικό
ςφςτθμα ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν
(αςπόνδυλα,
ςπονδυλωτά).
(Εμβάκυνςθ)

7. Κυκλοφορικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου
7.1 Δομι και λειτουργία
του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

μεταφοράσ ουςιϊν
κατά μικοσ του
βλαςτοφ ι/και τθ
μελζτθ των
παραγόντων που
επιδροφν ςτθ
μεταφορά αυτι.
● Να δίνουν
παραδείγματα
αποβολισ ουςιϊν ςτα
φυτά.
● Να εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα
φπαρξθσ ενόσ
ςυςτιματοσ
μεταφοράσ ουςιϊν
ςτο εςωτερικό των
πολυκφτταρων
οργανιςμϊν.

● Να δίνουν
παραδείγματα
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν.
● Να ςυγκρίνουν το
κυκλοφορικό
ςφςτθμα ηωικϊν
οργανιςμϊν και να
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ τουσ.
● Να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα τθσ
φπαρξθσ ςυςτθμάτων
μεταφοράσ χριςιμων
ουςιϊν ςτον
άνκρωπο, κακϊσ και
αποβολισ των
άχρθςτων προϊόντων
του μεταβολιςμοφ.

● Να αναφζρουν τα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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τθ δομι τουσ με το είδοσ του
φυτοφ από το οποίο
προζρχονται και τισ ςυνκικεσ
ανάπτυξισ του (π.χ. ςτόματα
φφλλου ελιάσ).

● Να υλοποιιςουν απλό
πείραμα μετακίνθςθσ
χρωςτικϊν (π.χ. μελάνι) κατά
μικοσ του βλαςτοφ.
● Να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ
τα προβλιματα που κα
αντιμετϊπιηαν οι ηωικοί
οργανιςμοί αν δε διζκεταν
εξειδικευμζνα ςυςτιματα
μεταφοράσ και αποβολισ
ουςιϊν.
● Να ςυγκρίνουν τθν
αμοιβάδα (μονοκφτταροσ
οργανιςμόσ) και τον άνκρωπο
(πολυκφτταροσ οργανιςμόσ)
ωσ προσ τθν ανταλλαγι
ουςιϊν.
● Να μελετιςουν
απεικονίςεισ του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ ςε
διάφορεσ κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν και να
ςθμειϊςουν τισ διαφορζσ
που παρατθροφν.

● Να ςυγκρίνουν τθν φδρα
(απλόσ πολυκφτταροσ
οργανιςμόσ χωρίσ
εξειδικευμζνα όργανα, όπωσ
καρδιά και αιμοφόρα αγγεία)
με τον άνκρωπο (πολφπλοκοσ
πολυκφτταροσ οργανιςμόσ)
ωσ προσ τθν ανταλλαγι
ουςιϊν και να εξθγιςουν
γιατί ο άνκρωποσ χρειάηεται
ςφςτθμα μεταφοράσ και
αποβολισ ουςιϊν και
διακζτει εξειδικευμζνα
όργανα, ενϊ θ φδρα όχι.
● Να αξιοποιιςουν
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Δ. Μεταφορά
και αποβολι
ουςιϊν

7.2 Αίμα.

7.3 Κυκλοφορία του
αίματοσ.

7.4 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.

όργανα του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο, κακϊσ και
τον γενικό τουσ ρόλο.
● Να αναφζρουν τα
ςυςτατικά του
αίματοσ και τισ
μοναδικζσ
λειτουργίεσ που
επιτελοφν.
● Να διακρίνουν το
πλάςμα από τα
κφτταρα του αίματοσ.
● Να ορίηουν τισ
αρτθρίεσ και τισ
φλζβεσ, να
διακρίνουν τισ
διαφορζσ τουσ και να
τισ ςυςχετίηουν με τισ
λειτουργίεσ τουσ.
● Να ςθμειϊνουν
ενδείξεισ ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ
αιμοφόρων αγγείων.
● Να περιγράφουν τθ
μικρι και μεγάλθ
κυκλοφορία του
αίματοσ.
● Να ςυςχετίηουν τθν
καλι λειτουργία του
κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ με
περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ και τον
ςφγχρονο τρόπο
ηωισ.

προπλάςματα ανκρϊπινου
ςϊματοσ για τθν κατανόθςθ
τθσ δομισ των οργάνων του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου.
● Να δθμιουργιςουν, ςε
ομάδεσ, φυλλάδιο, αφίςα ι
άρκρο για τθν προϊκθςθ τθσ
εκελοντικισ αιμοδοςίασ.

● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο κφτταρα αίματοσ
ςε μόνιμο παραςκεφαςμα.
● Να αναγνωρίςουν τισ
αρτθρίεσ και τισ φλζβεσ βάςει
τθσ πορείασ του αίματοσ
(απομακρφνουν/επιςτρζφουν
αίμα) και όχι τθσ ποιότθτασ
του αίματοσ που μεταφζρουν
(πλοφςιο ςε O2 ι ςε CO2).
● Να δθμιουργιςουν
αφθγιςεισ για τθν πορεία
ενόσ ερυκροφ αιμοςφαιρίου
ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα
του ανκρϊπου.
● Να δθμιουργιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ,
απεικονίςεισ τθσ μικρισ ι/και
τθσ μεγάλθσ κυκλοφορίασ του
αίματοσ.
● Να αξιοποιιςουν άρκρα
(επιςτθμονικά ι
απλουςτευμζνα) για τθ
μελζτθ των παραγόντων που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ και να
παρουςιάςουν τα
αποτελζςματα.
● Να μετριςουν τθν
αρτθριακι πίεςθ και τουσ
παλμοφσ ςε θρεμία και μετά
από άςκθςθ.

● Να ςυςχετίηουν
προβλιματα που
αφοροφν το
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να χρθςιμοποιιςουν
ςτατιςτικά δεδομζνα (από
επίςθμουσ φορείσ) για να
ςυςχετίςουν τθν επίδραςθσ
τθσ άςκθςθσ ςτθν καλι
λειτουργία του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ.
● Να δθμιουργιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ, μικρζσ
παρουςιάςεισ για
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Δ. Μεταφορά
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ουςιϊν

8. Θ μεταφορά
οξυγόνου ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν – Το
αναπνευςτικό ςφςτθμα.

κυκλοφορικό
ςφςτθμα με
προςωπικζσ τουσ
εμπειρίεσ από το
οικογενειακό ι
ευρφτερο κοινωνικό
περιβάλλον.
(Εμβάκυνςθ)
● Να διακρίνουν τθν
αναπνοι ςε επίπεδο
οργανιςμοφ από τθν
κυτταρικι αναπνοι.
● Να διακρίνουν τθν
αναπνοι ςε επίπεδο
οργανιςμοφ ωσ τθ
διαδικαςία
ανταλλαγισ
αναπνευςτικϊν
αερίων ανάμεςα ςτον
οργανιςμό και το
περιβάλλον του, ενϊ
τθν κυτταρικι
αναπνοι ωσ τθσ
διαδικαςία
απελευκζρωςθσ
ενζργειασ από τθ
διάςπαςθ χθμικϊν
ουςιϊν ςτο κφτταρο.
● Να αναγνωρίηουν
τθν ανάγκθ των
οργανιςμϊν για
πρόςλθψθ οξυγόνου
και αποβολι
διοξειδίου του
άνκρακα.

● Να εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα
φπαρξθσ ενόσ
ςυςτιματοσ
μεταφοράσ οξυγόνου
ςτο εςωτερικό των
πολυκφτταρων
οργανιςμϊν.

● Να δίνουν
παραδείγματα
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προβλιματα ςτθ λειτουργία
του κυκλοφορικοφ
ςυςτιματοσ (π.χ. καρδιακι
ανεπάρκεια) ι/και των
ςυςτατικϊν που μεταφζρει
(π.χ. αναιμία, λευχαιμία).

● Να απαντιςουν ςτα
ερωτιματα: «Τι χρειάηεται
ζνασ οργανιςμόσ για να
αναπτυχκεί, να επιβιϊςει και
να αναπαραχκεί; Τι
χρειάηεται ζνα κφτταρο για να
αναπτυχκεί, να επιβιϊςει και
να αναπαραχκεί;». Από τισ
απαντιςεισ τουσ να
αναδείξουν τισ κοινζσ
παραμζτρουσ (ενζργεια,
οξυγόνο) και να ςυςχετίςουν
τθν κυτταρικι αναπνοι με
τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ
ςε επίπεδο κυττάρου.

Να προβλθματιςτοφν ςχετικά
με το πϊσ κα μποροφςε να
ςυςχετιςτεί θ κατανάλωςθ
δθμθτριακϊν ςτο πρωινό με
τθν ειςπνοι/εκπνοι. Να
βοθκθκοφν ϊςτε να
ςυςχετίςουν τθν ανάγκθ για
πρόςλθψθ οξυγόνου ςε
επίπεδο οργανιςμοφ με τθν
απελευκζρωςθ ενζργειασ ςε
επίπεδο κυττάρου,
απαραίτθτθσ για τθν
επιβίωςθ του οργανιςμοφ.
● Να ςυγκρίνουν απλοφσ
πολυκφτταρουσ οργανιςμοφσ
χωρίσ εξειδικευμζνα
αναπνευςτικά όργανα, όπωσ
υδρόβια αςπόνδυλα (π.χ.
μζδουςα) με τον άνκρωπο,
ωσ προσ τθν ανταλλαγι
αναπνευςτικϊν αερίων και να
εξθγιςουν γιατί ο άνκρωποσ
χρειάηεται ςφςτθμα
μεταφοράσ και αποβολισ
αερίων, ενϊ θ μζδουςα όχι.
● Να ςυγκρίνουν το
αναπνευςτικό ςφςτθμα
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λειτουργίασ του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

9. Αναπνευςτικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου
9.1 Δομι και λειτουργία
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.

9.2 Λειτουργία τθσ
αναπνοισ (ειςπνοιεκπνοι) – Ανταλλαγι
αναπνευςτικϊν αερίων.

9.3 Σχζςθ
κυκλοφορικοφ και
αναπνευςτικοφ

● Να αναδεικνφουν
τον ρόλο των
ερυκρϊν
αιμοςφαιρίων ωσ
κυττάρων που
μεταφζρουν τα
αναπνευςτικά αζρια
(και τθσ
αιμοςφαιρίνθσ που
φζρουν ωσ
μεταφορικι
πρωτεΐνθ).
● Να αναφζρουν τα
όργανα που
απαρτίηουν το
αναπνευςτικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου και τισ
λειτουργίεσ που
επιτελοφν.
● Να αναγνωρίηουν
τα όργανα του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικζσ
απεικονίςεισ και
προπλάςματα.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τθν πορεία
των αναπνευςτικϊν
αερίων κατά τθ
λειτουργία τθσ
αναπνοισ.
● Να ςυςχετίηουν τθ
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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διαφορετικϊν ηωικϊν
οργανιςμϊν και να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
ομοιότθτεσ, τισ διαφορζσ και
τθν πολυπλοκότθτα που
εμφανίηει.
● Να ςυςχετίςουν διαφορζσ
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ με τον τρόπο
ηωισ και το περιβάλλον
διαβίωςθσ των οργανιςμϊν
(ςτθν ξθρά ι ςτο νερό). Να
χρθςιμοποιιςουν ωσ
παράδειγμα αναφοράσ το
αναπνευςτικό ςφςτθμα του
βατράχου ςτα διάφορα
ςτάδια τθσ ηωισ του (γυρίνοσενιλικασ).
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τισ αναιμίεσ,
τθ ςυνεπαγόμενθ μειωμζνθ
προςφορά οξυγόνου ςτουσ
ιςτοφσ και τα αίτια εμφάνιςισ
τουσ.

● Να ςχεδιάςουν τθ
κωρακικι κοιλότθτα και τα
όργανα που προςτατεφει.

● Να αξιοποιιςουν
προπλάςματα ανκρϊπινου
ςϊματοσ για τθν κατανόθςθ
τθσ δομισ των οργάνων του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
του ανκρϊπου και τθ
ςφνδεςθ με άλλα ςυςτιματα.
● Να διερευνιςουν τθ
ςθμαςία τθσ διαφραγματικισ
αναπνοισ (εκοφςιοσ ζλεγχοσ
μυϊν διαφράγματοσ) ςτον
ζλεγχο του ςτρεσ.
● Να δθμιουργιςουν
αφθγιςεισ για τθν πορεία
ενόσ μορίου οξυγόνου ι
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ςυςτιματοσ.

ςυςτιματοσ με αυτιν
του κυκλοφορικοφ.

9.4 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.

● Να ςυςχετίηουν τθν
καλι υγεία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ με
περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ και τον
ςφγχρονο τρόπο
ηωισ.

● Να ςυςχετίηουν τθ
χριςθ προϊόντων
καπνοφ με τουσ
κινδφνουσ για τθν
υγεία του
αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

10. Το ςφςτθμα
αποβολισ ουςιϊν ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
οργανιςμϊν – Το
απεκκριτικό ςφςτθμα.

● Να ςυνδζουν
ςυγκεκριμζνα
περιςτατικά από τθν
κακθμερινι ηωι με
προβλιματα που
οφείλονται ςτο
κάπνιςμα.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
● Να εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα
φπαρξθσ ενόσ
ςυςτιματοσ
αποβολισ ουςιϊν
ςτουσ πολυκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.
● Να δίνουν
παραδείγματα
λειτουργίασ του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ηωικϊν
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διοξειδίου του άνκρακα ςτα
όργανα του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ ςτον άνκρωπο.
● Να αξιοποιιςουν άρκρα
(επιςτθμονικά ι
απλουςτευμζνα) για τθ
μελζτθ των παραγόντων που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ
και να παρουςιάςουν τα
αποτελζςματα.
● Να δθμιουργιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ, μικρζσ
παρουςιάςεισ για
προβλιματα ςτθ λειτουργία
του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ (π.χ.
αναπνευςτικζσ λοιμϊξεισ).
● Να χρθςιμοποιιςουν
ςτατιςτικά δεδομζνα (από
επίςθμουσ φορείσ) για να
ςυςχετίςουν τθν επίδραςθσ
τθσ χριςθσ προϊόντων
καπνοφ ςτθ λειτουργία του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.
● Να ςυηθτιςουν τουσ
λόγουσ που μπορεί να
οδθγιςουν ζνα άτομο ςτθν
εφθβικι θλικία να ξεκινιςει
το κάπνιςμα.
● Να αξιοποιιςουν
επιςτθμονικά άρκρα για τθ
μελζτθ τθσ επίδραςθσ του
καπνίςματοσ ςτθ λειτουργία
του αναπνευςτικοφ και του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ.

● Να εκτελζςουν απλά
πειράματα διικθςθσ, π.χ.
τςαγιοφ, χαμομθλιοφ, καφζ
φίλτρου.

● Να ςυγκρίνουν το
ουροποιθτικό ςφςτθμα
διαφορετικϊν ηωικϊν
οργανιςμϊν και να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
ομοιότθτεσ, τισ διαφορζσ και
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11. Ουροποιθτικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου
11.1 Δομι και
λειτουργία του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ

11.2 Σχζςθ
κυκλοφορικοφ και
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.

11.3 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν καλι
λειτουργία του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.

Ε. τιριξθ –
Κίνθςθ

1. Στιριξθ – Κίνθςθ των
οργανιςμϊν.

οργανιςμϊν.
(Εμβάκυνςθ)
● Να περιγράφουν τα
όργανα που
απαρτίηουν το
ουροποιθτικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου.
● Να αναγνωρίηουν
τα όργανα του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ ςτον
άνκρωπο ςε
διαφορετικοφ τφπου
απεικονίςεισ και
προπλάςματα.
● Να ςυςχετίηουν τθ
λειτουργία του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ με αυτιν
του κυκλοφορικοφ.

● Να ςυςχετίηουν τθν
καλι λειτουργία του
ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ με
περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ και τον
ςφγχρονο τρόπο
ηωισ.
● Να διακρίνουν τα
«δυνθτικά πακογόνα»
βακτιρια από τα
«πακογόνα»
βακτιρια. Για
παράδειγμα το
κολοβακτθρίδιο E.coli
προκαλεί
ουρολοίμωξθ όταν
μεταναςτεφςει από
το ζντερο, όπου
εντοπίηεται
φυςιολογικά, ςτθν
ουρικρα.
(Εμβάκυνςθ)
● Να εξθγοφν με
απλά παραδείγματα
γιατί θ επιβίωςθ των
οργανιςμϊν
εξαρτάται από τθν
φπαρξθ δομϊν
ςτιριξθσ.
● Να δίνουν
παραδείγματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθν πολυπλοκότθτα που
εμφανίηει.
● Να δθμιουργιςουν
αφιγθςθ για τθν περιγραφι
τθσ μεταφοράσ και αποβολισ
ουςιϊν από τον ανκρϊπινο
οργανιςμό.
● Να ηωγραφίςουν ι να
αντιςτοιχίςουν τα όργανα του
ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ
ςτον άνκρωπο με το όνομα
και τον ρόλο τουσ.

● Να αναγνωρίςουν τον ρόλο
των νεφρϊν ςτθν καλι
λειτουργία του οργανιςμοφ,
τισ ςυνζπειεσ τθσ νεφρικισ
ανεπάρκειασ, τθν ανάγκθ
αιμοκάκαρςθσ, τθ ςθμαςία
των μεταμοςχεφςεων.
● Να δθμιουργιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ, μικρζσ
παρουςιάςεισ για
προβλιματα του
ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ
(π.χ. ουρολοιμϊξεισ, νεφρικι
ανεπάρκεια) και να
προτείνουν τρόπουσ
προςταςίασ του.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν καλι
υγεία του ουροποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.

● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο ηωντανοφσ
μικροοργανιςμοφσ που
κινοφνται.

● Να αναηθτιςουν και να
αξιοποιιςουν φωτογραφίεσ
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διαφορετικϊν δομϊν
ςτιριξθσ ςε
οργανιςμοφσ.

● Να αναγνωρίηουν
τθ βαρφτθτα ωσ ζναν
παράγοντα που
επθρεάηει τθ
διατιρθςθ τθσ δομισ
των χερςαίων
οργανιςμϊν.

2. Δομζσ ςτιριξθσ και
κίνθςθσ μονοκφτταρων
οργανιςμϊν.

3. Δομζσ ςτιριξθσ
φυτικϊν οργανιςμϊν.

● Να αναγνωρίηουν
τθν πίεςθ ωσ ζναν
παράγοντα που
επθρεάηει τθν
επιβίωςθ οργανιςμϊν
που ηουν ςε ρευςτά
μζςα (ςτο νερό ι ςτον
αζρα).
● Να εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα τθσ
κίνθςθσ και τθσ
μετακίνθςθσ για τθν
επιβίωςθ των ζμβιων
όντων.
● Να προςδιορίηουν
και να περιγράφουν
δομζσ ςτιριξθσ και
κίνθςθσ
μονοκφτταρων
οργανιςμϊν.
● Να αναγνωρίηουν
δομζσ κίνθςθσ
μονοκφτταρων
οργανιςμϊν
(μαςτίγια,
βλεφαρίδεσ) ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ.
● Να περιγράφουν τισ
δομζσ ςτιριξθσ
φυτικϊν οργανιςμϊν
και να αναφζρουν
πρόςκετεσ
λειτουργίεσ που αυτά
εξυπθρετοφν.
● Να περιγράφουν
μικροςκοπικά και
μακροςκοπικά τθ ρίηα
και τον βλαςτό
φυτικϊν οργανιςμϊν,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πτθνϊν, ερπετϊν,
κθλαςτικϊν και ιχκφων για να
περιγράψουν τουσ
διαφορετικοφσ τρόπουσ
μετακίνθςθσ και τουσ
περιοριςμοφσ που ζχουν οι
διαφορετικζσ κατθγορίεσ
ηωικϊν οργανιςμϊν.
● Να παρατθριςουν
αντίςτοιχο υλικό, να
ςυςχετίςουν το ςχιμα των
οργανιςμϊν αυτϊν με τον
τρόπο μετακίνθςισ τουσ ςτο
περιβάλλον που διαβιοφν
(αεροδυναμικό ςχιμα,
υδροδυναμικό ςχιμα κτλ.).
● Να διερευνιςουν πϊσ ο
άνκρωποσ ζχει
χρθςιμοποιιςει αυτι τθ
γνϊςθ τεχνολογικά (π.χ.
αεροδυναμικό ςχιμα και
αεροπλάνα).

● Να καταγράψουν λόγουσ
για τουσ οποίουσ οι
οργανιςμοί μετακινοφνται
ςτο περιβάλλον τουσ.

● Να περιγράψουν τθν
κίνθςθ χαρακτθριςτικϊν
μονοκφτταρων οργανιςμϊν
(π.χ. Φωτόδεντρο: «Θ
ερεκιςτικότθτα ςτθν
αμοιβάδα»).
● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο αντίςτοιχουσ
μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ,
π.χ. από λιμνάηοντα νερά.

● Να καταςκευάςουν απλά
μοντζλα τθσ ρίηασ και του
βλαςτοφ ςε φυτικό
οργανιςμό για να
περιγράψουν τον ρόλο τουσ
ςτθ ςτιριξθ και τθν κίνθςθ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για πολφ ψθλά
δζντρα αναδεικνφοντασ τον
ρόλο του ριηικοφ ςυςτιματοσ
και του κορμοφ (ξυλϊματοσ),
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4. Δομζσ και ςυςτιματα
ςτιριξθσ και κίνθςθσ
αςπόνδυλων.

5. Υδροςτατικόσ
ςκελετόσ –
Εξωςκελετόσ –
Ενδοςκελετόσ.

6. Μυοςκελετικό
ςφςτθμα του
ανκρϊπου
6.1 Είδθ και δομι των
οςτϊν.

αναγνωρίηοντασ τον
ρόλο που παίηουν ςτθ
ςτιριξθ των
οργανιςμϊν αυτϊν.
(Εμβάκυνςθ)
● Να προςδιορίηουν
και να περιγράφουν
δομζσ και ςυςτιματα
με τα οποία
αςπόνδυλα και
ςπονδυλωτά
διατθροφν τθ δομι
τουσ, κινοφνται και
μετακινοφνται.
● Να περιγράφουν τθ
δομι και τον ρόλο
του υδροςκελετοφ και
του εξωςκελετοφ ςε
αςπόνδυλα.
● Να ςυςχετίηουν τον
ρόλο του
υδροςκελετοφ και του
εξωςκελετοφ με τισ
απαιτιςεισ του
περιβάλλοντοσ ςτο
οποίο ηουν τα
αςπόνδυλα.
● Να περιγράφουν τισ
διαφορζσ ςτθ δομι
και ςτθ ςφςταςθ του
ενδοςκελετοφ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
ςπονδυλόηωων.

● Να ςυγκρίνουν τουσ
μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ
και κίνθςθσ που
προςφζρουν ο
ενδοςκελετόσ και ο
εξωςκελετόσ ςε
διάφορεσ κατθγορίεσ
αςπόνδυλων και
ςπονδυλωτϊν.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
● Να αναφζρουν τα
διαφορετικά τμιματα
από τα οποία
αποτελοφνται τα οςτά
και να προςδιορίηουν
τθ λειτουργικι
ςθμαςία τουσ για τον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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π.χ. ςεκόγια (το πιο ψθλό
δζντρο του κόςμου).

● Να εργαςτοφν ατομικά ι ςε
ομάδεσ για να
καταςκευάςουν απλά
μοντζλα εξωςκελετοφ και
ενδοςκελετοφ, με απλά
υλικά.

● Να παρατθριςουν τθν
κίνθςθ τθσ μζδουςασ (π.χ.
βίντεο).

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (πχ. Φωτόδεντρο:
«Ραρατιρθςθ κίνθςθσ
ςαλιγκαριοφ»).

● Να ςυγκρίνουν τον ςκελετό
ενόσ υδρόβιου ςπονδυλωτοφ
με ζναν χερςαίο του ίδιου
περίπου μεγζκουσ και να
ςυηθτιςουν για τισ ζννοιεσ
του βάρουσ και τθσ άνωςθσ
αναφορικά με τουσ
περιοριςμοφσ που κζτει θ
βαρφτθτα ςτουσ χερςαίουσ
οργανιςμοφσ ςε ςχζςθ με
τουσ υδρόβιουσ.
● Να επιλζξουν, ατομικά ι ςε
ομάδεσ, ζνα είδοσ ηωικοφ
οργανιςμοφ και να
ςυςχετίςουν το είδοσ τθσ
τροφισ τουσ με τον τρόπο
κίνθςισ τουσ.

● Να ςχεδιάςουν και να
ονοματίςουν τα τμιματα των
οςτϊν.
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οργανιςμό του
ανκρϊπου.
● Να αναφζρουν τα
ςυςτατικά από τα
οποία αποτελοφνται
τα οςτά.

6.2 Ο ανκρϊπινοσ
ςκελετόσ.

● Να διακρίνουν τα
μζρθ του ανκρϊπινου
ςκελετοφ.

● Να περιγράφουν τισ
λειτουργίεσ του
ςκελετοφ.

6.3 Είδθ και καταςκευι
των μυϊν.

6.4 Είδθ αρκρϊςεων –
Λειτουργία ςτο πλαίςιο
του οργανιςμοφ.

● Να αναφζρουν τα
μζρθ από τα οποία
αποτελείται ζνασ μυσ.
(Εμβάκυνςθ)
● Να διακρίνουν τα
διαφορετικά είδθ
μυϊν και να τουσ
διαφοροποιοφν
ανάλογα με το είδοσ
των κινιςεων που
εκτελοφν (εκοφςιεσακοφςιεσ).
● Να περιγράφουν τα
μζρθ από τα οποία
αποτελείται μια
άρκρωςθ.

● Να διακρίνουν τα
διαφορετικά είδθ
αρκρϊςεων, ωσ προσ
τθν καταςκευι τουσ
και τθν κινθτικότθτά
τουσ.

6.5 Ο ρόλοσ των μυϊν
ςτθ ςτιριξθ και τθν
κίνθςθ. (Εμβάκυνςθ-

● Να εξθγοφν πϊσ το
ερειςτικό και το μυϊκό
ςφςτθμα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να παρατθριςουν,
επιδρϊντασ με ξίδι,
εργαςτθριακά πϊσ
επθρεάηεται θ ςκλθρότθτα
των οςτϊν. Εναλλακτικά
μποροφν να
παρακολουκιςουν και να
ςχολιάςουν βιντεοςκοπθμζνο
πείραμα ςτο Φωτόδεντρο
(π.χ. «Σκλθρότθτα των
οςτϊν»).
● Να αξιοποιιςουν
πρόπλαςμα ανκρϊπινου
ςκελετοφ για τθ μελζτθ τθσ
μορφολογίασ των οςτϊν και
των αρκρϊςεων.
● Να ςυναρμολογιςουν ζναν
ανκρϊπινο ςκελετό (από
χαρτί, πλαςτικό ι ψθφιακά)
και να ςυηθτιςουν για τισ
λειτουργίεσ του.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα για
να μελετιςουν τθ δομι των
διαφορετικϊν μυϊν ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
είδθ μυϊν ςτον άνκρωπο) για
να μελετιςουν τθ λειτουργία
των διαφορετικϊν μυϊν ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό.

● Να αξιοποιιςουν εικόνεσ
αρκρϊςεων.
● Να εκτελζςουν γνωςτζσ
αςκιςεισ γυμναςτικισ και να
προςπακιςουν να
αναγνωρίςουν είδθ
αρκρϊςεων και κινιςεων ςτο
ςϊμα τουσ.
● Να καταςκευάςουν
μοντζλο άρκρωςθσ αγκϊνα
από δφο πλαςτικοφσ χάρακεσ
που ζχουν ενωκεί ϊςτε να
ςχθματίηουν γωνία και ςτο
οποίο ο ζνασ κινείται ωσ προσ
τον άλλο με το τράβθγμα
ςχοινιϊν.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν
επίδραςθ τθσ ζλλειψθσ
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χζδιο εργαςίασ)

ςυνεργάηονται ςτθν
εκτζλεςθ των
κινιςεων και ςτθ
ςτιριξθ του
οργανιςμοφ.

6.6 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ
λειτουργία του
μυοςκελετικοφ
ςυςτιματοσ του
ανκρϊπου.

● Να διακρίνουν
κακϊςεισ και
πακιςεισ του
μυοςκελετικοφ
ςυςτιματοσ
(κάταγμα,
εξάρκρωςθ,
διάςτρεμμα –
κφφωςθ, λόρδωςθ,
ςκολίωςθ).
● Να αιτιολογοφν τθ
ςυμβολι τθσ
ςωματικισ άςκθςθσ
ςτθ διατιρθςθ τθσ
υγείασ του
οργανιςμοφ.

6.7 Πρκια ςτάςθ και
δίποδθ βάδιςθ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

Σ.
Ερεκιςτικότθτα

1. Ερεκίςματα και
αντίδραςθ των
οργανιςμϊν ςε αυτά.

● Να αναφζρουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτθ λεκάνθ,
τουσ ςπονδφλουσ και
τα άκρα των
ανκρωποειδϊν που
ςυνιςτοφν μαρτυρίεσ
για τθν εξζλιξθ.
● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο τθσ
ερεκιςτικότθτασ ςτθν
επιβίωςθ των
οργανιςμϊν.
● Να διακρίνουν τα
ερεκίςματα ςε
εςωτερικά και
εξωτερικά.

2. Μονοκφτταροι
οργανιςμοί και
αντίδραςθ ςε
ερεκίςματα.
(Εμβάκυνςθ)

● Να δίνουν
παραδείγματα
αντίδραςθσ των
μονοκφτταρων
οργανιςμϊν ςε
ερεκίςματα.

3. Αντίδραςθ των
φυτϊν ςτισ μεταβολζσ

● Να εξθγοφν τισ
ζννοιεσ του

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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βαρφτθτασ ςτο μυοςκελετικό
ςφςτθμα των αςτροναυτϊν.
● Να ςχεδιάςουν
διαφορετικά «μοντζλα
οςτϊν» και να καταγράψουν
πόςο βάροσ μποροφν να
«ςθκϊςουν».
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Μυοςκελετικζσ κακϊςεισ –
Ρρϊτεσ βοικειεσ»).

● Να καταγράψουν τισ ϊρεσ
φυςικισ δραςτθριότθτάσ τουσ
μζςα ςτθν εβδομάδα και να
ςυηθτιςουν για τον ρόλο τθσ
άςκθςθσ ςτθν υγεία του
μυοςκελετικοφ τουσ
ςυςτιματοσ.
● Να μελετιςουν, με τθν
προβολι εικόνων και τθν
επίςκεψθ ςε ςχετικι
ιςτοςελίδα, τθν πορεία για
τθν εξελικτικι μετάβαςθ του
ανκρϊπου προσ τθν όρκια
ςτάςθ και τθ δίποδθ βάδιςθ.
● Να αξιοποιιςουν
φωτογραφικό υλικό ι/και
βίντεο για να καταγράψουν
ερεκίςματα και το είδοσ τουσ.
● Να καταγράψουν τα
ερεκίςματα που δζχονται ςε
ειδικά (φωτεινά, θχθτικά –
μθχανικά–, χθμικά) και ςε
γενικά (κερμοκραςία, αφισ,
πίεςθσ (μθχανικά).
● Να παρακολουκιςουν
βίντεο κίνθςθσ τθσ αμοιβάδασ
ι άλλων μικροοργανιςμϊν
ςτο μικροςκόπιο και να
ςθμειϊςουν τουσ τρόπουσ
αντίδραςισ τθσ ςε
ερεκίςματα του
περιβάλλοντοσ,
ςυςχετίηοντάσ τα με τουσ
τακτιςμοφσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα για τθ
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του περιβάλλοντοσ.

φωτοτροπιςμοφ και
του γεωτροπιςμοφ
και τον ρόλο τουσ
ςτθν επιβίωςθ των
φυτικϊν οργανιςμϊν.

4. Τακτιςμόσ και
τροπιςμόσ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να εκτελοφν απλά
πειράματα για να
περιγράψουν τον
φωτοτροπιςμό και
τον γεωτροπιςμό.
Να αναφζρουν τα
βαςικά όργανα του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
ςε διάφορεσ
κατθγορίεσ
αςπόνδυλων ηϊων.

5. Δομι του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςτα
αςπόνδυλα.
(Εμβάκυνςθ)

6. Οι αιςκιςεισ ςτα
αςπόνδυλα.
(Εμβάκυνςθ)

Να δίνουν
παραδείγματα τθσ
ερεκιςτικότθτασ ςτα
αςπόνδυλα.

7. Δομι του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςτα
ςπονδυλωτά.
(Εμβάκυνςθ)

Να ςυγκρίνουν τθ
δομι του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςε
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
ςπονδυλωτϊν και να
καταλιγουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
εξελικτικζσ τουσ
ςχζςεισ.
Να αναφζρουν τισ
βαςικζσ δομζσ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
των κθλαςτικϊν και
τον τρόπο με τον
οποίο αντιδροφν ςτα
ερεκίςματα του
περιβάλλοντοσ.
● Να περιγράφουν το
νευρικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου και να
αναγνωρίηουν τθ
ςυμβολι του ςτθν
αρμονικι λειτουργία
του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.
● Να περιγράφουν τθ
δομι του νευρικοφ
κυττάρου και να

8. Αντιδράςεισ των
κθλαςτικϊν ςτα
ερεκίςματα του
περιβάλλοντοσ.

9. Νευρικό ςφςτθμα
του ανκρϊπου
9.1 Εγκζφαλοσ,
νωτιαίοσ μυελόσ,
νεφρα.

9.2 Νευρικά κφτταρα –
Νευρϊνεσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μελζτθ των αντίςτοιχων
φαινομζνων ςτουσ φυτικοφσ
οργανιςμοφσ (π.χ.
Φωτόδεντρο:
«Φωτοτροπιςμόσ – Θ κίνθςθ
ενόσ φυτοφ προσ το φωσ»,
«Γεωτροπιςμόσ – Θ ανάπτυξθ
ενόσ φυτοφ»).
● Να φυτζψουν φυτικά
ςπζρματα και να
παρατθριςουν τον
γεωτροπιςμό (θ ρίηα προσ τα
κάτω).
● Να αξιοποιιςουν
φωτογραφίεσ του νευρικοφ
ςυςτιματοσ αςπόνδυλων,
π.χ. ςαλιγκάρι Aplysia. Να
καταγράψουν τα όργανα και
να ςυγκρίνουν τθν οργάνωςθ
του νευρικοφ ςυςτιματοσ ςε
κάκε κατθγορία ηϊων.
● Να χρθςιμοποιιςουν
βίντεο κίνθςθσ γαιοςκϊλθκα
για να περιγράψουν τον
τρόπο αντίδραςθσ των
αςπόνδυλων ςε αλλαγζσ του
περιβάλλοντοσ.
● Να αξιοποιιςουν βίντεο
ςτα οποία παρουςιάηεται θ
αντίδραςθ ηωικϊν
οργανιςμϊν ςε αλλαγζσ του
περιβάλλοντοσ, ϊςτε να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
εξελικτικζσ τουσ ςχζςεισ.

● Να αξιοποιιςουν βίντεο
ςτα οποία παρουςιάηεται θ
αντίδραςθ κθλαςτικϊν ςε
αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ,
ϊςτε να καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα για τισ
εξελικτικζσ τουσ ςχζςεισ.
● Να χρθςιμοποιιςουν
προπλάςματα του
ανκρϊπινου οργανιςμοφ για
να μελετιςουν τα όργανα του
νευρικοφ ςυςτιματοσ του
ανκρϊπου.

● Να δθμιουργιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ,
μοντζλα νευρικοφ κυττάρου
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9.3 Ραραγωγι και
μεταβίβαςθ
πλθροφορίασερεκίςματοσ.
(Εμβάκυνςθ)

9.4 Εγκζφαλοσ –
Ζλεγχοσ των
λειτουργιϊν.

9.5 Αιςκιςεισ –
Αιςκθτιρια όργανα.

9.6 φκμιςθ –
Συντονιςμόσ – όλοσ
των ορμονϊν.
(Εμβάκυνςθ)

ςυςχετίηουν τθ
μορφολογία του με τθ
λειτουργία που
επιτελεί.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τον
μθχανιςμό
παραγωγισ και
μεταβίβαςθσ
ερεκιςμάτων και να
αναγνωρίηουν τθ
ςφναψθ ωσ τθ δομι
που επιτρζπει τθν
επικοινωνία μεταξφ
δφο νευρϊνων.
● Να αναγνωρίηουν
τον ρόλο του
εγκεφάλου και να τον
ςυςχετίηουν με
κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ του
ανκρϊπου.
● Να αντιςτοιχίηουν
νευρικζσ λειτουργίεσ
με εγκεφαλικζσ
περιοχζσ.
(Εμβάκυνςθ)
● Να αναγνωρίηουν
τουσ αιςκθτικοφσ
νευρϊνεσ ωσ πφλεσ
ειςόδου τθσ
πλθροφορίασ ςτον
εγκζφαλο, τον
εγκζφαλο ωσ
επεξεργαςτι τθσ
πλθροφορίασ και τουσ
κινθτικοφσ νευρϊνεσ
ωσ πφλεσ εξόδου τθσ
πλθροφορίασ ςτα
όργανα-ςτόχουσ τθσ
νευρικισ απόκριςθσ
(μφεσ και αδζνεσ).
● Να αναφζρουν τισ
αιςκιςεισ και να
περιγράφουν τα
αιςκθτιρια όργανα
και τθ λειτουργία
τουσ.
● Να ερμθνεφουν τον
ρόλο του νευρικοφ
ςυςτιματοσ ςε
περιπτϊςεισ
αντιδράςεων όπωσ ο
εμετόσ, θ ναυτία, θ
απομάκρυνςθ από
κάτι που καίει κτλ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά
(π.χ. δάκτυλα-παλάμθ-χζρι).

● Να καταςκευάςουν
μοντζλο νευρικισ ςφναψθσ
με απλά υλικά ςθμειϊνοντασ
τθν πορεία του μθνφματοσ.

● Να καταγράψουν
λειτουργίεσ που ελζγχονται
από τον εγκζφαλο (ανϊτερεσ
λειτουργίεσ, π.χ. λιψθ
αποφάςεων, ςχεδιαςμόσ
κινιςεων κ.ά.) και εκτζλεςθ
κινιςεων.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό και να χρωματίςουν τισ
περιοχζσ του εγκεφάλου
ανάλογα με τθ λειτουργία
που ελζγχουν.
● Να αιτιολογιςουν,
δίνοντασ ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα, τθ ςχζςθ του
νευρικοφ ςυςτιματοσ με το
ςφςτθμα των αιςκθτιριων
οργάνων και το μυϊκό
ςφςτθμα.
● Να ςυγκρίνουν τθ δομι και
τθν οργάνωςθ του
ανκρϊπινου εγκεφάλου με
αυτι ενόσ υπολογιςτι και να
ςυηθτιςουν για τθν ταχφτθτα
αντίδραςθσ και τισ ιδιότθτεσ
ςε κάκε περίπτωςθ.
● Να χρθςιμοποιιςουν,
ατομικά ι ςε ομάδεσ, απλζσ
ουςίεσ για να μελετιςουν τισ
αιςκιςεισ τθσ γεφςθσ ι και
τθσ όςφρθςθσ (π.χ. χυμόσ
από λεμόνι, πορτοκάλι).
● Να χρθςιμοποιιςουν
άρκρα από τον ζντυπο ι
ψθφιακό Τφπο ςτα οποία
αναφζρεται ο ρόλοσ των
ορμονϊν ςτθ ςωματικι
ανάπτυξθ και τθν εφρυκμθ
λειτουργία του οργανιςμοφ
(π.χ. ορμόνεσ κυρεοειδι
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9.7 Ραράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ
λειτουργία του
νευρικοφ ςυςτιματοσ
(περιβαλλοντικοί,
ουςίεσ που προκαλοφν
εκιςμό) – Τρόποσ
δράςθσ. (Εμβάκυνςθχζδιο εργαςίασ)

9.8 Νευροεκφυλιςτικζσ
νόςοι: Άνοια, απϊλεια
μνιμθσ, νόςοσ
Αλτςχάιμερ κ.ά.
(Εμβάκυνςθ)

● Να αιτιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ
ςυνεργαςίασ
νευρικοφ και
ενδοκρινικοφ
ςυςτιματοσ ςτθ
διατιρθςθ τθσ
ομοιόςταςθσ του
οργανιςμοφ.
● Να χρθςιμοποιοφν
τισ γνϊςεισ τουσ για
να εξθγιςουν τθν
επίδραςθ των ουςιϊν
που προκαλοφν
εκιςμό ςτθ
λειτουργία του
οργανιςμοφ.
● Να αναγνωρίηουν
και να αιτιολογοφν τισ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
(ςε ατομικό και
κοινωνικό επίπεδο)
από τθν εξάπλωςθ
τθσ χριςθσ ουςιϊν
που προκαλοφν
εκιςμό.
● Να ςυςχετίηουν
νευρολογικά
νοςιματα με τον
εκφυλιςμό ι τθ
δυςλειτουργία του
νευρικοφ
ςυςτιματοσ.

αδζνα) και να ςυηθτιςουν για
τον τρόπο με τον οποίο
ςυςχετίηονται με το νευρικό
ςφςτθμα.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τισ αλλαγζσ
που ςυμβαίνουν ςτον
οργανιςμό ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ (αντίδραςθ
«πάλεψε ι φφγε»).

● Να δθμιουργιςουν αφίςα
για να αναδείξουν τθ ςχζςθ
των εκιςμϊν με τθν υγεία του
νευρικοφ ςυςτιματοσ.

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Νευρικό ςφςτθμα του
ανκρϊπου – Διαδραςτικι
δραςτθριότθτα, Ο
ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσπαρουςίαςθ, Εγκζφαλοσ,
Ουςία και …Σία – Ουςίεσ που
εκίηουν»).
● Να οργανϊςουν
ρθτορικοφσ αγϊνεσ με κζμα
τισ βαςικζσ αρχζσ, τισ
δυνατότθτεσ και τουσ
προβλθματιςμοφσ τθσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ και να
παρουςιάςουν ζναν
κορυφαίο επιςτιμονα ςτο
πεδίο τθσ νευροεπιςτιμθσ:
π.χ. Eric Kandel.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1. Ειςαγωγι ςτθν
επιςτθμονικι μζκοδο.

1. Θ αναπαραγωγι ςε
κυτταρικό επίπεδο.

2. Ο ρόλοσ τθσ
αναπαραγωγισ ςτθ
διαιϊνιςθ των ειδϊν.
3. Είδθ αναπαραγωγισ
(μονογονικι,
αμφιγονικι).

4. Σωματικά-γεννθτικά
κφτταρα.

5. Θ αναπαραγωγι των
μονοκφτταρων
οργανιςμϊν.

6. Θ αναπαραγωγι ςτα
φυτά.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να αναγνωρίηουν
και να χρθςιμοποιοφν
διάφορεσ πρακτικζσ
για τθ ςυλλογι και
μελζτθ εμπειρικϊν
δεδομζνων ςτθ
Βιολογία.
● Να παρατθροφν τθ
φφςθ, να
ςυγκεντρϊνουν και
να επεξεργάηονται
πλθροφορίεσ, να
ερμθνεφουν
επιςτθμονικά τα
βιολογικά δεδομζνα.
● Να αναγνωρίηουν
ότι τα κφτταρα
προζρχονται από
κφτταρα.
● Να εξθγοφν τον
ρόλο τθσ
αναπαραγωγισ ςτθ
διαιϊνιςθ των ειδϊν.
● Να διακρίνουν τα
είδθ αναπαραγωγισ
(μονογονίααμφιγονία).

● Να ςχεδιάςουν πείραμα με
βάςθ τισ αρχζσ τθσ
επιςτθμονικισ μεκόδου.

● Να ςυςχετίηουν τον
πολλαπλαςιαςμό των
ςωματικϊν κυττάρων
με τθν ανάπτυξθ των
πολυκφτταρων
οργανιςμϊν και τθ
δθμιουργία των
γεννθτικϊν κυττάρων
με τθν αναπαραγωγι.
● Να δίνουν
παραδείγματα
αναπαραγωγισ ςτουσ
μονοκφτταρουσ
οργανιςμοφσ.

● Να δίνουν
παραδείγματα
μονογονικισ και
αμφιγονικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να εξοικειωκοφν με τθ
χριςθ του μικροςκοπίου.

● Να παρακολουκιςουν
βίντεο από οπτικό
μικροςκόπιο όπου φαίνεται θ
κυτταρικι διαίρεςθ.
● Να δϊςουν χαρακτθριςτικά
παραδείγματα μονογονικισ
και αμφιγονικισ
αναπαραγωγισ.
● Να δϊςουν παραδείγματα
ανϊτερων οργανιςμϊν που
αναπαράγονται αμφιγονικά
και μονογικά (π.χ. κάποια
φυτά).
● Να κατατάξουν κατθγορίεσ
κυττάρων του ςϊματόσ τουσ
ςε ςωματικά κφτταρα και να
τα διακρίνουν από τα
γεννθτικά τουσ κφτταρα
(ωάρια ι ςπερματοηωάρια).

● Να αναηθτιςουν
χαρακτθριςτικά
παραδείγματα
προκαρυωτικϊν
μονοκφτταρων ι
ευκαρυωτικϊν μονοκφτταρων
οργανιςμϊν που
αναπαράγονται μονογονικά.
● Να μελετιςουν
εργαςτθριακά τθ δθμιουργία
ενόσ νζου φυτοφ: α)
μονογονικά (π.χ. τμιμα
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αναπαραγωγισ ςτα
φυτά.

βλαςτοφ γερανιοφ) και β)
αμφιγονικά (π.χ. φφτρωςθ
ςπερμάτων φακισ).

● Να αναγνωρίηουν
το άνκοσ ωσ το
αναπαραγωγικό
τμιμα του φυτοφ και
να περιγράφουν τα
διαφορετικά μζρθ
του.

● Να ςυλλζξουν άνκθ και να
μελετιςουν τα διαφορετικά
τμιματά τουσ – Ανατομία
άνκουσ (π.χ. Λείριον, Lilium).

● Να περιγράφουν τθ
διαδικαςία
επικονίαςθσ,
γονιμοποίθςθσ ενόσ
φυτοφ, διαςποράσ και
βλάςτθςθσ
ςπερμάτων.

7. Θ αναπαραγωγι ςε
αςπόνδυλα και
ςπονδυλωτά.

● Να περιγράφουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ
αναπαραγωγισ ςε
αςπόνδυλουσ
οργανιςμοφσ.
Να αναγνωρίηουν ότι
τα ερμαφρόδιτα
αςπόνδυλα ηϊα
αναπαράγονται
αμφιγονικά και όχι
μονογονικά.
● Να ςυγκρίνουν το
αναπαραγωγικό
ςφςτθμα
ςπονδυλωτϊν που
αναπαράγονται
αμφιγονικά δίνοντασ
παραδείγματα ωσ
προσ τον τρόπο
απόκτθςθσ
απογόνων.

● Να διακρίνουν τθν
εξωτερικι από τθν
εςωτερικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο κόκκουσ γφρθσ
από διάφορα φυτά.
● Να ςχεδιάςουν τον κφκλο
ηωισ γνωςτϊν φυτικϊν
οργανιςμϊν, π.χ. τθσ
ντοματιάσ ι εναλλακτικά να
τοποκετιςουν ςτθ ςωςτι
ςειρά καρτζλεσ που αφοροφν
τον κφκλο ηωισ ενόσ φυτοφ.
● Να μελετιςουν τισ
κοτυλθδόνεσ φυτικϊν
ςπερμάτων μακροςκοπικά
ςτο εργαςτιριο.
● Να παρακολουκιςουν και
να ςχολιάςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο: «Θ
αναπαραγωγι ςτουσ
οργανιςμοφσ», «Θ
αναπαραγωγι ςτα ζντομα»,
«Αναπαραγωγι
ςαλιγκαριοφ»).
https://www.mauthor.com/e
mbed/1015581

● Να παίξουν με καρτζλεσ
που απεικονίηουν το
αναπαραγωγικό ςφςτθμα
ςπονδυλωτϊν και να το
κατατάξουν ςε κατθγορίεσ.
● Να παίξουν με καρτζλεσ
που απεικονίηουν τον κφκλο
ηωισ ςπονδυλωτϊν και ςε
ζνα διάγραμμα Venn να
καταγράψουν κοινά
χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
(διαφορετικά φφλα, γονάδεσ,
γαμζτεσ, γονιμοποίθςθ) και
διαφορζσ ςχετικά με το
αναπαραγωγικό τουσ
ςφςτθμα:
● Να παρακολουκιςουν από
το λογιςμικό βιολογίασ Αϋ-Γϋ
Γυμναςίου το μακθςιακό
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γονιμοποίθςθ.

8. Θ αναπαραγωγι ςτον
άνκρωπο
8.1 Αναπαραγωγικό
ςφςτθμα του άνδρα και
τθσ γυναίκασ.

8.2 Ανάπτυξθ
αναπαραγωγικϊν
οργάνων και γαμετϊν.

8.3 Ζμμθνοσ κφκλοσ.

8.4 Γονιμοποίθςθ –
Δθμιουργία εμβρφου –
Ανάπτυξθ του εμβρφου.

● Να διακρίνουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτισ δομζσ
και ςτον τρόπο
αναπαραγωγισ των
οργανιςμϊν από
όπου αναδεικνφεται θ
εξελικτικι διάςταςθ.
● Να περιγράφουν τθ
δομι και τθ
λειτουργία του
ανδρικοφ και του
γυναικείου
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ. Να
ξεχωρίηουν τισ
γονάδεσ (όργανα που
παράγουν γαμζτεσ)
από τα υπόλοιπα
όργανα.
● Να διακρίνουν τα
δφο φφλα με βάςθ τα
πρωτογενι και
δευτερογενι
χαρακτθριςτικά του
φφλου.
● Να περιγράφουν
τουσ γαμζτεσ (ωάριο,
ςπερματοηωάριο).
● Να αναγνωρίηουν
τα βαςικά
χαρακτθριςτικά
ωαρίων και
ςπερματοηωαρίων ςε
μικροςκοπικζσ
απεικονίςεισ.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τα ςτάδια
του ζμμθνου κφκλου.

● Να περιγράφουν τθ
διαδικαςία τθσ
γονιμοποίθςθσ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντικείμενο «Αμφιγονικι
αναπαραγωγι ςτα ηϊα
‘‘εξωτερικι-εςωτερικι
γονιμοποίθςθ’’».
● Να ςυγκρίνουν τον τρόπο
γονιμοποίθςθσ ηϊων τθσ
ξθράσ ζναντι ηϊων που ηουν
ςτο υγρό ςτοιχείο, κακϊσ και
τον τρόπο ανάπτυξθσ των
εμβρφων τουσ, εξάγοντασ
εξελικτικζσ ςυςχετίςεισ.
● Να αξιοποιιςουν
προπλάςματα ι άτλαντεσ
ανκρϊπινου ςϊματοσ για τθ
μελζτθ του αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ.
● Να βάλουν κατάλλθλεσ
ενδείξεισ ςε αντίςτοιχεσ
εικόνεσ.

● Να καταγράψουν και να
ςυςχετίςουν τισ ορμόνεσ του
φφλου που παράγονται από
τισ γονάδεσ (μεικτοί αδζνεσ)
με τα δευτερογενι
χαρακτθριςτικά του φφλου.
● Να καταςκευάςουν
αναπαραςτάςεισ ωαρίων και
ςπερματοηωαρίων με απλά
υλικά (π.χ. πλαςτελίνθ).
● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο μόνιμα
παραςκευάςματα ωαρίων και
ςπερματοηωαρίων και να
ηωγραφίςουν τι βλζπουν.

● Να καταςκευάςουν το
θμερολόγιο του ζμμθνου
κφκλου παρουςιάηοντασ τισ
αλλαγζσ που παρατθροφνται
ςτο ςϊμα τθσ γυναίκασ ςτισ
διάφορεσ φάςεισ του.
● Να υπολογίςουν τθ γόνιμθ
μζρα ςτο θμερολόγιο του
ζμμθνου κφκλου και να
αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία
τθσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Υπερθχογράφθμα
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τθσ δθμιουργίασ του
εμβρφου.
● Να εξθγοφν τθ
δθμιουργία διδφμων.

8.5 Κφθςθ – Τοκετόσ –
Γζννθςθ – Θθλαςμόσ.

8.6 Εφθβεία –
Στερεότυπα του φφλου
– Ψυχολογία εφιβου –
Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.

8.7 Τρόποσ ηωισ του
ςφγχρονου ανκρϊπου
και καλι λειτουργία του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ.

● Να αναφζρουν και
να περιγράφουν
ςυνοπτικά τα
διαφορετικά ςτάδια
τθσ ανάπτυξθσ του
εμβρφου και τθσ
γζννθςθσ.
● Να αναγνωρίηουν
τα οφζλθ του
κθλαςμοφ για το
νεογνό και τθ μθτζρα.
● Να αναγνωρίηουν
και να αιτιολογοφν τισ
αλλαγζσ που
ςυμβαίνουν ςτο
ςϊμα και ςτθ
ςυμπεριφορά του
ατόμου κατά τθν
περίοδο τθσ εφθβείασ
και να τισ ςυςχετίηουν
με ςωματικζσ και
ψυχολογικζσ
μεταβολζσ.
● Να καλλιεργοφν
ςυμπεριφορζσ για τον
ςεβαςμό του φφλου.
(Εμβάκυνςθ)

● Να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα
ελζγχου των
γεννιςεων και να
γνωρίηουν τρόπουσ
αντιςφλλθψθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εμβρφου», «Θ πορεία του
ωαρίου», «Γονιμοποίθςθ του
ωαρίου», «Ζμμθνοσ κφκλοσ»).
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό για τθ δθμιουργία
διδφμων.
● Να ςυγκρίνουν εικόνεσ
διδφμων και να
προςπακιςουν από τον
φαινότυπο να εξθγιςουν εάν
πρόκειται για μονοηυγωτικά
(φυςικοί κλϊνοι, ίδιου
φφλου) ι διηυγωτικά άτομα.
● Να αξιοποιιςουν
φωτογραφικό υλικό για τθ
μελζτθ των διαφορετικϊν
ςταδίων ανάπτυξθσ του
εμβρφου.

● Να αναηθτιςουν δεδομζνα
και να παρουςιάςουν με
διάφορουσ τρόπουσ τα οφζλθ
του κθλαςμοφ, τόςο για το
νεογνό όςο και για τθ μθτζρα.
● Να δθμιουργιςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τισ
αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο
ςϊμα των κοριτςιϊν και των
αγοριϊν κατά τθν εφθβεία.

● Να ςυηθτιςουν, με τθ
μζκοδο τθσ μελζτθσ
περίπτωςθσ αξιοποιϊντασ
αντίςτοιχο υλικό, για κζματα
φφλου και διαφυλικϊν
ςχζςεων.
● Να
αναηθτιςουν/αξιολογιςουν
πθγζσ και να ςυνκζςουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
ενθμζρωςθ,
ευαιςκθτοποίθςθ και
ανάπτυξθ ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν κετικϊν για
τθν υγεία, τθν εφθβεία, τισ
διαφυλικζσ ςχζςεισ, τον
οικογενειακό
προγραμματιςμό.
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● Να περιγράφουν
και να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα
υιοκζτθςθσ
πρακτικϊν που
μειϊνουν τον κίνδυνο
προςβολισ από
μεταδοτικζσ
αςκζνειεσ (π.χ. HIV,
θπατίτιδα Β και C
κ.ά.).

1. Ομοιόςταςθ (βαςικοί
μθχανιςμοί).

2. Αςκζνειεσ – Άμυνα
του οργανιςμοφ.

● Να προςδιορίηουν
κανόνεσ προςωπικισ
υγιεινισ που
ςυμβάλλουν ςτθ
διατιρθςθ τθσ υγείασ
του αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ.
● Να ορίηουν τθν
ζννοια τθσ
ομοιόςταςθσ και να
περιγράφουν
ςυνοπτικά τον
μθχανιςμό τθσ.
● Να αναγνωρίηουν
τθν αςκζνεια ωσ
αποτζλεςμα
διαταραχισ τθσ
ομοιόςταςθσ.
● Να αναφζρουν
παράγοντεσ
πρόκλθςθσ
αςκενειϊν.

● Να αναφζρουν
τρόπουσ μετάδοςθσ
των αςκενειϊν.
3. Ραράγοντεσ που
προκαλοφν αςκζνειεσ.

● Να διακρίνουν τθν
ζννοια τθσ επιδθμίασ
από αυτι τθσ
πανδθμίασ.
● Να αναφζρουν
παραδείγματα
πανδθμιϊν ςτθν
ιςτορία και τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να
αναηθτιςουν/αξιολογιςουν
πθγζσ και να ςυνκζςουν
πλθροφορίεσ/αφίςα ςχετικά
με τθν πρόλθψθ των
ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων
νοςθμάτων.
● Να αναγνωρίςουν
προβλιματα του
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ
ςχετικά με τθν απόκτθςθ
απογόνων (υπογονιμότθτα)
και να προτείνουν λφςεισ (π.χ.
εξωςωματικι γονιμοποίθςθ).
● Να δθμιουργιςουν αφίςα
ενθμζρωςθσ για τθν
προςταςία τθσ υγείασ του
αναπαραγωγικοφ
ςυςτιματοσ.

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
μακθςιακό αντικείμενο (π.χ.
Φωτόδεντρο:
«Θερμορφκμιςθ»).

● Να αναφζρουν
παραδείγματα αςκενειϊν και
πικανζσ αιτίεσ τουσ από τθν
εμπειρία τουσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακά
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Μετάδοςθ
αςκενειϊν» και «Ρρόλθψθ
και αντιμετϊπιςθ των
μικροοργανιςμϊν –
Σταυρόλεξο») για τθ μελζτθ
του τρόπου μετάδοςθσ των
μικροοργανιςμϊν.
● Να ςυνδζςουν τουσ
τρόπουσ μετάδοςθσ των
αςκενειϊν με τουσ τρόπουσ
πρόλθψισ τουσ.
● Να αξιοποιιςουν υλικό
(π.χ. από τθν εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ) για τθν ιςτορία
των πανδθμιϊν και των
εμβολίων.
● Να εργαςτοφν ατομικά ι ςε
ομάδεσ για τθ δθμιουργία
μικρϊν αφθγιςεων ςχετικά
με τθν εμφάνιςθ πανδθμιϊν,
τισ ςυνζπειεσ και τθν
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4. Βακτιρια – Μφκθτεσ
– Ρρωτόηωα – Ιοί.

ανκρϊπινεσ
κοινωνίεσ.

καταπολζμθςι τουσ.

● Να αναφζρουν τα
βαςικά δομικά
χαρακτθριςτικά
βακτθρίων, μυκιτων,
πρωτόηωων και ιϊν
χρθςιμοποιϊντασ
μικροςκοπικζσ ι
άλλεσ απεικονίςεισ.

● Να δθμιουργιςουν με
απλά υλικά (π.χ. πλαςτελίνθ,
ηωγραφικι) αναπαραςτάςεισ
μικροοργανιςμϊν (π.χ.
βακτθρίων, μυκιτων,
πρωτόηωων) και ιϊν και να
αναφζρουν ςθμαντικζσ
αςκζνειεσ που οφείλονται ςε
αυτοφσ και τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τουσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό ςχετικά με πακογόνουσ
και μθ πακογόνουσ ι
χριςιμουσ και ωφζλιμουσ
μικροοργανιςμοφσ.

● Να διακρίνουν τουσ
μικροοργανιςμοφσ ςε
πακογόνουσ και μθ.

● Να διακρίνουν
ςχζςεισ μεταξφ
μικροβίων και
ξενιςτϊν.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τον τρόπο
δράςθσ
χαρακτθριςτικϊν
μικροοργανιςμϊν
(βακτθρίων, μυκιτων,
πρωτόηωων, ιϊν) και
να τουσ ςυςχετίηουν
με χαρακτθριςτικζσ
αςκζνειεσ.
● Να περιγράφουν
τον τρόπο αποφυγισ
τθσ μετάδοςθσ
αςκενειϊν, με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα
ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενα
νοςιματα.

5. Ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα ανκρϊπου
5.1 Εξωτερικοί

● Να αναγνωρίηουν
το ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα ωσ
υπεφκυνο για τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναφζρουν
παραδείγματα
χριςιμων/ωφζλιμων
μικροβίων ςτθν κακθμερινι
τουσ ηωι.
● Να αναηθτιςουν
παραδείγματα παραςιτικϊν
και ςυμβιωτικϊν ςχζςεων.
● Να δθμιουργιςουν
παιχνίδι αντιςτοίχιςθσ
μικροοργανιςμϊν με
χαρακτθριςτικζσ αςκζνειεσ.

● Να εξθγιςουν πϊσ απλοί
κανόνεσ υγιεινισ (π.χ.
πλφςιμο χεριϊν, κανόνασ:
δεξί χζρι-αριςτερό χζρι)
μποροφν να μασ
προφυλάξουν από τθ
μετάδοςθ μικροβίων.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για το
προφυλακτικό τόςο ωσ μζςο
αντιςφλλθψθσ όςο και ωσ
μζςο μείωςθσ του κινδφνου
μόλυνςθσ από ςεξουαλικϊσ
μεταδιδόμενο νόςθμα.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό ςχετικά με το
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα.
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αμυντικοί μθχανιςμοί
του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.

5.2 Εςωτερικοί
αμυντικοί μθχανιςμοί
του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.

5.3 Ανοςία
(ενεργθτικι-πακθτικι,
πρωτογενισδευτερογενισ
ανοςολογικι
απόκριςθ).

5.4 Εμβόλια – Οροί.

άμυνα του
οργανιςμοφ.
● Να διακρίνουν τουσ
αμυντικοφσ
μθχανιςμοφσ του
ανκρϊπου ςε
εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ.
● Να διακρίνουν τουσ
αμυντικοφσ
μθχανιςμοφσ του
ανκρϊπου ςε
γενικοφσ και ςε
ειδικοφσ.
● Να περιγράφουν
ςυνοπτικά τισ
διαδικαςίεσ τθσ
φλεγμονισ και τθσ
φαγοκυττάρωςθσ.
● Να αναφζρουν τον
ρόλο του αίματοσ
ςτουσ μθχανιςμοφσ
άμυνασ του
οργανιςμοφ.
● Να ορίηουν τθν
ανοςία και να
περιγράφουν
ςυνοπτικά τθ
διαδικαςία με τθν
οποία το
ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα
αντιμετωπίηει τουσ
μικροβιακοφσ
ειςβολείσ.
● Να ορίηουν τισ
ζννοιεσ του αντιγόνου
και του αντιςϊματοσ.
● Να αναγνωρίηουν
τα λεμφοκφτταρα ωσ
τα βαςικά κφτταρα
ειδικισ άμυνασ και να
περιγράφουν τον
ρόλο τουσ ςτθν
πρωτογενι και
δευτερογενι
ανοςολογικι
απόκριςθ.
● Να διακρίνουν τον
ρόλο των εμβολίων
από αυτόν των ορϊν
και να ςυςχετίηουν τθ
χριςθ τουσ με τθν
πρόλθψθ και τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να καταςκευάςουν χάρτθ
εννοιϊν για τθ διάκριςθ των
μθχανιςμϊν άμυνασ με
κριτιριο τθ κζςθ τουσ ςτο
ςϊμα.
● Να καταςκευάςουν χάρτθ
εννοιϊν για τθ διάκριςθ των
μθχανιςμϊν άμυνασ με
κριτιριο τθν εξειδίκευςθ.

● Να τοποκετιςουν ςε
χρονικι αλλθλουχία κάρτεσ
με γεγονότα τθσ φλεγμονισ.

● Να ςθμειϊςουν ςε
μικροςκοπικζσ απεικονίςεισ
κατθγορίεσ κυττάρων του
αίματοσ που ςυμμετζχουν
ςτουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ
του οργανιςμοφ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ και να
δθμιουργιςουν ζναν
λειτουργικό οριςμό τθσ
ανοςίασ.

● Να ταιριάξουν «αντιγόνα»
με αντίςτοιχα
ςυμπλθρωματικά
«αντιςϊματα».
● Να διακρίνουν τθν
πρωτογενι από τθ
δευτερογενι ανοςολογικι
απόκριςθ ςε γραφιματα.

● Να διακρίνουν τθν
ενεργθτικι
(εμβόλια/αςκζνεια) από τθν
πακθτικι ανοςία
(κθλαςμόσ/οροί).
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αντιμετϊπιςθ
αςκενειϊν.

● Να ςυςχετίηουν τθ
χριςθ των εμβολίων
με τθν καταπολζμθςθ
ςοβαρϊν αςκενειϊν
(π.χ. πολιομυελίτιδα).

5.5 Αντιβιοτικά.

● Να αναγνωρίηουν
τθ δράςθ των
αντιβιοτικϊν ςτθν
αντιμετϊπιςθ
πακογόνων
μικροοργανιςμϊν,
τουσ περιοριςμοφσ
ςτθ δράςθ τουσ (πχ.
ςτουσ ιοφσ) και τισ
ςυνζπειεσ από τθν
αλόγιςτθ χριςθ τουσ.

5.6 Δυςλειτουργίεσ
ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ (αλλεργία,
αυτοάνοςα νοςιματα).
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
5.7 Καρκίνοσ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

5.8 Σχζςθ του τρόπου
ηωισ του ςφγχρονου
ανκρϊπου με τθν
εμφάνιςθ αςκενειϊν.

● Να αναγνωρίηουν
τθν αλλεργία και τα
αυτοάνοςα νοςιματα
ωσ αποκλίςεισ από τθ
ςωςτι λειτουργία του
ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.
● Να αναγνωρίηουν
τον καρκίνο ωσ
πολυδιάςτατθ
αςκζνεια, που
ςχετίηεται με τον
ανεξζλεγκτο
πολλαπλαςιαςμό των
κυττάρων.
● Να αναφζρουν
αςκζνειεσ που
οφείλονται ςε
αρνθτικζσ
ςυμπεριφορζσ (π.χ.
αλκοολιςμόσ,
εξάρτθςθ από ουςίεσ
που προκαλοφν
εκιςμό, παχυςαρκία).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να καταγράψουν τα
εμβόλια τα οποία ζχουν ιδθ
πραγματοποιιςει και να
ςυηθτιςουν για τον ρόλο τουσ
ςτθν πρόλθψθ αςκενειϊν.
● Να ςυηθτιςουν για τθν αξία
του κθλαςμοφ ςτθν υγεία του
βρζφουσ.
● Να αξιοποιιςουν
μακθςιακά αντικείμενα για τθ
μθ ειδικι άμυνα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Φλεγμονι»)
και για τα εμβόλια (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Τα εμβόλια»).
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό από τθν εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ ςχετικά με τθν
ιςτορία των εμβολίων.
● Να κάνουν μικρζσ ζρευνεσ
για τθ χριςθ των
αντιβιοτικϊν και να
καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα ςχετικά με τα
προβλιματα που δθμιουργεί
θ υπερκατανάλωςι τουσ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
μακθςιακό αντικείμενο (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Θ ιςτορία των
αντιβιοτικϊν»).
● Να ςυλλζξουν εμπειρίεσ
τουσ από περιςτατικά
αλλεργίασ.

● Να ςυηθτιςουν για
τρόπουσ πρόλθψθσ ι
ζγκαιρθσ διάγνωςθσ του
καρκίνου, όπωσ τεςτ Pap,
μαςτογραφία κ.ά.

● Να αναηθτιςουν υλικό (π.χ.
ςτθν εκπαιδευτικι
τθλεόραςθ) ςχετικά με
αςκζνειεσ που εμφανίηονται
ςτισ μζρεσ μασ (παχυςαρκία,
πανδθμίεσ).

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

49 |

Βιολογία Α΄, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Γ. Άνκρωποσ
και υγεία

5.9 Αναδυόμενεσ
αςκζνειεσ.

● Να αναγνωρίηουν
τουσ παράγοντεσ που
προκαλοφν τθν
ανάδυςθ νζων ι
«ξεχαςμζνων»
αςκενειϊν.

Δ.
Μεταβολιςμόσ

1. Ο ρόλοσ τθσ
ενζργειασ ςτθ
διατιρθςθ τθσ δομισ
και τθσ ομοιόςταςθσ
του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.

● Να αναγνωρίηουν
τθν αναγκαιότθτα τθσ
ενζργειασ για τθ
διατιρθςθ τθσ δομισ
και τθσ λειτουργίασ
του ανκρϊπινου
οργανιςμοφ.
● Να περιγράφουν
διαδικαςίεσ του
οργανιςμοφ με τισ
οποίεσ
απελευκερϊνεται ι
καταναλϊνεται
ενζργεια.
● Να ορίηουν τθν
ζννοια του
μεταβολιςμοφ
(αναβολιςμόσκαταβολιςμόσ) και να
τθ ςυςχετίηουν με τισ
ενεργειακζσ
μεταβολζσ ςτα
κφτταρα.
Να περιγράφουν τθν
κυτταρικι αναπνοι
και να αναγνωρίηουν
τον ρόλο τθσ ςτθν
εξαςφάλιςθ
ενζργειασ.

2. Θ τροφι ωσ πθγι
ςυςτατικϊν και
ενζργειασ για τον
οργανιςμό.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
3. Μεταβολιςμόσ
(αναβολιςμόσκαταβολιςμόσ).

● Να διακρίνουν τθν
αερόβια από τθν
αναερόβια αναπνοι.

● Να περιγράφουν το
ATP ωσ το ενεργειακό
νόμιςμα του
κυττάρου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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● Να ςυγκεντρϊςουν
ςτοιχεία για τισ αναδυόμενεσ
αςκζνειεσ των τελευταίων
χρόνων (H1N1, Ζμπολα, Ηίκα,
AIDS, SARS1, MERS, SARS
CoV-2, ιλαρά) (π.χ. από τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ ι
από ΚΡΕ).
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο: «Ο
μθχανιςμόσ δράςθσ των
ενηφμων»).

● Να ςυγκρίνουν τισ κερμίδεσ
που περιζχουν οι τροφζσ με
τθν ενζργεια που
καταναλϊνουμε κατά τθ
διάρκεια δραςτθριοτιτων.
(Μποροφν να αξιοποιιςουν
και προςομοιϊςεισ.)
● Να παρακολουκιςουν ςτο
μικροςκόπιο
παραςκευάςματα
ηυμομυκιτων ςε δράςθ
(νωπό παραςκεφαςμα μαγιάσ
ςε ηαχαρόνερο, οι
ηυμομφκθτεσ διαιροφνται).

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό ςχετικά με τθν
κυτταρικι αναπνοι.
● Να ςυςχετίςουν τθν
κυτταρικι αναπνοι με τθν
απελευκζρωςθ ενζργειασ
από τθ διάςπαςθ ουςιϊν που
προςλαμβάνουν με τθ
διατροφι τουσ.
● Να προβοφν ςε
«παραςκευι ψωμιοφ» ςτο
ςχολικό εργαςτιριο. Να
δικαιολογιςουν γιατί
«φουςκϊνει» θ αρτομάηα
(παραγωγι CO2).
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν αερόβια
και αναερόβια κυτταρικι
αναπνοι ςτουσ μυσ τουσ.
● Να δθμιουργιςουν και να
παίξουν με κολάη –
αναπαράςταςθ του ATP.
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Δ.
Μεταβολιςμόσ

(Εμβάκυνςθ)

4. Ζνηυμα (τρόποσ
δράςθσ, αξιοποίθςι
τουσ ςτθν κακθμερινι
ηωι).

● Να περιγράφουν τα
ζνηυμα ωσ τουσ
βιολογικοφσ
καταλφτεσ για τθν
πραγματοποίθςθ των
αντιδράςεων ςτο
εςωτερικό του
οργανιςμοφ.
● Να αναφζρουν
παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ δράςθ
των ενηφμων.

Ε. Οι
οργανιςμοί
ςτο
περιβάλλον
τουσ

1. Δομι
οικοςυςτιματοσ.

2. Σχζςεισ μεταξφ
βιοτικϊν και αβιοτικϊν
παραγόντων – Σχζςεισ
(ςυμβιωτικζσ,
ανταγωνιςτικζσ,
αναπαραγωγικζσ,
τροφικζσ) μεταξφ των
ηωντανϊν οργανιςμϊν
ενόσ οικοςυςτιματοσ..

3. Ιςορροπία ςτα
οικοςυςτιματα –
Ραραδείγματα

● Να αξιοποιοφν τισ
γνϊςεισ τουσ ςχετικά
με τθ δράςθ των
ενηφμων για να
ερμθνεφουν
φαινόμενα τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
● Να αναγνωρίηουν
αςκζνειεσ που
οφείλονται ςτθν
ζλλειψθ ενηφμων.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
● Να αναγνωρίηουν
και να διακρίνουν
τουσ αβιοτικοφσ και
βιοτικοφσ παράγοντεσ
ενόσ οικοςυςτιματοσ
και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ.

● Να διακρίνουν και
να αναφζρουν
παραδείγματα
ςχζςεων που
αναπτφςςονται
μεταξφ των
οργανιςμϊν ενόσ
οικοςυςτιματοσ, π.χ.
ςχζςεισ ςυμβιωτικζσ,
ανταγωνιςτικζσ,
αναπαραγωγικζσ,
τροφικζσ.
● Να αναφζρουν
παραδείγματα
αυτορρφκμιςθσ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να αναπαραςτιςουν το
ATP με φορτιςμζνθ μπαταρία
(επαναφορτιηόμενθ) και το
ADP με ξεφόρτιςτθ.
● Να αποκωδικοποιιςουν
κακθμερινζσ εκφράςεισ (π.χ.
ζχω καλό μεταβολιςμό) και
να ςυςχετίςουν τα ζνηυμα με
τον μεταβολιςμό μασ.
● Να ταξινομιςουν τα
ζνηυμα ωσ πρωτεΐνεσ με
καταλυτικι δράςθ.
● Να εξθγιςουν γιατί ο
πυρετόσ εμποδίηει τον
πολλαπλαςιαςμό των
πακογόνων μικροβίων και
λειτουργεί ωσ αμυντικόσ
μθχανιςμόσ.
● Να αναφζρουν ζνηυμα που
ζχουν γνωρίςει (π.χ.
αμυλάςθ) και τθ δράςθ τουσ.

● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ
διάγνωςθ μεταβολικϊν
νοςθμάτων κατά τθ γζννθςθ.

● Να επιςκεφκοφν ζνα ι
περιςςότερα οικοςυςτιματα
(χερςαίο, υδάτινο), να
παρατθριςουν και να
καταγράψουν τουσ
κυριότερουσ οργανιςμοφσ
που ηουν ςε αυτό,
περιγράφοντασ τισ ςχζςεισ
που αναπτφςςουν.
● Να αξιοποιιςουν εικόνεσ
από διαφορετικά
οικοςυςτιματα και να
εντοπίςουν τισ ςχζςεισ που
αναπτφςςονται ανάμεςα
ςτουσ βιοτικοφσ παράγοντεσ
του οικοςυςτιματοσ.

● Να μελετιςουν περίπτωςθ
οικοςυςτιματοσ ςτο οποίο
μεταβάλλεται θ ιςορροπία
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αυτορρφκμιςθσ.

οικοςυςτθμάτων.
● Να αναφζρουν τισ
βαςικζσ
προχποκζςεισ
διατιρθςθσ τθσ
ιςορροπίασ ςτα
οικοςυςτιματα.
● Να ςυςχετίηουν τθν
ποικιλότθτα των
ειδϊν με τθ
διατιρθςθ τθσ
ιςορροπίασ ςτα
οικοςυςτιματα.

4. Τροφικζσ αλυςίδεσ,
τροφικά πλζγματα.

5. Ραραγωγοί,
καταναλωτζσ διαφόρων
τάξεων,
αποικοδομθτζσ.

6. Βιοποικιλότθτα και θ
ςθμαςία τθσ.

7. Σχζςθ φωτοςφνκεςθσ
και αναπνοισ.
(Εμβάκυνςθ)

● Να περιγράφουν
και να απεικονίηουν
τροφικζσ αλυςίδεσ
και τροφικά
πλζγματα ςε διάφορα
οικοςυςτιματα.

● Να διακρίνουν τουσ
οργανιςμοφσ ενόσ
οικοςυςτιματοσ ςε
παραγωγοφσ,
καταναλωτζσ
διαφόρων τάξεων και
αποικοδομθτζσ.

● Να αναγνωρίηουν
ότι κάκε οργανιςμόσ
παίηει ςθμαντικό
ρόλο ςτθ διατιρθςθ
άλλων μορφϊν ηωισ,
αλλά και ςτθ
διατιρθςθ τθσ
ιςορροπίασ του
περιβάλλοντοσ.
● Να εξθγοφν τθ
ςχζςθ
φωτοςφνκεςθσ,
πρόςλθψθσ τροφισ
και αναπνοισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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και ενεργοποιοφνται
μθχανιςμοί αυτορρφκμιςθσ.
● Να ςυγκρίνουν φυςικά και
τεχνθτά οικοςυςτιματα
χρθςιμοποιϊντασ πραγματικά
δεδομζνα και να καταλιξουν
ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με
τθν ιςορροπία ςε αυτά.
● Να ςυγκρίνουν
οικοςυςτιματα ωσ προσ τθ
ςτακερότθτά τουσ,
αναγνωρίηοντασ τθ
βιοποικιλότθτα ωσ βαςικό
παράγοντα διατιρθςθσ τθσ
ιςορροπίασ ενόσ
οικοςυςτιματοσ.
Να καταμετριςουν μία προσ
μία τισ τροφικζσ αλυςίδεσ
ενόσ τροφικοφ πλζγματοσ.
● Να ςχεδιάςουν και να
ερμθνεφςουν τροφικζσ
αλυςίδεσ και τροφικά
πλζγματα που
περιλαμβάνουν τουσ
οργανιςμοφσ του άμεςου
περιβάλλοντοσ ι ενόσ
γειτονικοφ βιότοπου.
● Να ςχεδιάςουν τροφικζσ
αλυςίδεσ και τροφικά
πλζγματα με τουσ
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ
που τουσ δίνονται.
● Να καταςκευάςουν χάρτθ
εννοιϊν για να διακρίνουν
τουσ οργανιςμοφσ ανάλογα
με τον τρόπο πρόςλθψθσ τθσ
τροφισ τουσ και τισ ςχζςεισ
που τουσ ςυνδζουν.
● Να μελετιςουν τθν
επίπτωςθ που ζχει ςτθν
ιςορροπία ενόσ
οικοςυςτιματοσ (ςε ζνα
τροφικό πλζγμα) θ αφξθςθ ι
θ μείωςθ ι θ εξαφάνιςθ ενόσ
είδουσ.

● Να χρθςιμοποιιςουν
φωτογραφίεσ
οικοςυςτθμάτων και να
ςθμειϊςουν τα ςθμεία ςτα
οποία λαμβάνουν χϊρα θ
φωτοςφνκεςθ και θ
κυτταρικι αναπνοι.
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8. Ενζργεια – Είςοδοσ
και ροι ςτο
οικοςφςτθμα.

9. Τροφικά επίπεδα,
τροφικζσ πυραμίδεσ.

10. Ανακφκλωςθ φλθσ
ςτο οικοςφςτθμα.
(Εμβάκυνςθ)

● Να αναγνωρίηουν
τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ειςζρχεται θ
ενζργεια ςτα
οικοςυςτιματα.
● Να εξθγοφν τθ
μεταφορά ενζργειασ
ςε ζνα οικοςφςτθμα
μζςω των τροφικϊν
ςχζςεων είτε ποιοτικά
με τισ τροφικζσ
αλυςίδεσ/ πλζγματα
είτε ποςοτικά με τισ
τροφικζσ πυραμίδεσ.
● Να καταςκευάηουν
τροφικζσ πυραμίδεσ
για τθν απεικόνιςθ
τθσ ροισ ενζργειασ
ςτα οικοςυςτιματα
αιτιολογϊντασ τθ
μορφι τουσ.
● Να εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα
ανακφκλωςθσ τθσ
φλθσ ςε ζνα
οικοςφςτθμα και να
τθ ςυνδζουν με τθν
αποικοδόμθςθ.

11. Κφκλοσ άνκρακα.

● Να περιγράφουν
και να απεικονίηουν
βαςικά ςτάδια του
κφκλου του άνκρακα.

12. Κφκλοσ αηϊτου.
(Εμβάκυνςθ)

● Να περιγράφουν
και να απεικονίηουν
βαςικά ςτάδια του
κφκλου του αηϊτου.

● Να αναδεικνφουν
τον ρόλο των
αηωτοδεςμευτικϊν
βακτθρίων ςτθν
κακιλωςθ του
ατμοςφαιρικοφ
αηϊτου.
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● Να χρθςιμοποιιςουν
παραδείγματα χερςαίων και
υδάτινων οικοςυςτθμάτων
για να εντοπίςουν τισ πφλεσ
ειςόδου ενζργειασ και
κρεπτικϊν ουςιϊν.
● Να ςχεδιάςουν τροφικζσ
αλυςίδεσ και τροφικζσ
πυραμίδεσ ενζργειασ και να
εξθγιςουν τθ ροι ενζργειασ
από ζνα τροφικό επίπεδο ςτο
επόμενο.

● Να καταςκευάςουν
χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία
αναπαραςτάςεων τροφικζσ
αλυςίδεσ και πλζγματα για να
δείξουν τθ ροι τθσ ενζργειασ
ςτα οικοςυςτιματα.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τον χρόνο
που απαιτείται για τθν
αποικοδόμθςθ διαφόρων
υλικϊν κακθμερινισ χριςθσ,
π.χ. τρόφιμα, πλαςτικά, γυαλί
κ.λπ.
● Να ςχεδιάςουν και να
εκτελζςουν «πείραμα
μζτρθςθσ ρυκμοφ
αποικοδόμθςθσ» απλϊν
υλικϊν, π.χ. χαρτιοφ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τισ πθγζσ
παραγωγισ διοξειδίου του
άνκρακα ςτο οικοςφςτθμα
και να ςυηθτιςουν για τθν
επίδραςι του ςτον κφκλο του
άνκρακα.
● Να ςχεδιάςουν τον κφκλο
του αηϊτου, φροντίηοντασ να
αναδείξουν γιατί είναι ζνασ
βιο-χθμικόσ κφκλοσ, και
ιδιαίτερα τθ ςθμαςία των
βακτθρίων που κακθλϊνουν
το ατμοςφαιρικό άηωτο.
● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
για τα ψυχανκι και τθ ςχζςθ
που ζχουν με τον κφκλο του
αηϊτου.
● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
για τθ ςυμβιωτικι ςχζςθ ςτο
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13. Κφκλοσ του νεροφ.
(Εμβάκυνςθ)

14. Θ γθ ωσ ενιαίο
οικοςφςτθμα –
Ραραδείγματα.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

15. Ανκρϊπινεσ
επεμβάςεισ ςτο φυςικό
περιβάλλον – Κίνδυνοι.

16. φπανςθ
περιβάλλοντοσ και
ςυνζπειεσ αυτισ ςτθν
υγεία, ςτθ
βιοποικιλότθτα, ςτθν
πολιτιςμικι μασ
κλθρονομιά
(ατμοςφαιρικι
ρφπανςθ, φαινόμενο
κερμοκθπίου,
καταςτροφι ςτοιβάδασ
του όηοντοσ,
ευτροφιςμόσ).

17. Ρροςτατευόμενεσ
περιοχζσ (Εκνικοί
δρυμοί, υγρότοποι,
περιοχζσ Natura κ.ά.).
(Εμβάκυνςθ-χζδιο

● Να περιγράφουν
και να απεικονίηουν
βαςικά ςτάδια του
κφκλου του νεροφ.

● Να
αντιλαμβάνονται τθ
Γθ ωσ ενιαίο
οικοςφςτθμα και να
κατανοοφν ότι μια
αλλαγι ςε ζναν τόπο
μπορεί να επθρεάςει
όλο τον πλανιτθ.
● Να εντοπίηουν
ανκρϊπινεσ
παρεμβάςεισ ςτα
οικοςυςτιματα και να
εξθγοφν τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτο
φυςικό περιβάλλον,
ςτθν υγεία του
ανκρϊπου και ςτθν
πολιτιςμικι μασ
κλθρονομιά.
● Να ορίηουν τθν
ζννοια τθσ ρφπανςθσ
και να περιγράφουν
βαςικά φαινόμενα
που ςχετίηονται με τθ
ρφπανςθ τθσ
ατμόςφαιρασ, του
εδάφουσ και του
νεροφ.
● Να περιγράφουν
και να ςυςχετίηουν τα
αίτια και τα
αποτελζςματα
φαινομζνων
ρφπανςθσ.

● Να δικαιολογοφν
τθν αναγκαιότθτα
λιψθσ μζτρων
προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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ριηικό ςφςτθμα ψυχανκϊν και
αηωτοδεςμευτικϊν
βακτθρίων.
● Να δθμιουργιςουν
αφιγθςθ για τθν πορεία μίασ
ςταγόνασ νεροφ ςτο
οικοςφςτθμα.
● Να
ςχεδιάςουν/ηωγραφίςουν τον
κφκλο του νεροφ.
● Να αναηθτιςουν και να
μελετιςουν εκλαϊκευμζνα
επιςτθμονικά άρκρα για το
φυςικό περιβάλλον, να
αξιολογιςουν πλθροφορίεσ
και να ςυηθτιςουν για τθν
εγκυρότθτά των
πλθροφοριϊν.
● Να διερευνιςουν πϊσ
επιδρά θ κλιματικι αλλαγι
ςτουσ οργανιςμοφσ (π.χ.
μετακινιςεισ πλθκυςμϊν).

● Να αναηθτιςουν και να
καταγράψουν πθγζσ
ρφπανςθσ ςτο τοπικό
περιβάλλον, να
παρουςιάςουν τισ
καταγραφζσ και να
προβλζψουν τισ άμεςεσ και
απϊτερεσ ςυνζπειζσ τουσ.
● Να ςυλλζξουν ςτοιχεία και
να παρακολουκιςουν τθν
ποιότθτα του αζρα ςτθν
περιοχι τουσ (π.χ. από το
https://airindex.eea.europa.e
u/Map/AQI/Viewer/).
● Να παρακολουκιςουν τισ
ανακοινϊςεισ για τθν
ποιότθτα του νεροφ ςε
παράκτιεσ περιοχζσ όπου
επιτρζπεται ι όχι το κολφμπι.
● Να ςυγκεντρϊςουν
ςτοιχεία για απειλοφμενα
φυτικά και ηωικά είδθ ςε
τοπικό και παγκόςμιο
επίπεδο. Να παρουςιάςουν
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εργαςίασ)
● Να αναπτφςςουν
ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ
φιλικζσ προσ το
περιβάλλον.

● Να αναφζρουν
προςτατευόμενεσ
περιοχζσ και τα
βαςικά κριτιρια
ζνταξθσ ςε αυτζσ.

18. Αρχζσ αειφορικισ
ανάπτυξθσ και
διαχείριςθσ του
περιβάλλοντοσ.

19. Ραράδειγμα
επίλυςθσ
περιβαλλοντικοφ
προβλιματοσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ τθσ
αειφορίασ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να αναγνωρίηουν
βαςικζσ αρχζσ
αειφορικισ
διαχείριςθσ των
οικοςυςτθμάτων.

● Να χρθςιμοποιοφν
τισ γνϊςεισ τουσ ςτθ
δομι και τθ
λειτουργία των
οικοςυςτθμάτων για
τθν επίλυςθ
περιβαλλοντικϊν
προβλθμάτων μικρισ
ι μεγάλθσ κλίμακασ.
● Να αναπτφςςουν
ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ
φιλικζσ προσ το
περιβάλλον, που να
εκφράηουν ςεβαςμό
ςτο φαινόμενο τθσ
ηωισ ςε όλα τα
επίπεδα οργάνωςισ
του, από το κφτταρο
ωσ τθ βιόςφαιρα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ.
● Να ςυμμετάςχουν ςε
οργανωμζνεσ από επίςθμουσ
φορείσ δράςεισ για τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ (π.χ.
ενθμζρωςθ κοινοφ,
κακαριςμόσ ακτϊν,
δενδροφφτευςθ κ.ά.).
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για
προςτατευόμενεσ περιοχζσ
τθσ περιοχισ τουσ και να
προτείνουν δράςεισ που κα
μποροφςε να κάνει το
ςχολείο.
● Να χρθςιμοποιιςουν
εφαρμογζσ για τθ μελζτθ του
οικολογικοφ αποτυπϊματοσ.
● Να αναηθτιςουν και να
ςχολιάςουν τουσ 17 ςτόχουσ
τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του
ΟΘΕ.
● Να εκφράςουν τισ απόψεισ
τουσ επιςτθμονικά και λογικά
τεκμθριωμζνα.
● Να αναηθτιςουν πικανά
προγράμματα τθσ Επιςτιμθσ
του Ρολίτθ ςτα οποία κα
μποροφςαν να εμπλακοφν ωσ
ενεργοί πολίτεσ.
● Να προτείνουν τρόπουσ
ρφκμιςθσ τθσ ατομικισ τουσ
ςυμπεριφοράσ για τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1. Κυτταρικι κεωρία.

2. Κατθγορίεσ
κυττάρων:
Ρροκαρυωτικάευκαρυωτικά (φυτικάηωικά).

3. Ρολυκυτταρικι
οργάνωςθ.

4. Θεμελιϊδεισ
ιδιότθτεσ τθσ ηωισ.
(Εμβάκυνςθ)

5. Αλλθλεξάρτθςθ
δομισ και λειτουργίασ.

6. Επιςτιμθ και
τεχνολογία.

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςε κζςθ:

Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν:

● Να αναφζρουν τα
βαςικά ςθμεία τθσ
κυτταρικισ κεωρίασ.

● Να δϊςουν παραδείγματα
που πιςτοποιοφν ότι οι
οργανιςμοί αποτελοφνται
από κφτταρα και προϊόντα
κυττάρων.
● Να χρθςιμοποιιςουν
οπτικό μικροςκόπιο για τθν
παρατιρθςθ κυττάρων από
νωπά ι από ζτοιμα
παραςκευάςματα.
● Να ταξινομιςουν κάρτεσ
κυττάρων ςτθν αντίςτοιχθ
κατθγορία.
● Να ςχεδιάςουν αδρά
προκαρυωτικά, ευκαρυωτικά
φυτικά και ηωικά κφτταρα
βάηοντασ κατάλλθλεσ
ενδείξεισ.

● Να εξθγοφν γιατί το
κφτταρο αποτελεί τθ
κεμελιϊδθ δομικι και
λειτουργικι μονάδα
τθσ ηωισ.
● Να ςυνοψίηουν τισ
βαςικζσ κατθγορίεσ
κυττάρων.
● Να περιγράφουν τα
κυτταρικά οργανίδια
και τισ δομζσ των
προκαρυωτικϊν και
ευκαρυωτικϊν
κυττάρων.
● Να περιγράφουν τα
επίπεδα οργάνωςθσ
των πολυκφτταρων
οργανιςμϊν: από το
κφτταρο ςτον
οργανιςμό και το
οικοςφςτθμα.
● Να αντιςτοιχίηουν
τισ ιδιότθτεσ τθσ ηωισ
(π.χ. αναπνοι) με
κυτταρικά οργανίδια
και διαδικαςίεσ που
επιτελοφνται ςε αυτά.
● Να ςυςχετίηουν τθ
δομι των κυττάρων
με τθ λειτουργία που
επιτελοφν.
● Να ονομάηουν τισ
βαςικζσ τεχνικζσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ
μελζτθ των κυττάρων
(μικροςκοπία, χρϊςθ,
κυτταρικι
καλλιζργεια).
● Να παρατθροφν
νωπά
παραςκευάςματα
(π.χ. κφτταρα
κρεμμυδιοφ ι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Να χρθςιμοποιιςουν
μικροςκοπικζσ και
μακροςκοπικζσ απεικονίςεισ
και να αντιςτοιχίςουν με τα
διάφορα επίπεδα οργάνωςθσ
τθσ ηωισ.
● Να αξιοποιιςουν
μικροςκοπικζσ απεικονίςεισ
κυττάρων και κυτταρικϊν
οργανιδίων για να
αντιςτοιχίςουν τισ
λειτουργίεσ που επιτελοφν με
τισ ιδιότθτεσ τθσ ηωισ.
● Να αντιςτοιχίςουν τφπουσ
κυττάρων με τισ ιδιότθτεσ τισ
οποίεσ επιτελοφν.
● Να αξιοποιιςουν
μακθςιακά αντικείμενα (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Χριςθ οπτικοφ
μικροςκοπίου»,
«Χρωματίηοντασ τα μζρθ του
κυττάρου»).
● Να χρθςιμοποιιςουν
οπτικό μικροςκόπιο για τθν
παρατιρθςθ κυττάρων από
νωπά ι από ζτοιμα
παραςκευάςματα.
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Α. Κυτταρικι
κεωρία

Β. Σα μόρια
τθσ ηωισ

1. Τα μόρια τθσ ηωισ.

2. Ανόργανεσ ενϊςεισ
(νερό- άλατα).

3. Οργανικζσ ενϊςεισ.

3.1 Ρρωτεΐνεσ.

3.2 Λιπίδια.

3.3 Υδατάνκρακεσ.

ςτόματα φφλλων) ι
μόνιμα
παραςκευάςματα
(π.χ. κφτταρα
αίματοσ) ςτο
μικροςκόπιο.
● Να εξθγοφν πϊσ
κακεμία από αυτζσ
τισ τεχνικζσ ςυνζβαλε
ςτθν απόκτθςθ των
γνϊςεων που ζχουμε
ςχετικά με τθ δομι
και τθ λειτουργία των
κυττάρων.
(Εμβάκυνςθ)
● Να αναφζρουν τα
κυριότερα χθμικά
ςτοιχεία από τα
οποία δομείται θ
ζμβια φλθ.
● Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία των
ιδιοτιτων του νεροφ
για τθ ηωι.
● Να αναφζρουν τα
είδθ των βιολογικϊν
μακρομορίων και να
περιγράφουν τον
ρόλο κακενόσ από
αυτά ςτθ ηωι του
κυττάρου και κατ’
επζκταςθ των
οργανιςμϊν.
● Να αναφζρουν τα
δομικά ςυςτατικά των
πρωτεϊνϊν και τον
ρόλο τουσ ςτα
κφτταρα.

● Να ςυςχετίηουν τα
λιπίδια με τθν
αποκικευςθ
ενζργειασ ςτα
κφτταρα.
● Να αναφζρουν
χαρακτθριςτικοφσ
υδατάνκρακεσ και τον
ρόλο τουσ ςτα
κφτταρα φυτικϊν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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● Να αναηθτιςουν ςτοιχεία
ςχετικά με τθν ιςτορία του
μικροςκοπίου.

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
μακθςιακό αντικείμενο (π.χ.
Φωτόδεντρο: «Τα χθμικά
ςυςτατικά τθσ ηωισ»).
● Να προςδιορίςουν τισ
φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του
νεροφ που το κακιςτοφν
κακοριςτικό παράγοντα για
τθ ηωι.
● Να ςυμπλθρϊςουν
εννοιολογικό χάρτθ με τισ
τζςςερισ κατθγορίεσ
βιολογικϊν μακρομορίων, τα
μονομερι τουσ, τον ρόλο
τουσ, τθ λειτουργία τουσ, τθ
κζςθ τουσ ςτο κφτταρο, με
χαρακτθριςτικά
παραδείγματα.
● Να φτιάξουν ζνα
δεκαπεπτίδιο, αφοφ τουσ
δοκοφν ενδεικτικά ζξι
ονόματα αμινοξζων. Να
ακολουκιςει ςυηιτθςθ
ςχετικά με το γιατί είναι
εξαιρετικά δφςκολο να ζχουν
φτιάξει δφο μακθτζσ/-τριεσ το
ίδιο πεπτίδιο και τι κα
ςυνζβαινε εάν είχαν
διακζςιμα και τα 20
διαφορετικά αμινοξζα!
● Να αναηθτιςουν ςτθ
διατροφικι ετικζτα
ςυςκευαςμζνων προϊόντων
λιπαρά και πόςα εξ αυτϊν
είναι κορεςμζνα.
● Να αναηθτιςουν ςτθ
διατροφικι ετικζτα
ςυςκευαςμζνων προϊόντων
υδατάνκρακεσ και πόςοι εξ
αυτϊν είναι απλά ςάκχαρα.
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3.4 Νουκλεϊκά οξζα:
DNA και RNA (δομι,
λειτουργία, ομοιότθτεσ
και διαφορζσ).

ηωικϊν οργανιςμϊν.
● Να περιγράφουν τα
δομικά
χαρακτθριςτικά του
μορίου του DNA.

● Να περιγράφουν το
μοντζλο τθσ διπλισ
ζλικασ του DNA.

3.5 Κανόνασ τθσ
ςυμπλθρωματικότθτασ
των βάςεων.

Γ. Διατιρθςθ
και ςυνζχεια
τθσ ηωισ

1. Γενετικό υλικό –
Γενετικι πλθροφορία –
Χαρακτθριςτικά.

2. Διαδοχι των
νουκλεοτιδίων του DNA
και γενετικι

● Να περιγράφουν τθ
δομι του RNA, τα
είδθ RNA και
αδρομερϊσ τον ρόλο
τουσ.
● Να περιγράφουν
τον ρόλο τθσ
ςυμπλθρωματικότθτα
σ των βάςεων ςτθ
δομι και τθ
λειτουργία του DNA.

● Να εντοπίηουν τα
ςθμεία του κυττάρου
ςτα οποία περιζχεται
γενετικό υλικό.

● Να ςυςχετίηουν τθ
γενετικι πλθροφορία
με τισ πρωτεΐνεσ που
παράγει ζνασ
οργανιςμόσ, και τισ
πρωτεΐνεσ με τα
χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα που
αυτόσ φζρει ι
εκδθλϊνει.
● Να ςυςχετίηουν τθν
αλλθλουχία των
νουκλεοτιδίων του
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● Να καταςκευάςουν
μοντζλο του DNA με απλά
υλικά.
Να αναηθτιςουν ιςτορικά
ςτοιχεία από τθν ανακάλυψθ
τθσ δομισ του DNA.
● Να απομονϊςουν DNA με
κακθμερινά υλικά
(αξιοποιϊντασ βίντεο από το
Φωτόδεντρο: π.χ.
«Απομόνωςθ DNA
μπανάνασ»).
● Να οργανϊςουν εκδιλωςθ
για τθν θμζρα DNA.
● Να ςυμπλθρϊςουν πίνακα
με τισ ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ μεταξφ DNA και
RNA.
● Να εξθγιςουν παραςτατικά
πϊσ θ ςυμπλθρωματικότθτα
εξαςφαλίηει τθν παραγωγι
δφο πανομοιότυπων μορίων
DNA τόςο μεταξφ τουσ όςο
και με το αρχικό.
● Να αναγνωρίςουν τισ
ςυμπλθρωματικζσ αηωτοφχεσ
βάςεισ και να προβλζψουν
τθν αλλθλουχία
νουκλεοτιδίων ςτθ μία
αλυςίδα εάν γνωρίηουν τθν
άλλθ.
● Να καταγράψουν οργανίδια
του κυττάρου που περιζχουν
γενετικό υλικό (πυρθνικό,
μιτοχονδριακό,
χλωροπλαςτικό DNA). Να
αναηθτιςουν τθν αξία του
μιτοχονδριακοφ DNA ςε
εξελικτικζσ μελζτεσ.
● Να αναηθτιςουν
ειςαγωγικό υλικό για τθ
Γενετικι (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Ειςαγωγι ςτθ Γενετικι»).

● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με το
Ρρόγραμμα Αλλθλοφχθςθσ
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πλθροφορία.
3. Γονίδιο: Θ
λειτουργικι μονάδα
που κακορίηει τα είδθ
των πρωτεϊνϊν που
παράγει ζνα κφτταρο.

4. Δομικά και
λειτουργικά
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν.

5. Μεταφορά τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ.

6. Κυτταρικόσ κφκλοσ –
Αντιγραφι.

7. Κεντρικό δόγμα τθσ
Βιολογίασ: οι τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ.

8. Ζκφραςθ τθσ
γενετικισ πλθροφορίασ:
Μεταγραφι,
μετάφραςθ (αδρομερισ
περιγραφι).

DNA με τθ γενετικι
πλθροφορία.
● Να ορίηουν το
γονίδιο ωσ τθ
λειτουργικι μονάδα
τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ.

● Να διακρίνουν τον
ρόλο του DNA ωσ τον
φορζα τθσ γενετικισ
πλθροφορίασ από τον
δομικό και
λειτουργικό ρόλο των
πρωτεϊνϊν.
● Να εξθγοφν τθν
ανάγκθ αντιγραφισ
του DNA για τθ
διατιρθςθ και τθ
μεταβίβαςθ τθσ
γενετικισ
πλθροφορίασ από
κφτταρο ςε κφτταρο
και από γενιά ςε
γενιά.
● Να ςυςχετίηουν τθν
αντιγραφι του DNA
με τθν κυτταρικι
διαίρεςθ.

● Να περιγράφουν
τον θμιςυντθρθτικό
τρόπο αντιγραφισ
του DNA.
● Να περιγράφουν τισ
βαςικζσ διαδικαςίεσ
του Κεντρικοφ
Δόγματοσ τθσ
Μοριακισ Βιολογίασ.
● Να εξθγοφν τισ
διαδικαςίεσ
ζκφραςθσ τθσ
γενετικισ
πλθροφορίασ
(μεταγραφι και
μετάφραςθ).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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του ανκρϊπινου
γονιδιϊματοσ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ ςτον ζντυπο ι
θλεκτρονικό Τφπο για γονίδια
που ςχετίηονται με αςκζνειεσ
ι που ελζγχουν
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν.
● Να ςυηθτιςουν ςε ομάδεσ
για τον ρόλο του γονιδίου.
● Να ςθμειϊςουν ποφ
εντοπίηεται ςτα ανκρϊπινα
κφτταρα DNA (πυρθνικό και
μιτοχονδριακό DNA).

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
παρουςιάςεισ,
προςομοιϊςεισ, κουίη κ.ά.)
για τθν αναπαράςταςθ των
διαδικαςιϊν τθσ γενετικισ.

● Να παρακολουκιςουν
ψθφιακι αναπαράςταςθ τθσ
αντιγραφισ του DNA και τθσ
διαίρεςθσ του κυττάρου.
● Να τοποκετιςουν ςτθ
ςωςτι ςειρά ςτον κφκλο ηωισ
του κυττάρου το ςτάδιο τθσ
αντιγραφισ του DNA (S): πριν
τθ διαίρεςθ του κυττάρου
(G1, S, G2, M).
● Να καταςκευάςουν
μοντζλο του θμιςυντθρθτικοφ
τρόπου αντιγραφισ του DNA
με απλά υλικά.
● Να ςυςχετίςουν τισ
διαδικαςίεσ τθσ γονιδιακισ
ζκφραςθσ με τθν εκτζλεςθ
ςυνταγισ μαγειρικισ και να
ςυηθτιςουν τισ αναλογίεσ.
● Να παρακζςουν τθν
αλλθλουχία ενόσ μορίου
mRNA που ζχει ςυντεκεί με
πρότυπο ζναν κλϊνο DNA.
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9. Διαφοροποίθςθ
κυττάρων –
Βλαςτοκφτταρα.

10. Γενετικόσ κϊδικασ.

11. Χρωμοςϊματα:
Δομι και ρόλοσ.

12. Χρωμοςϊματα:
Φυλετικά, αυτοςωμικά,
ομόλογα.

13. Φυλοκακοριςμόσ
ςτον άνκρωπο.

● Να αναγνωρίηουν
ότι, ενϊ όλα τα
κφτταρα ενόσ
πολυκφτταρου
οργανιςμοφ ζχουν το
ίδιο γενετικό υλικό,
υπάρχει μεγάλθ
ποικιλία
διαφοροποιθμζνων
κυτταρικϊν τφπων και
ότι όςο μεγαλφτερθ
είναι θ εξειδίκευςθ
του κυττάρου τόςο
μικρότερο είναι το
αναπτυξιακό του
δυναμικό.
● Να αναφζρουν τον
ρόλο των
πολυδφναμων
κφτταρων –
βλαςτοκυττάρων και
να προβλζπουν
πικανζσ εφαρμογζσ
ςτθ κεραπεία
αςκενειϊν.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
● Να αναγνωρίηουν
και να αξιοποιοφν τον
γενετικό κϊδικα.

● Να περιγράφουν τθ
δομι των
χρωμοςωμάτων και
να αναγνωρίηουν το
γονίδιο ωσ ζνα τμιμα
του χρωμοςϊματοσ.
● Να ορίηουν τα
ομόλογα
χρωμοςϊματα, να
διακρίνουν τα
χρωμοςϊματα ςε
αυτοςωμικά και
φυλετικά και να
αναφζρουν τον
αρικμό τουσ ςε
ανκρϊπινο ςωματικό
και γεννθτικό
κφτταρο.
● Να περιγράφουν
τον ρόλο των
φυλετικϊν
χρωμοςωμάτων ςτον
κακοριςμό του φφλου
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● Να παρατθριςουν
φωτογραφίεσ διαφόρων
τφπων κυττάρων ενόσ
πολυκφτταρου οργανιςμοφ
και να ςυςχετίςουν τθ δομι
και τθ λειτουργία τουσ.

● Να αξιοποιιςουν
επιςτθμονικά άρκρα ςχετικά
με το αναπτυξιακό δυναμικό
και τον ρόλο των
βλαςτοκυττάρων ςτθ
κεραπεία αςκενειϊν και να
ςυηθτιςουν για τισ δυςκολίεσ
ςτθν εφαρμογι ι και τα
βιοθκικά ηθτιματα που
προκφπτουν από αυτζσ τισ
εφαρμογζσ.
● Να παρακζςουν τθν
αλλθλουχία των αμινοξζων
ενόσ ολιγοπεπτιδίου που
κωδικοποιείται από τθν
αλλθλουχία των αηωτοφχων
βάςεων ενόσ μορίου mRNA.
● Να καταςκευάςουν
μοντζλα χρωμοςωμάτων με
απλά υλικά.

● Να καταςκευάςουν
μοντζλα ομόλογων
χρωμοςωμάτων με τθ χριςθ
απλϊν υλικϊν.

● Να καταςκευάςουν
μοντζλα ωαρίων και
ςπερματοηωαρίων με τα
αντίςτοιχα φυλετικά
χρωμοςϊματα και να
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ςτον άνκρωπο.

14. Καρυότυποσ.

● Να αναγνωρίηουν
τον καρυότυπο και τισ
πλθροφορίεσ που
μπορεί να μασ δϊςει.

15. Κυτταρικι διαίρεςθ:
Μίτωςθ.

● Να αξιοποιοφν τον
καρυότυπο για τθν
εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων:
είδοσ, φφλο.
● Να αναγνωρίηουν
αρικμθτικζσ
χρωμοςωμικζσ
μεταλλάξεισ
μελετϊντασ τον
καρυότυπο.
● Να περιγράφουν τθ
μιτωτικι διαίρεςθ και
να τθ ςυςχετίηουν με
τθ διατιρθςθ τθσ
γενετικισ
πλθροφορίασ.

προβλζψουν το φφλο του
ατόμου που κα προκφψει
από τθ γονιμοποίθςθ.
● Να χρθςιμοποιιςουν
εκτυπϊςεισ μικροςκοπικϊν
παραςκευαςμάτων
μεταφαςικϊν
χρωμοςωμάτων για να
φτιάξουν ζνα καρυότυπο.
● Να μελετιςουν
καρυότυπουσ φυςιολογικϊν
ατόμων.

● Να μελετιςουν
καρυότυπουσ ατόμων με
αρικμθτικζσ χρωμοςωμικζσ
μεταλλάξεισ.

● Να αξιοποιιςουν μοντζλα
χρωμοςωμάτων για τθ μελζτθ
των κυτταρικϊν διαιρζςεων.
● Να ςυγκρίνουν τισ
κυτταρικζσ διαιρζςεισ ωσ
προσ τον αρικμό των
παραγόμενων κυττάρων και
τθ χρωμοςωμικι τουσ
ςφςταςθ.
● Να τοποκετιςουν ςτθ
ςειρά ανακατεμζνεσ καρτζλεσ
με τα ςτάδια τθσ μίτωςθσ.

16. Κυτταρικι διαίρεςθ:
Μείωςθ (αδρομερισ
περιγραφι).

● Να περιγράφουν
αδρομερϊσ τθ
μειωτικι διαίρεςθ και
να τθ ςυςχετίηουν με
τθν παραγωγι των
γαμετϊν και τθν
αμφιγονικι
αναπαραγωγι.

● Να παρατθριςουν ςτο
μικροςκόπιο μεταφαςικά
χρωμοςϊματα ςε μόνιμο
παραςκεφαςμα.
● Να εξθγιςουν
διαγραμματικά πϊσ
επιτυγχάνεται θ ςτακερότθτα
του αρικμοφ των
χρωμοςωμάτων ςτα
αμφιγονικϊσ αναπαραγόμενα
είδθ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. προςομοιϊςεισ)
που παρουςιάηουν τθ μίτωςθ
και τθ μείωςθ.
● Να τοποκετιςουν ςτθ
ςειρά ανακατεμζνεσ καρτζλεσ
με τα ςτάδια τθσ μείωςθσ.
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17. Αλλθλόμορφα
γονίδια: Επικρατι –
Υπολειπόμενα.

● Να ορίηουν τα
αλλθλόμορφα γονίδια
και να τα διακρίνουν
ςε επικρατι και
υπολειπόμενα.
● Να ςυςχετίηουν τα
ομόλογα
χρωμοςϊματα με τα
αλλθλόμορφα γονίδια
και με τα
χαρακτθριςτικά.
● Να ορίηουν τισ
ζννοιεσ ομόζυγος,
ετερόζυγος
οργανισμός.
● Να περιγράφουν
τον γονότυπο και τον
φαινότυπο των
οργανιςμϊν.

18. Ομόηυγοσ –
Ετερόηυγοσ.

19. Γονότυποσ –
Φαινότυποσ.

20. Κλθρονομικότθτα:
Κλθρονομικά και
επίκτθτα
χαρακτθριςτικά.

21. Νόμοσ διαχωριςμοφ
του Μζντελ.

● Να ορίηουν τθν
κλθρονομικότθτα, να
διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν ςε
κλθρονομικά και ςε
επίκτθτα και να
αναγνωρίηουν τθν
επίδραςθ του
περιβάλλοντοσ ςτθν
εμφάνιςθ των
χαρακτθριςτικϊν.
● Να διακρίνουν τα
ςωματικά από τα
γεννθτικά κφτταρα
των πολυκφτταρων
οργανιςμϊν και να
ςυςχετίηουν τα
τελευταία με τθ
μεταβίβαςθ των
κλθρονομικϊν
χαρακτθριςτικϊν.
● Να περιγράφουν
τον νόμο
διαχωριςμοφ των
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● Να αναγνωρίςουν τθ
μείωςθ και τθ γονιμοποίθςθ
ωσ τισ δφο απαραίτθτεσ
διαδικαςίεσ τθσ αμφιγονικισ
αναπαραγωγισ.
● Να χρθςιμοποιιςουν
μοντζλα χρωμοςωμάτων και
να «τοποκετιςουν» ςε αυτά
αλλθλόμορφα γονίδια
παρουςιάηοντασ τθν ιδιότθτα
που ελζγχουν.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό ςχετικά με τα ομόλογα
χρωμοςϊματα και τα
αλλθλόμορφα γονίδια.

● Να παρουςιάςουν ηεφγθ
αλλθλόμορφων γονιδίων με
ομόηυγα και ετερόηυγα
άτομα.
● Να εντοπίςουν ζνα
χαρακτθριςτικό, π.χ. λοβοί
αυτιϊν, αναδίπλωςθ
γλϊςςασ, ςταφρωμα των
χεριϊν με τον αριςτερό
βραχίονα πάνω ςτον δεξιό,
και να υπολογίςουν τθ
ςυχνότθτα εμφάνιςισ του
ανάμεςα ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ.
● Να ςυνκζςουν απλά
γενεαλογικά δζνδρα για
κάποια γνωρίςματα των
μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ
για να διαπιςτϊςουν τον
τρόπο με τον οποίο
μεταβιβάηονται τα
χαρακτθριςτικά των
οργανιςμϊν.

● Να ςυηθτιςουν αν μία
αλλαγι ςε ζνα ςωματικό ι ςε
ζνα γεννθτικό κφτταρο μπορεί
να μεταβιβαςτεί ςτουσ
απογόνουσ.

● Να χρθςιμοποιιςουν
μοντζλα χρωμοςωμάτων ςε
γαμζτεσ και να ςυνδυάςουν
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22. Μεταλλάξεισ.

Δ. Γενετικι
μθχανικι –
Βιοτεχνολογία

1. Θ απαρχι τθσ
βιοτεχνολογίασ.

2. Γενετικι Μθχανικι –
Τεχνολογία του
αναςυνδυαςμζνου
DNA.

αλλθλόμορφων
γονιδίων του Μζντελ
και να εξθγοφν τον
τρόπο με τον οποίο
κλθρονομοφνται
διάφορα
χαρακτθριςτικά
(λοβοί αυτιϊν κ.ά.).
● Να επιλφουν απλά
προβλιματα
μονοχβριδιςμοφ.
● Να ορίηουν τθν
ζννοια τθσ
μετάλλαξθσ και να
διακρίνουν τισ
μεταλλάξεισ ςε
γονιδιακζσ και
χρωμοςωμικζσ.
● Να ςυςχετίηουν τισ
μεταλλάξεισ με τθν
εμφάνιςθ αςκενειϊν
ςτον άνκρωπο (π.χ.
δρεπανοκυτταρικι
αναιμία, ςφνδρομο
Down).
● Να αναγνωρίηουν
τισ μεταλλάξεισ ωσ
μθχανιςμό που
ςυμβάλλει ςτθν
παραγωγι γενετικισ
ποικιλομορφίασ μζςω
τθσ φυςικισ επιλογισ.
● Να ςυςχετίηουν τισ
μεταλλάξεισ με τθν
ποικιλότθτα, τθν
ποικιλότθτα με τθν
προςαρμοςτικότθτα,
τθν
προςαρμοςτικότθτα
με τθ φυςικι επιλογι
και τθν εξελικτικι
πορεία.
● Να ορίηουν τι είναι
βιοτεχνολογία και να
αναφζρουν ιςτορικά
παραδείγματα
εφαρμογϊν τθσ.
● Να ορίηουν το
αναςυνδυαςμζνο
DNA.
● Να περιγράφουν
αδρομερϊσ τθ
διαδικαςία ειςαγωγισ
ξζνου γενετικοφ
υλικοφ ςε βακτιριο.
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με τυχαίο τρόπο τα ομόλογα
χρωμοςϊματα και τα
αλλθλόμορφα που φζρουν
για να δείξουν όλουσ τουσ
πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ
ςτουσ απογόνουσ.

● Να εξαςκθκοφν ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων
γενετικισ.
● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό (π.χ. Φωτόδεντρο:
«Μεταλλάξεισ») με
παραδείγματα μεταλλάξεων
ςτον άνκρωπο.

● Να χρθςιμοποιιςουν τον
καρυότυπο για τον εντοπιςμό
αρικμθτικϊν χρωμοςωμικϊν
ανωμαλιϊν ςτον άνκρωπο.

● Να αναγνωρίςουν ότι ςε
ζναν ςυγκεκριμζνο
χωροχρόνο επιβιϊνουν οι
οργανιςμοί που οι
μεταλλάξεισ που φζρουν τουσ
δίνουν προςαρμοςτικό
πλεονζκτθμα (όχι απαραίτθτα
οι πιο «δυνατοί»).
● Να ςυςχετίςουν τθν φπαρξθ
υψθλισ ςυχνότθτασ
μεταλλάξεων για τθ βμεςογειακι αναιμία ςε
οριςμζνεσ περιοχζσ με τθν
επιβίωςθ των ετεροηυγωτϊν
από τθ μεταδιδόμενθ
αςκζνεια τθσ ελονοςίασ.

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακό
υλικό για τθν προςομοίωςθ
των τεχνικϊν τθσ γενετικισ
μθχανικισ.

● Να παρουςιάςουν τθν
παραγωγι αναςυνδυαςμζνου
DNA με τθ χρθςιμοποίθςθ
μοντζλων (π.χ. με λωρίδεσ
χαρτιοφ ι πλαςτελίνεσ).
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Δ. Γενετικι
μθχανικι –
Βιοτεχνολογία

3. Βιοτεχνολογία.
(Εμβάκυνςθ)

4. Εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθν
ιατρικι (φάρμακα,
εμβόλια, αντιβιοτικά,
γονιδιακι κεραπεία).
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

5. Εφαρμογζσ τθσ
βιοτεχνολογίασ ςτθ
γεωργία, τθν
κτθνοτροφία, το
περιβάλλον.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

6. Κλωνοποίθςθ
(γονιδίων, κυττάρων,
οργανιςμϊν).

7. Βιοπλθροφορικι.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να προςδιορίηουν
τα αποτελζςματα τθσ
ειςαγωγισ ενόσ ξζνου
γονιδίου ςε ζνα
βακτιριο.
● Να αναφζρουν
παραδείγματα
αξιοποίθςθσ των
μικροοργανιςμϊν
ςτθν παραγωγι
προϊόντων (π.χ.
τρόφιμα: ψωμί, τυρί,
μπίρα, ξίδι), με
παραδοςιακζσ
βιοτεχνολογικζσ
μεκόδουσ.
● Να αναφζρουν
εφαρμογζσ ςτον
τομζα τθσ Ιατρικισ
(φάρμακα, εμβόλια,
αντιβιοτικά,
γονιδιακι κεραπεία)
οι οποίεσ ζχουν
προκφψει με
βιοτεχνολογικζσ
μεκόδουσ που
περιλαμβάνουν τθ
χριςθ τθσ γενετικισ
μθχανικισ.
● Να αναφζρουν
εφαρμογζσ όπωσ θ
παραγωγι γενετικά
τροποποιθμζνων
οργανιςμϊν, θ
παραγωγι προϊόντων
(π.χ. φαρμάκων) και
υπθρεςίεσ (π.χ.
απορρφπανςθ από
κθλίδεσ πετρελαίου)
οι οποίεσ ζχουν
προκφψει με
βιοτεχνολογικζσ
μεκόδουσ που
περιλαμβάνουν τθ
χριςθ τθσ γενετικισ
μθχανικισ.
● Να περιγράφουν
αδρομερϊσ τθ
διαδικαςία
κλωνοποίθςθσ ηωικϊν
και φυτικϊν
οργανιςμϊν.
● Να αναγνωρίηουν
τθν ανάπτυξθ και
εφαρμογι
υπολογιςτικϊν
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● Να αναηθτιςουν και να
παρουςιάςουν πλθροφορίεσ
ςχετικά με εφαρμογζσ τθσ
Γενετικισ Μθχανικισ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθ χριςθ
μικροοργανιςμϊν ςτθν
παραγωγι προϊόντων από το
παρελκόν ζωσ τισ μζρεσ μασ.

● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για ςφγχρονα
εργαλεία μοριακισ βιολογίασ
(π.χ. CRISPR-Cas9 system).

● Να πάρουν μζροσ ςε ςε
παιχνίδι ρόλων ι ςε
ρθτορικοφσ αγϊνεσ για τθ
χριςθ γενετικά
τροποποιθμζνθσ ςόγιασ.

● Να ςυμμετάςχουν ςε
ρθτορικοφσ αγϊνεσ (debate)
με κζμα τθν αναπαραγωγικι
και τθ κεραπευτικι
κλωνοποίθςθ ηϊων.
● Να αναηθτιςουν τουσ
όρουσ γονιδιωματική και
μεταγονιδιωματική και να
ςυηθτιςουν για τισ
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Δ. Γενετικι
μθχανικι –
Βιοτεχνολογία

8. Προι και όρια χριςθσ
τθσ βιοτεχνολογίασ –
Ηθτιματα βιοθκικισ.

Ε. Εξζλιξθ

1. Θ εξζλιξθ ωσ
διαδικαςία
αναπαραγωγισ,
μεταλλαγισ, επιλογισ.

2. Βιολογικι εξζλιξθ 3,5
διςεκατομμυρίων
χρόνων – Γεωλογικοί
χρόνοι και ςθμαντικοί
ςτακμοί.

μεκόδων για τθν
αποκικευςθ και
ανάλυςθ βιολογικϊν
δεδομζνων που
προκφπτουν από τθν
αλλθλοφχθςθ DNA
και τθ γονιδιωματικι.
● Να ςυηθτοφν για τισ
ωφζλειεσ από τθν
ορκι αξιοποίθςθ των
μεκοδολογιϊν τθσ
γενετικισ μθχανικισ.
● Να ςυηθτοφν για τα
ηθτιματα (θκικά και
νομικά) που
εγείρονται από τθν
αλόγιςτθ αξιοποίθςθ
των μεκοδολογιϊν
τθσ γενετικισ
μθχανικισ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
● Να περιγράφουν
τθν εξζλιξθ ωσ μία
διαδικαςία διαρκοφσ
αλλαγισ οργανιςμϊν
που επιβιϊνουν και
αναπαράγονται.
● Να ταξινομοφν και
να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία τθσ
ταξινόμθςθσ των
οργανιςμϊν για τθν
εξελικτικι μελζτθ.
● Να
αντιλαμβάνονται τθν
ζννοια του
γεωλογικοφ χρόνου.

3. Είδοσ – Ρλθκυςμόσ.

● Να ορίηουν τθν
ζννοια του είδουσ και
να διακρίνουν τον
πλθκυςμό ενόσ
είδουσ ωσ τθ μονάδα
ςτθν οποία επιδροφν
οι εξελικτικοί
μθχανιςμοί.

4. Δομζσ,
χαρακτθριςτικά
απολικωμάτων –
πλθροφορίεσ που
παρζχουν (περιοχζσ του

● Να ορίηουν το
απολίκωμα, να
περιγράφουν τον
τρόπο δθμιουργίασ
απολικωμάτων και να
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εφαρμογζσ τθσ.

● Να ςυμμετάςχουν ςε
ρθτορικοφσ αγϊνεσ με κζμα
τα οφζλθ και τουσ κινδφνουσ
από τθ χριςθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν βιοτεχνολογίασ.
● Να ςυμμετάςχουν ςε
ρθτορικοφσ αγϊνεσ ςε
κζματα που εγείρουν
ηθτιματα βιοθκικισ (π.χ.
αναπαραγωγικι και
κεραπευτικι κλωνοποίθςθ,
βλαςτοκφτταρα, γενετικι
τροποποίθςθ προπυρινων,
ηυγωτοφ ι εμβρφου).
● Να αξιοποιιςουν
παραδείγματα ενδθμικϊν
ειδϊν για τθ μελζτθ τθσ
Φυςικισ Επιλογισ και τθ
ςυςχζτιςθ των
χαρακτθριςτικϊν με το
ελλθνικό περιβάλλον.
● Να αξιοποιιςουν επίςκεψθ
(δια ηϊςθσ ι ψθφιακά) ςε
μουςείο φυςικισ ιςτορίασ για
μελζτθ απολικωμάτων.

● Να αξιοποιιςουν
αναπαράςταςθ-ρολόι που
δείχνει μερικζσ από τισ
ςθμαντικότερεσ μονάδεσ του
γεωλογικοφ χρόνου και
ςθμαντικά γεγονότα τθσ
ιςτορίασ τθσ Γθσ.
● Να μελετιςουν
παραδείγματα που
αναφζρουν κοινζσ
παρανοιςεισ ςχετικά με τθ
Φυςικι Επιλογι (επιβίωςθ
ιςχυρότερου, κοινωνικόσ
δαρβινιςμόσ, τελεολογία,
αναηιτθςθ κοινοφ προγόνου
ςτο παρόν).
● Να αναγνωρίςουν τθν αξία
του αρχείου των
απολικωμάτων.
● Να πειραματιςτοφν με τθ
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ελλθνικοφ χϊρου με
ςθμαντικά ευριματα
απολικωμάτων).
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)
5. Φυλογενετικά δζντρα
και φυλογζνεςθ.

τα αξιοποιοφν ωσ
εργαλεία για τθ
μελζτθ των
χαρακτθριςτικϊν του
παρελκόντοσ.
● Να μελετοφν
φυλογενετικά δζντρα
και να εντοπίηουν
τουσ κοινοφσ
προγόνουσ.

6. Βιοχθμικζσ και
ανατομικζσ ενδείξεισ
για τθν εξζλιξθ.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

● Να αναγνωρίηουν
ότι οι οργανιςμοί
ζχουν πολλζσ
ομοιότθτεσ ςτθ δομι
και τισ λειτουργίεσ,
εκτόσ από διαφορζσ.
● Να διατυπϊνουν
βιοχθμικζσ,
ανατομικζσ, μοριακζσ
και γενετικζσ
ενδείξεισ που
ενιςχφουν τθ κεωρία
τθσ εξζλιξθσ.
● Να διατυπϊνουν τισ
βαςικζσ εξελικτικζσ
κεωρίεσ (Λαμάρκ,
Δαρβίνοσ) και να
αναγνωρίηουν τθ
ςυνειςφορά
διαφορετικϊν
επιςτθμόνων για τθ
διατφπωςθ των
εξελικτικϊν κεωριϊν.

7. Δαρβινικι και
Λαμαρκιανι κεωρία
(ςυνειςφορά των
Γουάλασ, Λάιελ κτλ.).
Νεοδαρβινικι ςφνκεςθ,
ςυνειςφορά
επιςτθμόνων.
(Εμβάκυνςθ-χζδιο
εργαςίασ)

8. Φυςικι Επιλογι –
Ειδογζνεςθ.

9. Εξζλιξθ του
ανκρϊπου.

● Να διατυπϊνουν τθ
κεωρία τθσ Φυςικισ
Επιλογισ και να
δίνουν παραδείγματα
για τα χαρακτθριςτικά
των ειδϊν.
● Να διατυπϊνουν τθ
ςφγχρονθ εξελικτικι
κεϊρθςθ
(νεοδαρβινικι
ςφνκεςθ).

● Να αναφζρουν και
να περιγράφουν τα
ςτάδια εξζλιξθσ του
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δθμιουργία
«απολικωμάτων».

● Να αξιοποιιςουν ψθφιακζσ
εφαρμογζσ για να
μελετιςουν τα φυλογενετικά
δζντρα διαφόρων
οργανιςμϊν και τισ
εξελικτικζσ τουσ ςχζςεισ.
● Να ςχεδιάςουν ομόλογα
όργανα ςε διαφορετικζσ
κατθγορίεσ οργανιςμϊν και
να ςυηθτιςουν για τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
τουσ.
● Να διακρίνουν ενδείξεισ
που ενιςχφουν τθ κεωρία τθσ
εξζλιξθσ ςε βιοχθμικζσ,
ανατομικζσ, μοριακζσ και
γενετικζσ.

● Να μελετιςουν το ταξίδι
του Δαρβίνου με το Beagle
χρθςιμοποιϊντασ τον
αντίςτοιχο χάρτθ και να
εντοπίςουν τισ περιοχζσ από
τισ οποίεσ ςυνζλεξε υλικό.
● Να δθμιουργιςουν
αφιγθςθ για τθ ηωι και το
ζργο του Δαρβίνου.
● Να καταγράψουν Ζλλθνεσ
επιςτιμονεσ που
ςυνειςζφεραν ι/και
ςυνειςφζρουν ςτθν ζρευνα
για τθν εξζλιξθ.
● Να αξιοποιιςουν τον
μθχανιςμό τθσ Φυςικισ
Επιλογισ ςε προςομοιϊςεισ
και παιχνίδια.

● Να εξθγιςουν τι ςυνοψίηει
θ διάςθμθ φράςθ του
Θεοδόςιου Ντομπηάνςκι
(1973): «Τίποτε δεν ζχει
νόθμα ςτθ Βιολογία, παρά
μόνο υπό το φωσ τθσ
εξζλιξθσ».
● Να παρακολουκιςουν
χαρακτθριςτικά ςτάδια τθσ
εξζλιξθσ του ανκρϊπου μζςα
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ανκρϊπινου είδουσ.

● Να αναφζρουν
βαςικά
χαρακτθριςτικά των
πρωτευόντων.

● Να χρθςιμοποιοφν
φυλογενετικό δζντρο
για να εντοπίςουν
εξελικτικζσ ςχζςεισ
και ςυγγζνειεσ που
ζχει ο άνκρωποσ με
άλλα είδθ
οργανιςμϊν.
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από ψθφιακζσ
αναπαραςτάςεισ (π.χ.
Φωτόδεντρο: Λογιςμικό
Βιολογίασ-εξζλιξθ του
ανκρϊπου).
● Να παρατθριςουν
φωτογραφικό υλικό ι
προπλάςματα πρωτευόντων
και να βγάλουν
ςυμπεράςματα για
ομοιότθτεσ και διαφορζσ.
● Να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τθν
αλλθλοφχθςθ του
γονιδιϊματοσ του
Νεάντερταλ και να εξαγάγουν
ςυμπεράςματα.
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