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ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 



ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΩΡΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

8:30-8:45 Προςζλευςθ – Παρουςίεσ-Ερωτθματολόγιο 

8:45-9:00 
τρατθγικζσ και παραδείγματα κακοριςμοφ τθσ Διδακτζασ και Εξεταςτζασ 

Υλθσ τθσ Βιολογίασ Γϋ Γυμναςίου. 

 ΜΕΡΟ Α’ :  «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 

9:00-9:20 

Παρουςίαςθ των ςτόχων και του κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ 

Ενότθτασ 5 του Βιβλίου Δραςτθριοτιτων Βιολογίασ Β’ Γυμναςίου 

«Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 

9:20-10:30 Εργαςία ςε ομάδεσ: Πορεία Δραςτθριοτιτων - Ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ. 

10:30-11:00 Διάλειμμα 

          ΜΕΡΟ Β’ : «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 

11:00-11:20 

Παρουςίαςθ των ςτόχων και του κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ 

Ενότθτασ 6 του Βιβλίου Δραςτθριοτιτων Βιολογίασ Β’ Γυμναςίου 

«Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 

11:20-12:45 Εργαςία ςε ομάδεσ: Πορεία Δραςτθριοτιτων - Ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ 

12:45-13:00 υηιτθςθ – Κλείςιμο εμιναρίου 



 

 
Βιβλίο Δραςτθριοτιτων & Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ 

Βιολογίασ Βϋ Γυμναςίου  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Βιβλίο Δραςτθριοτιτων & Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ 

Βιολογίασ Βϋ Γυμναςίου  
 
  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Πρόκλθςθ .... Δθμιουργία Εγγράμματων Πολιτϊν  

Βιξλξγική 
Γπιζηημξμική  

Σκέση 

Κξιμτμική- 
Γπιζηημξμική 

Γγγοαμμαηξζύμη 

Βιξηθική 
Γραιζθηηξπξίηζη 

Αγτγή ργείαπ 
Πεοιβαλλξμηική 

Αγτγή 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Πρόκλθςθ .... Δθμιουργία Εγγράμματων Πολιτϊν  

Καηάλληλξ  
Πεοιβάλλξμ 

Τάνηπ 

Θεηική Σςέζη 
Μαθηηή και  

Γκπαιδερηικξύ 

Πξιξηικξί  
Γκπαιδερηικξί 

Πόοξι 

Έγκαιοη 
Ποξζέλερζη  
ζηξ Σςξλείξ 

Υσηλά Κίμηηοα  
Μαθηηώμ 

Πξιξηική  
Διδαζκαλία και  
Κάλρση ηξρ ΑΠ 



. χεδιαςμόσ  μακθςιακοφ υλικοφ 



χεδιαςμόσ  μακθςιακοφ υλικοφ 

 υμβατότθτα  με το πρόγραμμα ςπουδϊν  Βιολογίασ 
 

 Ενεργοποίθςθ των κινιτρων των μακθτϊν για μεγιςτοποίθςθ των 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 

 Βελτίωςθ τθσ αυτοεικόνασ των μακθτϊν (ζργα που μποροφν να 
επιτελζςουν) 

 

 Προϊκθςθ τθσ αυτορρφκμιςθσ των μακθτϊν (ζργα που βοθκοφν 
ςτθν αυτονόμθςθ των μακθτϊν) 

 

 φνδεςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν 
 

 Απόδοςθ αξίασ ςτα ζργα  από τουσ μακθτζσ (ςθμαντικά για τισ 
δικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν) 

 

  Ζμφαςθ ςε προαπαιτοφμενεσ/ πυρθνικζσ/ μεταςχθματιςτικζσ 
γνϊςεισ.  

 
 



 Ανάπτυξθ δραςτθριότθτων  βαςιςμζνεσ ςε μακθςιακζσ 
προςεγγίςεισ που προωκοφν κάκε ςτόχο και δεξιότθτα που 
προβλζπεται ςτα νζα Προγράμματα πουδϊν 

 

 Αξιοποίθςθ των εμπειριϊν και απόψεων /εναλλακτικϊν ιδεϊν των 
μακθτϊν 

 

 Προϊκθςθ διαφοροποίθςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία  
 

 Προϊκθςθ εξατομικευμζνθσ, ομαδικισ και ςυλλογικισ εργαςίασ 
 

 Αξιοποίθςθ κατάλλθλων μζςων και υλικϊν (εργαςτθριακόσ 
εξοπλιςμόσ, ΣΠΕ, βίντεο, εικόνεσ, φφλλα εργαςίασ, μοντζλα, 
εικαςτικζσ και μουςικζσ εκφράςεισ κ.λπ.). 

 
Garcia et al., 1991; Haladyna et al., 1982; Jonassen, 1994;  Kasser, 2002;  
McMillan & May , 1979;  Piburn, 1993. 

χεδιαςμόσ  μακθςιακοφ υλικοφ 



 

τρατθγικζσ Κακοριςμοφ  Διδακτζασ και Εξεταςτζασ Υλθσ  
  

Επιλογι ςτόχων 

Γνϊςεισ  

Δεξιότθτεσ 

τάςεισ 

Ευελιξία  

Επιλογι μεκόδων 

Δραςτθριοτιτων 

Μζςων και Τλικϊν 

Ειςαγωγι  

υποςτθρικτικισ 
ρουτίνασ και 

κανόνων 

Διερεφνθςθ  

και γνϊςθ των 
αναγκϊν 

ιδιαιτεροτιτων 

δυνατοτιτων 
των μακθτϊν 

Διαφοροποίθςθ 

διδαςκαλίασ 

υνεχισ  

αρχικι, 
διαμορφωτικι, 

τελικι  

αξιολόγθςθ 



Παράδειγμα κακοριςμοφ διδακτζασ και εξεταςτζασ φλθσ 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Παιδαγωγικι Προςζγγιςθ:  Προβλθματοκεντρικι  μάκθςθ με 
προκακοριςμζνθ  πορεία  δραςτθριοτιτων  για  οικοδόμθςθ τθσ 
γνϊςθσ  (Torp & Sage, 1998).  
 
Οργάνωςθ τάξθσ: Εργαςία ςε ομάδεσ (υνεργατικι μάκθςθ) 
  
υνολικι χρονικι διάρκεια: 7,5 διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ διδακτικόσ χρόνοσ για δραςτθριότθτεσ και 
ειςαγωγικό μζροσ : 7 διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ χρόνοσ για αξιολόγθςθ εργαςιϊν για το ςπίτι: 0,5 
διδακτικι περίοδοσ 
 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 

 Να αναγνωρίηουν και να περιγράφουν τα  
      όργανα του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. 
 Να περιγράφουν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του κυκλοφορικοφ 

ςυςτιματοσ. 
 Να ονομάηουν τα ςυςτατικά του αίματοσ. 
 Να εξθγοφν τον ρόλο των ςυςτατικϊν του αίματοσ. 
 Να ονομάηουν αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα και να εξθγοφν τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 
 Να αντιλαμβάνονται τθ ςχζςθ μεταξφ πεπτικοφ και 

κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. 
 Να εξθγοφν πϊσ θ διατροφι και ο τρόποσ ηωισ του ανκρϊπου 

επθρεάηουν τθ φυςιολογικι λειτουργία του κυκλοφορικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 

 Να κατανοιςουν τον τρόπο ανάπτυξθσ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

 Να αντιλθφκοφν τον ρόλο τθσ παρατιρθςθσ 
ςτθν επιςτιμθ και τθ διαφορά μεταξφ 
παρατιρθςθσ και ερμθνείασ τθσ 
παρατιρθςθσ.  

 Να κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ και τουσ 
περιοριςμοφσ τθσ επιςτιμθσ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 

 Να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ  ςκζψθσ 

 Να αναπτφξουν τθ  δθμιουργικι τουσ ςκζψθ 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ  επιχειρθματολογίασ  

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ  παρατιρθςθσ και 

ερμθνείασ τθσ παρατιρθςθσ 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ   διεξαγωγισ 

μικροςκοπικϊν παρατθριςεων 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ παρατιρθςθσ 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ  εξαγωγισ 

ςυμπεραςμάτων. 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να αναπτφξουν  κετικζσ ςτάςεισ  όςον 
αφορά κζματα ιςορροπθμζνθσ 
διατροφισ, υγιεινοφ τρόπου ηωισ, 
πρόλθψθσ  αςκενειϊν, κακϊσ και ςε 
κζματα αγωγισ υγείασ. 

 
Προτείνονται δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ με επιςκζψεισ ςε ειδικά 
κζντρα ι με τθν εφαρμογι τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθν πράξθ, 
οι οποίεσ επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ εμπειριϊν για ζναν καλφτερο, 
πιο ιςορροπθμζνο και υγιεινό τρόπο ηωισ. 



ενάριο Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.1: 
Ποια προβλιματα υγείασ 
αντιμετωπίηει  ο κ. Ευριπίδθσ 
Καλοφαγάσ;  
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.2:  
Δομι του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 
 

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.3: 
 Δομι και λειτουργία τθσ καρδίασ 
 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3.4: 
 Δομι και λειτουργία των αιμοφόρων 
αγγείων 
 

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.5: 
Θ πορεία του αίματοσ ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό  
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.6:  
Μια αρχικι εκτίμθςθ για τα προβλιματα 
υγείασ του κ. Ευριπίδθ  
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.7:  
Σο αίμα και τα ςυςτατικά του 
 

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

 
 
 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3.8: 
Ποια θ λφςθ ςτο 
πρόβλθμα που 
αντιμετωπίηει ο 
κφριοσ Ευριπίδθσ; 

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



Εργαςίεσ για το ςπίτι 
που αφοροφν: 
 
  Γνϊςεισ 
 
 Δεξιότθτεσ  
 
 τάςεισ 

Εργαςίεσ για το ςπίτι  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



Επεξθγϊ λζξεισ κλειδιά  ... 
 
Μπορϊ ... 
 
Ασ κυμθκοφμε ... 

Επανάλθψθ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή 

σας!!  



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Αλζξανδροσ Φλζμιγκ (Alexander Fleming, 1881 – 1955). 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Papadouris & Constantinou, 2007. 



 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 
 

 Να κατανοοφν τθ δομι και τθ λειτουργία των                                
βαςικϊν ομάδων μικροοργανιςμϊν μζςα από τθν εξζταςθ 
χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων (πρωτόηωα, βακτιρια, 
μονοκφτταροι μφκθτεσ και ιοί). 

 Να εντοπίηουν τουσ βαςικοφσ τρόπουσ μετάδοςθσ μολυςματικϊν 
αςκενειϊν και τρόπουσ αποφυγισ τθσ μετάδοςθσ. 

 Να γνωρίηουν τουσ κφριουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ του ςϊματοσ  
 Να αντιλθφκοφν πϊσ θ ανοςοποίθςθ μπορεί να προςτατεφςει τον 

οργανιςμό από τισ μικροβιακζσ μολφνςεισ. 
 Να κατανοοφν ότι τα λοιμϊδθ νοςιματα που προκαλοφνται λόγω 

μικροοργανιςμϊν που μεταδίδονται κυρίωσ με τθ ςεξουαλικι επαφι 
ονομάηονται εξουαλικϊσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα. 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  



 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 
 

 Να εξετάηουν πϊσ οι ιδζεσ για τθ μετάδοςθ των μολυςματικϊν 
αςκενειϊν ζχουν αλλάξει και ςυνεχίηουν να εξελίςςονται. 

 
 Να εξθγοφν πότε μία υπόκεςθ ι κεωρία είναι επιςτθμονικι. Δθλαδι 

αν παρζχει τα κριτιρια για να μπορεί να ελεγχκεί και να αποδειχκεί 
λανκαςμζνθ (αρχι διαψευςιμότθτασ), εφαρμόηοντασ τθν 
επιςτθμονικι μεκοδολογία.  

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  



 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 
 
 

 Να ταξινομοφν τουσ μικροοργανιςμοφσ ςε πρωτόηωα, βακτιρια, 
μονοκφτταρουσ μφκθτεσ και ιοφσ. 

 Να ςυςχετίηουν τθ μορφι του κάκε μικροοργανιςμοφ με ςτοιχεία τθσ 
δομισ του. 

 Να επιχειρθματολογοφν αναφορικά με τθν επιλογι ι τθν απόρριψθ 
κάποιου μικροοργανιςμοφ ωσ υπαίτιου για ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ.  

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  



 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 
 

 Να κάνουν υποκζςεισ και να εκτελοφν πείραμα ωσ προσ τουσ 
παράγοντεσ που χρειάηονται οι μικροοργανιςμοί για να αναπτυχκοφν 
και να πολλαπλαςιαςτοφν. 

 Να κάνουν μετριςεισ, να καταγράφουν αποτελζςματα και να 
εξαγάγουν ςυμπεράςματα από το πείραμά τουσ. 

 Να επιβεβαιϊνουν ι να διαψεφδουν τισ αρχικζσ υποκζςεισ μιασ 
ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

 Να κάνουν υποκζςεισ και να ςχεδιάηουν πείραμα για το αν είναι 
αρκετό να πλζνουμε τα χζρια μασ με νερό ι χρειάηεται και ςαποφνι. 

 Να ετοιμάηουν παραςκευάςματα από μικροοργανιςμοφσ που 
αναπτφχκθκαν ςε κρεπτικό υπόςτρωμα κατά τθ διάρκεια του 
πειράματοσ και να τουσ παρατθροφν ςτο μικροςκόπιο 
 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  



 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 
 
 

 Να εντοπίςουν τα εμβόλια που ζχουν κάνει με βάςθ το βιβλιάριο 
υγείασ τουσ. 

 Να προβλθματιςτοφν για το εμβόλιο του ιοφ των ανκρϊπινων 
κθλωμάτων, το οποίο είναι καλό να γίνεται μετά τθν θλικία των 11 
χρόνων. 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

Γενικοί τόχοι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

χεδιαςμόσ Μακθςιακοφ Τλικοφ Ενότθτασ 5 
  

 υμβατότθτα  με το πρόγραμμα ςπουδϊν  Βιολογίασ 
 

 Ενεργοποίθςθ των κινιτρων των μακθτϊν για μεγιςτοποίθςθ των 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 

 Βελτίωςθ τθσ αυτοεικόνασ των μακθτϊν (ζργα που μποροφν να 
επιτελζςουν) 

 

 Προϊκθςθ τθσ αυτορρφκμιςθσ των μακθτϊν (ζργα που βοθκοφν 
ςτθν αυτονόμθςθ των μακθτϊν) 

 

 φνδεςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν 
 

 Απόδοςθ αξίασ ςτα ζργα  από τουσ μακθτζσ (ςθμαντικά για τισ 
δικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν) 

 

  Ζμφαςθ ςε προαπαιτοφμενεσ/ πυρθνικζσ/ μεταςχθματιςτικζσ 
γνϊςεισ.  



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

χεδιαςμόσ Μακθςιακοφ Τλικοφ Ενότθτασ 5 
  

 Ανάπτυξθ δραςτθριότθτων  βαςιςμζνεσ ςε μακθςιακζσ 
προςεγγίςεισ που προωκοφν κάκε ςτόχο και δεξιότθτα που 
προβλζπεται ςτα νζα Προγράμματα πουδϊν 

 

 Αξιοποίθςθ των εμπειριϊν και απόψεων /εναλλακτικϊν ιδεϊν των 
μακθτϊν 

 

 Προϊκθςθ διαφοροποίθςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία  
 

 Προϊκθςθ εξατομικευμζνθσ, ομαδικισ και ςυλλογικισ εργαςίασ 
 

 Αξιοποίθςθ κατάλλθλων μζςων και υλικϊν (εργαςτθριακόσ 
εξοπλιςμόσ, ΣΠΕ, βίντεο, εικόνεσ, φφλλα εργαςίασ, μοντζλα, 
εικαςτικζσ και μουςικζσ εκφράςεισ κ.λπ.). 

 
Garcia et al., 1991; Haladyna et al., 1982; Jonassen, 1994;  Kasser, 2002;  
McMillan & May , 1979;  Piburn, 1993. 



 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
   

χεδιαςμόσ Μακθςιακοφ Τλικοφ Ενότθτασ 5 
  

Παιδαγωγικι Προςζγγιςθ:  Προβλθματοκεντρικι  μάκθςθ με 
προκακοριςμζνθ  πορεία  δραςτθριοτιτων  για  οικοδόμθςθ τθσ 
γνϊςθσ  (Torp & Sage, 1998).  
 
Οργάνωςθ τάξθσ: Εργαςία ςε ομάδεσ (υνεργατικι μάκθςθ) 
  
υνολικι χρονικι διάρκεια: 8,5 διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ διδακτικόσ χρόνοσ για δραςτθριότθτεσ και 
ειςαγωγικό μζροσ : 6 διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ χρόνοσ για αξιολόγθςθ εργαςιϊν για το 
ςπίτι+διαγϊνιςμα: 2,5 διδακτικζσ περίοδοι 



 

ενάριο Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Πζπλο μυςτθρίου καλφπτει τθ μαηικι απουςία 
μακθτϊν/τριϊν από το ςχολείο. Ιδιαίτερα, τα 
τμιματα Α8 και Γ9 ζχουν, ςχεδόν αδειάςει.  
 

Μθ φανταςτείτε ότι άρχιςαν να απουςιάηουν όλοι 
ταυτόχρονα. τθν αρχι ενϊ απουςίαηαν μόνο 2-3 
παιδιά, προσ το τζλοσ τθσ βδομάδασ οι απόντεσ 
ζφταςαν μζχρι και τουσ 20 από κάκε τμιμα.  
 

Επιπλζον, πολλά παιδιά από τθ Βϋ τάξθ που είχαν 
πάει εκδρομι, τθν επόμενθ μζρα απουςίαηαν από το 
ςχολείο.  
 

Οι κακθγθτζσ/τριεσ, αλλά και οι μακθτζσ/τριεσ του 
ςχολείου, ανθςφχθςαν ιδιαίτερα όταν 
πλθροφορικθκαν ότι τα δικαιολογθτικά απουςίασ 
που παρουςίαςαν οι απόντεσ προζρχονταν από το 
ιατρικό κζντρο τθσ περιοχισ.  
Άραγε τι είχε ςυμβεί; 



 

ενάριο Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Δφο μζλθ από το κεντρικό μακθτικό ςυμβοφλιο, ο 
Ορζςτθσ και θ Βερόνικα, ανζλαβαν να ςυλλζξουν 
ςτοιχεία για το μυςτιριο.  
 
Πολλά ερωτιματα τουσ απαςχολοφν: 
 
 Ποφ μπορεί να οφείλεται θ αςκζνεια των παιδιϊν 

που απουςίαηαν από το ςχολείο; 
 Η αιτία που προκάλεςε τθν αςκζνεια ιταν ίδια 

για όλα τα παιδιά; 
 Γιατί αρρϊςτθςαν τόςα πολλά άτομα;  
 Γιατί κάποια από τα παιδιά του ςχολείου δεν 

αρρϊςτθςαν; 
 Σι είδουσ κεραπεία δόκθκε από το ιατρικό κζντρο 

ςτα άρρωςτα παιδιά που απουςίαηαν; 
 Πϊσ μποροφμε να προςτατευκοφμε από 

παρόμοιεσ καταςτάςεισ ςτο μζλλον; 



 

Αποςτολι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Απνζηνιή ζαο είλαη… 

Να βνεζήζεηε ηνλ Οξέζηε θαη ηε Βεξόληθα λα 

ιύζνπλ ην κπζηήξην γύξσ από ηε καδηθή 

απνπζία ησλ παηδηώλ από ην ζρνιείν.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα δώζεηε ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινύλ. 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.1: Ποφ μπορεί να οφείλεται θ αςκζνεια των παιδιϊν που απουςίαηαν από 
το ςχολείο; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.1: Ποφ μπορεί να οφείλεται θ αςκζνεια των παιδιϊν που απουςίαηαν από το ςχολείο; 

  
Ση είλαη νη 

κηθξννξγαληζκνί; 

  

Άξαγε ππάξρνπλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

κηθξννξγαληζκώλ; 
  

Πώο είλαη θηηαγκέλνη νη 

κηθξννξγαληζκνί θαη 

πώο ιεηηνπξγνύλ; 

Όια απηά ηα ζπκπηώκαηα, ινηπόλ, νθείινληαη ζηε 

δξάζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ!!! 

  



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.2: Οι μικροοργανιςμοί ... ςε δράςθ 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.2: Οι μικροοργανιςμοί ... ςε δράςθ 

http://www.e-bug.eu/movies/Microbe%20Animation%20V2-gk_gk.swf 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.2: Οι μικροοργανιςμοί ... ςε δράςθ 

5.2.4: Σι χρειάηονται οι μικροοργανιςμοί 
για να αναπτυχκοφν και να 

πολλαπλαςιαςτοφν; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.2: Οι μικροοργανιςμοί ... ςε δράςθ 

Αλάτι Ηάχαρθ Ξφδι Νερό Αντ.ςαποφνι Ζλεγχοσ 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.3: Ποιοι μικροοργανιςμοί είναι υπεφκυνοι για τισ αςκζνειεσ των παιδιϊν; 

Πνηα ζπγθεθξηκέλα κηθξόβηα είλαη 

ππεύζπλα γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ 

ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ καο;  

Σηο μικροβιολογικό περιοδικό «Ο Κόζκνο 

ησλ Μηθξνβίσλ» βρήκαμε ζηοιτεία για 

μικρόβια ποσ προκαλούν διάθορες αζθένειες. 

Αν ζσνδσάζοσμε ασηά ηα ζηοιτεία με ηις 

πληροθορίες ποσ μας έδωζε η γιαηρός, 

πιζηεύοσμε όηι μπορούμε λα αλαθαιύςνπκε 

ηνπο «έλνρνπο» κηθξννξγαληζκνύο. 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.3: Ποιοι μικροοργανιςμοί είναι υπεφκυνοι για τισ αςκζνειεσ των παιδιϊν; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 

  

Δπηπρώο, ζπιιέμακε αξθεηά ζηνηρεία από ην πεξηνδηθό 

θαη θαίλεηαη λα έρνπκε αλαθαιύςεη πνηνη 

κηθξννξγαληζκνί επζύλνληαη γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ 

ζπκκαζεηώλ καο. 

  

Γηαηί όκσο 

πξνζβιήζεθαλ ηόζα 

πνιιά άηνκα από ηνλ 

ηό ηεο Γξίπεο;  

  

Με πνην ηξόπν 

κπνξεί λα 

κεηαδόζεθε ε Γξίπε 

ζηα παηδηά ηεο Α΄ 

θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ;  



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 

5.4.3: Είναι αρκετό να πλζνουμε τα χζρια μασ 
με νερό ι χρειάηεται και ςαποφνι για να 
αποφφγουμε τθ μετάδοςθ μικροβίων; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 

Άπλυτο 

Πλυμζνο με νερό Πλυμζνο με ςαποφνι 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.4: Πϊσ μεταδόκθκε θ αςκζνεια τθσ Γρίπθσ ςε τόςα πολλά άτομα; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.5: Πϊσ το ςϊμα μασ, μάσ προςτατεφει από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ; 

Αφοφ μασ περιβάλλουν εκατομμφρια 
πακογόνοι μικροοργανιςμοί και αναγκαςτικά 
ερχόμαςτε ςε επαφι μαηί τουσ, γιατί δεν 
είμαςτε ςυνζχεια άρρωςτοι; 
 
 
Πϊσ καταφζρνει ο οργανιςμόσ μασ, να 
αναγνωρίηει και να εξουδετερϊνει τόςουσ 
πολλοφσ πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.5: Πϊσ το ςϊμα μασ, μάσ προςτατεφει από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ; 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.6: Μολυςματικζσ αςκζνειεσ, κεραπεία και πρόλθψθ 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.7: Μικρόβια που μεταδίδονται κυρίωσ με τθ ςεξουαλικι επαφι 



 

Δραςτθριότθτεσ Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5.8: Λφςθ του μυςτθρίου 



 

Εργαςίεσ για το ςπίτι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Εργαςίεσ για το ςπίτι 
που αφοροφν: 
 
  Γνϊςεισ 
 
 Δεξιότθτεσ  
 
 τάςεισ 



 

Εργαςίεσ για το ςπίτι Ενότθτασ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

Επεξθγϊ λζξεισ κλειδιά  ... 
 
Μπορϊ ... 
 
Ασ κυμθκοφμε ... 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 5: «Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο των μικροβίων» 
  

 Να εργαςτείτε ατομικά και να ςκεφτείτε τθν πορεία διδαςκαλίασ 
τθσ κάκε δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχεί ςτθν ομάδα ςασ, κακϊσ 
και τον ρόλο του/τθσ εκπαιδευτικοφ για  κάκε δραςτθριότθτα. 
(15ϋ)  

 Να εργαςτείτε ομαδικά και να γράψετε τθν πορεία διδαςκαλίασ 
τθσ κάκε δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχεί  ςτθν ομάδα ςασ, κακϊσ 
και τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ για  κάκε δραςτθριότθτα. (20ϋ)  

 Να γράψετε ςτισ διαφάνειεσ  που ςασ ζχουν δοκεί τθν πορεία 
διδαςκαλίασ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ που αντιςτοιχεί ςτθν 
ομάδα ςασ, κακϊσ και τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ για  κάκε 
δραςτθριότθτα. (10ϋ) 

 Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ να παρουςιάςει τθν ομαδικι εργαςία ςτθν 
ολομζλεια (5ϋ) 



Διάλειμμα  25΄ 



Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Θεόφραςτοσ (372 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.). 



Παιδαγωγικι Προςζγγιςθ:  Προβλθματοκεντρικι  μάκθςθ με προκακοριςμζνθ  
πορεία  δραςτθριοτιτων  για  οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ  (Torp & Sage, 1998).  
 

Οργάνωςθ τάξθσ: Εργαςία ςε ομάδεσ (υνεργατικι μάκθςθ) 
 

υνολικι χρονικι διάρκεια: 12 (11.75) δ.π. 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Δραςτθριότθτεσ 
ςτθν τάξθ 

 

5,5 δ.π. 

Πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

2,5 δ.π. 

Εργαςία πεδίου 
 

2 δ.π. 

Εργαςίεσ για το 
ςπίτι 

 

1,75 δ.π. 

Προτεινόμενοσ διδακτικόσ χρόνοσ  



Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Papadouris & Constantinou, 2007. 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

• Εννοιολογικι κατανόθςθ 

Άτομο, πλθκυςμόσ, βιοκοινότθτα, οικοςφςτθμα, κατανομι των ατόμων ενόσ 
πλθκυςμοφ, παραγωγοί, καταναλωτζσ (2θσ, 3θσ, 1θσ τάξθσ), αποικοδομθτζσ, 

οικολογικζσ πυραμίδεσ (βιομάηασ, αρικμοφ και ενζργειασ),  
αποικοδόμθςθ, ροι ενζργειασ, ανακφκλωςθ φλθσ,  

αειφορικι διαχείριςθ απορριμμάτων. 

• Επιςτθμολογικι  
επάρκεια 

Κατανόθςθ του τρόπου ανάπτυξθσ τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ, του ρόλου τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ,  

τθσ εργαςίασ πεδίου και του πειράματοσ ςτθν επιςτιμθ, 
τθσ ςχζςθσ κεωρίασ και δεδομζνων.  

• υλλογιςτικζσ και Πρακτικζσ 
δεξιότθτεσ - ικανότθτεσ:  

 

Δεξιότθτεσ ςυλλογιςμοφ και πρακτικζσ επιςτθμονικζσ 

δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ κατά τθν 
εργαςία τουσ με ζμφαςθ τθν επιςτθμονικι εργαςία ςτο 

πεδίο. 

• τάςεισ, Αξίεσ και 
υμπεριφορζσ 

 

Ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ ςε κζματα προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα κλιματικισ 
αλλαγισ και κινδυνευόντων με εξαφάνιςθ ειδϊν κακϊσ 

και αειφορικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

•Εμπειρίεσ 

 

 

Προτείνονται δραςτθριότθτεσ για απόκτθςθ άμεςων 
εμπειριϊν με εργαςία πεδίου και τθ διεξαγωγι 

πειράματοσ κακϊσ και δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ 
με επιςκζψεισ ςε περιβαλλοντικά κζντρα. 



Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

• Εννοιολογικι κατανόθςθ 

Άτομο, πλθκυςμόσ, βιοκοινότθτα, οικοςφςτθμα, κατανομι των 
ατόμων ενόσ πλθκυςμοφ,  

παραγωγοί, καταναλωτζσ (2θσ, 3θσ, 1θσ τάξθσ), αποικοδομθτζσ,  
οικολογικζσ πυραμίδεσ (βιομάηασ, αρικμοφ και ενζργειασ),  

αποικοδόμθςθ, ροι ενζργειασ, ανακφκλωςθ φλθσ,  
αειφορικι διαχείριςθ απορριμμάτων. 

• Επιςτθμολογικι  
επάρκεια 

Κατανόθςθ του τρόπου ανάπτυξθσ τθσ επιςτθμονικισ 

γνϊςθσ, του ρόλου τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ,  
τθσ εργαςίασ πεδίου και του πειράματοσ ςτθν επιςτιμθ, τθσ 

ςχζςθσ κεωρίασ και δεδομζνων.  



Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

• υλλογιςτικζσ και Πρακτικζσ 

δεξιότθτεσ - ικανότθτεσ:  
 

Δεξιότθτεσ ςυλλογιςμοφ και πρακτικζσ επιςτθμονικζσ 
δεξιότθτεσ που χρθςιμοποιοφν οι επιςτιμονεσ κατά τθν 
εργαςία τουσ με ζμφαςθ τθν επιςτθμονικι εργαςία ςτο 

πεδίο. 

• τάςεισ, Αξίεσ και 
υμπεριφορζσ 

 

Ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ ςε κζματα προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ, ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα κλιματικισ 
αλλαγισ και κινδυνευόντων με εξαφάνιςθ ειδϊν κακϊσ 

και αειφορικισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

•Εμπειρίεσ 

 

 

Προτείνονται δραςτθριότθτεσ για απόκτθςθ άμεςων 
εμπειριϊν με εργαςία πεδίου και τθ διεξαγωγι 

πειράματοσ κακϊσ και δραςτθριότθτεσ επζκταςθσ 
με επιςκζψεισ ςε περιβαλλοντικά κζντρα. 



 Να κατανοοφν τι είναι: εργαςία πεδίου, δείγμα, δειγματολθψία και 
δειγματολθπτικι επιφάνεια. 

 Να χαρακτθρίηουν μια δειγματολθψία αν είναι αντικειμενικι ι 
υποκειμενικι και προτείνουν τρόπουσ αντικειμενικισ δειγματολθψίασ. 

 Να γνωρίηουν ότι ςε ζνα οικοςφςτθμα, για τθν καταγραφι των ηϊων 
μποροφν να μασ βοθκιςουν και άλλα ςτοιχεία όπωσ φωλιζσ, ίχνθ και 
περιττϊματα. 

 Να κατανοοφν ότι τα αποτελζςματα των δειγματολθψιϊν χρειάηονται 
επεξεργαςία και ανάλυςθ. 

 Να κατανοοφν τι είναι τα μοντζλα και τι εξυπθρετοφν. 
 Να επιχειρθματολογοφν για τθ ςθμαςία των πλθκυςμιακϊν μοντζλων ςτθν 

προςπάκεια για διατιρθςθ και προςταςία των οικοςυςτθμάτων, με ςκοπό 
τθν αειφορία. 

 Να γνωρίηουν βιματα που ακολουκοφν οι επιςτιμονεσ όταν μελετοφν 
οικοςυςτιματα και να εντοπίηουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



 
 

 Να ορίηουν τι είναι άτομο, πλθκυςμόσ, βιοκοινότθτα και οικοςφςτθμα. 
 Να ιεραρχοφν τουσ όρουσ: άτομο, πλθκυςμόσ, βιοκοινότθτα, οικοςφςτθμα. 
 Να ορίηουν τι εννοοφμε με τουσ όρουσ μεςογειακοί καμνϊνεσ, χλωρίδα, 

βλάςτθςθ. 
 Να προςδιορίηουν τθν κατανομι των ατόμων του πλθκυςμοφ ενόσ είδουσ.  
 Να δθμιουργοφν και να ερμθνεφουν τροφικά πλζγματα και αναγνωρίηουν 

τον αρικμό των τροφικϊν επιπζδων ςε ζνα τροφικό πλζγμα. 
 Να ονομάηουν το κάκε τροφικό επίπεδο με ζνα από τουσ όρουσ: παραγωγοί 

(φυτικοί οργανιςμοί), φυτοφάγοι (καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ), ςαρκοφάγοι 
(καταναλωτζσ 2θσ τάξθσ), κορυφαίοι κθρευτζσ (καταναλωτζσ 3θσ τάξθσ). 

 Να αναγνωρίηουν το κριτιριο με βάςθ το οποίο κακορίηονται τα τροφικά 
επίπεδα ςε ζνα οικοςφςτθμα. 

 Να προςδιορίηουν οργανιςμοφσ που ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν 
τροφι με βάςθ ζνα τροφικό πλζγμα. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 



 

 Να ταξινομοφν τουσ οργανιςμοφσ ςε τροφικά επίπεδα με βάςθ τισ τροφικζσ 
τουσ ςυνικειεσ. 

 Να ονομάηουν και να ορίηουν τι είναι οικολογικι πυραμίδα και τισ κατθγορίεσ 
ςτισ οποίεσ διακρίνεται: οικολογικι πυραμίδα αρικμοφ (πλθκυςμοφ), 
οικολογικι πυραμίδα βιομάηασ ι οικολογικι πυραμίδα ενζργειασ.  

 Να ορίηουν τι είναι θ βιομάηα. 
 Να ορίηουν τι είναι αποικοδόμθςθ και επιχειρθματολογοφν για τθ ςθμαςία 

τθσ. 
 Να χαρακτθρίηουν τθ μορφι τθσ πρωταρχικισ ενζργειασ ςε ζνα οικοςφςτθμα. 
 Να εξθγοφν με ποια λειτουργία οι παραγωγοί αξιοποιοφν τθν ενζργεια που 

παίρνουν από τθν πρωταρχικι πθγι ενζργειασ ςε ζνα οικοςφςτθμα. 
 Να εξθγοφν γιατί μόνο το 10% τθσ ενζργειασ ενόσ τροφικοφ επιπζδου 

μεταφζρεται ςτο επόμενο επίπεδο ςε ζνα οικοςφςτθμα. 
 Να εξθγοφν τι κα ςυνζβαινε αν ςε ζνα οικοςφςτθμα δεν υπιρχαν κακόλου 

αποικοδομθτζσ και τι αν ςταματοφςε να μπαίνει νζα ενζργεια από τον ιλιο. 
 Να κατανοοφν τον όρο βιολογικι ιςορροπία και τθ ςθμαςία τθσ. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 



 Να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ  ςκζψθσ 
 Να αναπτφξουν τθ  δθμιουργικι τουσ ςκζψθ 
 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ: 

o Επιχειρθματολογίασ με βάςθ δεδομζνα  
o Παρατιρθςθσ και ερμθνείασ τθσ παρατιρθςθσ 
o Ανάπτυξθσ  υποκζςεων, ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ πειράματοσ. 
o χεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ εργαςίασ πεδίου. 
o Ζλεγχου μεταβλθτϊν και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 
o Διατφπωςθσ ερωτθμάτων και ο οριςμόσ προβλθμάτων 
o χεδιαςμοφ και τθ διενζργειασ διερευνιςεων. 
o Ανάλυςθ και παρουςίαςθσ δεδομζνων. 
o Χρθςιμοποίθςθ των μακθματικϊν και τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. 
o Οικοδόμθςθσ και χριςθσ μοντζλων. 
o Οικοδόμθςθσ επεξθγιςεων και ςχεδιαςμοφ λφςεων. 
o Απόκτθςθσ, αξιολόγθςθσ και επικοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 
 Να προςδιορίηουν βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ ςε ζνα 

οικοςφςτθμα και να προτείνουν όργανα μζτρθςθσ βιοτικϊν και αβιοτικϊν 

παραγόντων. 

 Να αντιςτοιχοφν τθν κάκε εικόνα του οργάνου μζτρθςθσ με το όνομά του 

και με τον παράγοντα που μετρά. 

 Να επεξεργάηονται τα αποτελζςματα των δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν 

για να υπολογίηουν τουσ πλθκυςμοφσ των ειδϊν, με μακθματικοφσ 

υπολογιςμοφσ. 

 Να δθμιουργοφν και να ερμθνεφουν ραβδογράμματα που ςυγκρίνουν τουσ 

πλθκυςμοφσ διαφορετικϊν ειδϊν. 

 Να πραγματοποιοφν εργαςία πεδίου για να μελετιςουν ζνα οικοςφςτθμα 

καταγράφοντασ βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ παράγοντεσ. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να επεξθγοφν κάποιο ιςχυριςμό με βάςθ επιςτθμονικά 

δεδομζνα δίνοντασ τον κατάλλθλο ςυλλογιςμό. 

 Να καταςκευάηουν και να ερμθνεφουν οικολογικζσ 

πυραμίδεσ με βάςθ επιςτθμονικά δεδομζνα. 

 Να εφαρμόηουν τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία για να 

διεξάγουν πείραμα για τθ διερεφνθςθ τθσ αποικοδόμθςθσ. 

 Να ερμθνεφουν ςχεδιαγράμματα που παρουςιάηουν τθ ροι 

τθσ ενζργειασ ςε ζνα οικοςφςτθμα και να προςδιορίηουν τθν 

πρωταρχικι πθγι ενζργειασ ςε ζνα οικοςφςτθμα. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να εξθγοφν γιατί όταν μιλοφμε για τθν φλθ ςε ζνα 

οικοςφςτθμα αναφερόμαςτε ςε ανακφκλωςθ τθσ φλθσ ςε ζνα 

οικοςφςτθμα, ενϊ όταν μιλοφμε για τθν ενζργεια ςε ζνα 

οικοςφςτθμα αναφερόμαςτε ςε ροι τθσ ενζργειασ. 

 Να ερμθνεφουν και να ςυγκρίνουν γραφικζσ παραςτάςεισ και 

μοντζλα βιοτικϊν και αβιοτικϊν παραγόντων ενόσ 

οικοςυςτιματοσ. 

 Να ερμθνεφουν τα αποτελζςματα πλθκυςμιακοφ μοντζλου 

κθρευτι-κιραμα. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 
 Να εξθγοφν τισ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει ςτα οικοςυςτιματα θ 

απόρριψθ μεγάλων ποςοτιτων απορριμμάτων και θ δθμιουργία 
χωματερϊν. 

 Να προτείνουν ατομικζσ δράςεισ για τθ μείωςθ ι/ και επίλυςθ του 
περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ τθσ ςυςςϊρευςθσ και απόρριψθσ 
απορριμμάτων. 

 Να εξθγοφν τα ςτάδια τθσ ολοκλθρωμζνθσ (αειφορικισ) διαχείριςθσ 
απορριμμάτων. 

 Να εξθγοφν τον ρόλο του ανκρϊπου ςχετικά με το περιβαλλοντικό 
πρόβλθμα τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 Να προτείνουν πικανζσ λφςεισ, δράςεισ και αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά για 
τθν κλιματικι αλλαγι τισ οποίεσ μποροφμε να πάρουμε ςυλλογικά και 
ατομικά. 

 Να προτείνουν μζτρα προςταςίασ των ενδθμικϊν φυτϊν τθσ Κφπρου. 
 Να γνωρίηουν άλλα περιβαλλοντικά προβλιματα που προκαλοφνται από 

τθν κλιματικι αλλαγι. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Προτείνονται 
δραςτθριότθτεσ για 
απόκτθςθ άμεςων 
εμπειριϊν με εργαςία 
πεδίου και τθ διεξαγωγι 
πειράματοσ κακϊσ και 
δραςτθριότθτεσ 
επζκταςθσ με 
επιςκζψεισ ςε 
περιβαλλοντικά κζντρα. 

Ειδικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



 υμβατότθτα  με το πρόγραμμα ςπουδϊν  Βιολογίασ 
 

 Ενεργοποίθςθ των κινιτρων των μακθτϊν για μεγιςτοποίθςθ των 
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 

 Βελτίωςθ τθσ αυτοεικόνασ των μακθτϊν (ζργα που μποροφν να 
επιτελζςουν) 

 

 Προϊκθςθ τθσ αυτορρφκμιςθσ των μακθτϊν (ζργα που βοθκοφν 
ςτθν αυτονόμθςθ των μακθτϊν 

 

 φνδεςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με τθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν 
 

 Απόδοςθ αξίασ ςτα ζργα  από τουσ μακθτζσ (ςθμαντικά για τισ 
δικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν) 

 

  Ζμφαςθ ςε προαπαιτοφμενεσ/ πυρθνικζσ/ μεταςχθματιςτικζσ 
γνϊςεισ  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



 Ανάπτυξθ δραςτθριότθτων  βαςιςμζνεσ ςε μακθςιακζσ προςεγγίςεισ 
που προωκοφν κάκε ςτόχο και δεξιότθτα που προβλζπεται ςτα νζα 
Προγράμματα πουδϊν 

 

 Αξιοποίθςθ των εμπειριϊν και απόψεων /εναλλακτικϊν ιδεϊν των 
μακθτϊν 

 

 Προϊκθςθ διαφοροποίθςθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία  
 

 Προϊκθςθ εξατομικευμζνθσ, ομαδικισ και ςυλλογικισ εργαςίασ 
 

 Αξιοποίθςθ κατάλλθλων μζςων και υλικϊν (εργαςτθριακόσ 
εξοπλιςμόσ, ΣΠΕ, βίντεο, εικόνεσ, φφλλα εργαςίασ, μοντζλα, 
εικαςτικζσ και μουςικζσ εκφράςεισ κ.λπ.). 

 

Garcia et al., 1991; Haladyna et al., 1982; Jonassen, 1994;  Kasser, 2002;  
McMillan & May , 1979;  Piburn, 1993. 

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 

Ενότθτα 6: Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ 



Πϊσ εξετάηονταν τα κζματα τθσ 
Οικολογίασ παλαιότερα 

Δηζαγσγή ησλ 

καζεηώλ ζηε 

Θεσξία 

Αζθήζεηο 

Δκπέδσζεο 



Ερωτιματα που κακοδιγθςαν το ςκεπτικό 
ςχεδιαςμοφ τθσ Ενότθτασ 

• Είναι αρκετόσ ο υφιςτάμενοσ τρόποσ εξζταςθσ των 
οικολογικϊν εννοιϊν όπου δίνεται ζτοιμθ θ 
επιςτθμονικι γνϊςθ; 

• Μιπωσ χρειάηεται οι μακθτζσ:  
– να γνωρίςουν πραγματικά τθ φφςθ τθσ επιςτιμθσ; 

– να γνωρίςουν τον πραγματικό τρόπο που εργάηονται οι 
επιςτιμονεσ για να λφςουν ζνα οικολογικό πρόβλθμα; 

– να εργαςτοφν οι ίδιοι ωσ μικροί επιςτιμονεσ βιϊνοντασ 
τισ επιςτθμονικζσ πρακτικζσ 

 

 

Αποκτϊντασ τισ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ για να 
επιλφουν ανάλογα προβλιματα και να 
λαμβάνουν αποφάςεισ; 
Καλλιζργεια ςτάςεων, προϊκθςθ δράςεων 
φιλικϊν προσ το περιβάλλον 



ΘΜΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΘΘΘ - ΔΙΕΡΩΣΘΘ 

Δξγαζία Πεδίνπ πιινγή Γεδνκέλσλ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

ύλζεζε  

Γεδνκέλσλ 
Μνληεινπνίεζε Πείξακα 

ύγθξηζε  

Γεδνκέλσλ 

Δμαγσγή 

πκπεξαζκάησλ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 



Επιςτθμονικζσ Πρακτικζσ 

Διατυπϊνοντασ ερωτιματα και ορίηοντασ προβλιματα 

χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ διερευνιςεισ 

Αναλφοντασ και παρουςιάηοντασ δεδομζνα 

Χρθςιμοποιϊντασ Μακθματικά και Τπολογιςτικι ςκζψθ 

Οικοδομϊντασ και χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα 

Οικοδομϊντασ εξθγιςεισ και ςχεδιάηοντασ λφςεισ 

Επιχειρθματολογϊντασ με δεδομζνα 

Αποκτϊντασ, Αξιολογϊντασ και Επικοινωνϊντασ Πλθροφορίεσ 

Next Generation Science Standards (NSTA, 2013) 



 

ενάριο Ενότθτασ 6: «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 
  

Είχε ςχεδόν βραδιάςει και ο φφλακασ τθσ 
κρατικισ βιβλιοκικθσ ζκανε τον ςυνθκιςμζνο 
του ζλεγχο ςε όλα τα ράφια των βιβλίων πριν 
ςχολάςει. Παρά το ότι ζκανε τον ζλεγχο αυτό 
κακθμερινά, για ςχεδόν 30 χρόνια, εκείνο το 
βράδυ, πρόςεξε για πρϊτθ φορά, ότι ςτο 
χαμθλότερο ράφι τθσ βιβλιοκικθσ με τα 
οικολογικά βιβλία, υπιρχε ζνα κλειςτό 
μπαοφλο. Πλθςιάηει, το ανοίγει και βρίςκει 
ζνα παλιό ςκονιςμζνο βιβλίο του 1893. Σο 
βιβλίο αυτό, κεωρείται ςιμερα από 
κάποιουσ επιςτιμονεσ ζνασ κθςαυρόσ γιατί ο 
ςυγγραφζασ του, ο Θεόφραςτοσ Διογζνουσ, 
περιγράφει το οικοςφςτθμα των 
μεςογειακϊν καμνϊνων τθσ Κφπρου.  
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Απνζηνιή ζαο είλαη… 

Να μελεηήζεηε ηο οικοζύζηημα ηων μεζογειακών θαμνώνων όπως ήηαν 

παλιά ηο 1893 ζύμθωνα με ηα δεδομένα ποσ βρέθηκαν δημοζιεσμένα 

ζηο βιβλίο ηοσ Θ. Διογένοσς και να ηο ζσγκρίνεηε με ηο πώς είναι 

ζήμερα. 

Για ηην εκπλήρωζη ηης αποζηολής ζας καλείζηε να δώζεηε 

ηεκμηριωμένες απανηήζεις ζηα ερωηήμαηα ποσ δημιοσργήθηκαν για να 

λύζεηε ασηόν ηον γρίθο. 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.1: Ανακαλφπτοντασ τθν αποςτολι μασ. 

• Διαπιςτϊνουν τι γνωρίηουν 

• Διαπιςτϊνουν τι χρειάηονται για να 

εκπλθρϊςουν τθν αποςτολι τουσ 

• Καταγράφουν ερωτιματα που πρζπει 

να απαντιςουν 

• Κακορίηουν τα βιματα για να  

ςυλλζξουν τα δεδομζνα που 

χρειάηονται  

1.  Διατυπϊνοντασ ερωτιματα και 
 ορίηοντασ προβλιματα 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.1: Ανακαλφπτοντασ τθν αποςτολι μασ. 

• Παιγνίδι ανακάλυψθσ του 

άγνωςτο οργανιςμοφ Χ  
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τάδιο 2: Διερϊτθςθ 

Απνζηνιή ζαο είλαη… 

Να μελεηήζεηε ηο οικοζύζηημα ηων μεζογειακών θαμνώνων όπως ήηαν παλιά ηο 1893 

ζύμθωνα με ηα δεδομένα ποσ βρέθηκαν δημοζιεσμένα ζηο βιβλίο ηοσ Θ. Διογένοσς και 

να ηο ζσγκρίνεηε με ηο πώς είναι ζήμερα. 

Για ηην εκπλήρωζη ηης αποζηολής ζας καλείζηε να δώζεηε ηεκμηριωμένες απανηήζεις 

ζηα ερωηήμαηα ποσ δημιοσργήθηκαν για να λύζεηε ασηόν ηον γρίθο. 
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• Μελετοφν τθ 
μεκοδολογία που 
ακολοφκθςε ζνασ 
επιςτιμονασ 
(Θεόφραςτοσ Διογζνουσ) 

• Μακαίνουν ζμμεςα τθ 
νζα μεκοδολογία 

 

2.  χεδιάηοντασ και 
διενεργϊντασ διερευνιςεισ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.2: Ποια μεκοδολογία ακολοφκθςε ο Θεόφραςτοσ 
Διογζνουσ για να μελετιςει τουσ μεςογειακοφσ καμνϊνεσ; 
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• Απαντοφν ςε 
επιςτθμολογικά 
ερωτιματα (π.χ.) 

 

– Γιατί ο Θεόφραςτοσ Διογζνουσ 
επζλεξε τζςςερισ (4) 
δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ για να 
μελετιςει τουσ μεςογειακοφσ 
καμνϊνεσ και όχι μόνο μία;  

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.2: Ποια μεκοδολογία ακολοφκθςε ο Θεόφραςτοσ 
Διογζνουσ για να μελετιςει τουσ μεςογειακοφσ καμνϊνεσ; 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.3: Ποιουσ παράγοντεσ κα μελετιςουμε και ποια 
όργανα κα χρειαςτοφμε για τθ μελζτθ των μεςογειακϊν καμνϊνων; 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ διερευνιςεισ 
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1. animation final.mp4


• Κακοριςμόσ 
μελετϊμενων 
παραγόντων 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.3: Ποιουσ παράγοντεσ κα μελετιςουμε και ποια 
όργανα κα χρειαςτοφμε για τθ μελζτθ των μεςογειακϊν καμνϊνων; 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 
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ενάριο Ενότθτασ 6: «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 
  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.4: Ποια δεδομζνα ζχουμε από το παρελκόν; 

2.  χεδιάηοντασ 
και διενεργϊντασ 

διερευνιςεισ 



• Επιλογι 
επιςτθμονικϊν 
οργάνων και υλικϊν 
που κα χρειαςτοφν 
για τθν επιτόπια 
μελζτθ 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.3: Ποιουσ παράγοντεσ κα μελετιςουμε και ποια 
όργανα κα χρειαςτοφμε για τθ μελζτθ των μεςογειακϊν καμνϊνων; 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.4: Ποια δεδομζνα ζχουμε από το παρελκόν; 

• Μελετοφν τα αποτελζςματα 
από το παρελκόν 

• Απαντοφν ςε επιςτθμολογικά 
ερωτιματα (π.χ.) 
– Πιςτεφετε ότι μποροφμε, όπωσ είναι 

τα πιο πάνω αποτελζςματα, να 
καταλιξουμε ςε κάποια 
ςυμπεράςματα;  

– Σι χρειάηεται να κάνουμε ςτα πιο 
πάνω αποτελζςματα για να 
οδθγιςουν ςε κάποια 
ςυμπεράςματα;  

2.  χεδιάηοντασ και 
διενεργϊντασ διερευνιςεισ 



3.  Αναλφοντασ και παρουςιάηοντασ δεδομζνα 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.5: Πϊσ μποροφμε να αναλφςουμε τα δεδομζνα που 
ζχουμε από το παρελκόν; 

• Αναλφουν τα αποτελζςματα 
από το παρελκόν 

• Χρθςιμοποιοφν 
Μακθματικά και 
Τπολογιςτικι ςκζψθ 

• Διατυπϊνουν οριςμοφσ 

• Ιεραρχοφν ζννοιεσ 

4. Χρθςιμοποιϊντασ Μακθματικά και Τπολογιςτικι ςκζψθ 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.6: Εργαςία πεδίου! 

• υλλζγουν δεδομζνα 
από το πεδίο 

• Διατυπϊνουν 
τεκμθριωμζνουσ 
ιςχυριςμοφσ 

5.  Οικοδομϊντασ εξθγιςεισ και ςχεδιάηοντασ λφςεισ 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 

6.  Επιχειρθματολογϊντασ με δεδομζνα 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.8: Πϊσ μποροφμε να αναλφςουμε τα δεδομζνα που 
ζχουμε από το παρόν; 

• Αναλφουν τα 
αποτελζςματα από το 
παρόν 

3.  Αναλφοντασ και παρουςιάηοντασ 
δεδομζνα 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.9: Πϊσ μποροφμε να αναπαραςτιςουμε 
επιςτθμονικά τα δεδομζνα που ζχουμε από το παρόν; 

5.  Οικοδομϊντασ και 
χρθςιμοποιϊντασ 
μοντζλα 
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• Παρουςιάηουν τα 
δεδομζνα από το παρόν 

• Δθμιουργοφν και 
χρθςιμοποιοφν μοντζλα 
– Σροφικό πλζγμα 
–  Οικολογικζσ πυραμίδεσ 

3.  Αναλφοντασ και 
παρουςιάηοντασ δεδομζνα 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.10: Σι ςυμβαίνει με τουσ οργανιςμοφσ που 
πεκαίνουν ςε ζνα οικοςφςτθμα; 

• Διενεργοφν 
πείραμα για τθ 
διερεφνθςθ τθσ 
αποικοδόμθςθσ 

2.  χεδιάηοντασ και 
διενεργϊντασ διερευνιςεισ 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.11: Ποιεσ διαφορζσ υπάρχουν ςτα δεδομζνα από το 
παρελκόν και το παρόν; 

• υγκρίνουν τα αποτελζςματά 
τουσ από το παρελκόν και το 
παρόν 

– υγκρίνουν δεδομζνα ςε πίνακεσ 

– Καταςκευάηουν μοντζλα 

– υγκρίνουν μοντζλα 

– υγκρίνουν γραφικζσ 
παραςτάςεισ 

• Εξάγουν ςυμπεράςματα 

2.  χεδιάηοντασ και διενεργϊντασ 
διερευνιςεισ 

5.  Οικοδομϊντασ και χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.12: Ποια ςχζςθ υπάρχει μεταξφ του πλθκυςμοφ 
ενόσ κθρευτι και του πλθκυςμοφ του κθράματόσ του; 

• υγκρίνουν τα αποτελζςματά τουσ 
με αποτελζςματα από άλλεσ 
ζρευνεσ 
– Μελετοφν το μοντζλο κθράματοσ-

κθρευτι (Netlogo) 
 

• Αναπαριςτοφν τα δεδομζνα με 
γραφικζσ παραςτάςεισ 

 

• Εξάγουν ςυμπεράςματα 
 

• Διατυπϊνουν προβλζψεισ 

5.  Οικοδομϊντασ και χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα 
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τάδιο 3:  
Λιψθ απόφαςθσ 

Απνζηνιή ζαο είλαη… 

Να μελεηήζεηε ηο οικοζύζηημα ηων μεζογειακών θαμνώνων όπως ήηαν παλιά ηο 1893 

ζύμθωνα με ηα δεδομένα ποσ βρέθηκαν δημοζιεσμένα ζηο βιβλίο ηοσ Θ. Διογένοσς και 

να ηο ζσγκρίνεηε με ηο πώς είναι ζήμερα. 

Για ηην εκπλήρωζη ηης αποζηολής ζας καλείζηε να δώζεηε ηεκμηριωμένες απανηήζεις 

ζηα ερωηήμαηα ποσ δημιοσργήθηκαν για να λύζεηε ασηόν ηον γρίθο. 

 
 

 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.13: Παίρνουμε αποφάςεισ. 

• Παίρνουν αποφάςεισ 

– Περιβαλλοντικό 
πρόβλθμα που 
περιγράφει ο 
Θεόφραςτοσ Διογζνουσ 

– Άγνωςτοσ Οργανιςμόσ Χ 

 

8.  Αποκτϊντασ, Αξιολογϊντασ και 
Επικοινωνϊντασ Πλθροφορίεσ 

6.  Οικοδομϊντασ εξθγιςεισ και 
ςχεδιάηοντασ λφςεισ 

7.  Επιχειρθματολογϊντασ με δεδομζνα 

 

ενάριο Ενότθτασ 6: «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 
  



Γυφτοπεταλούδα 

–Άγνωςτοσ Οργανιςμόσ Χ 
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  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.13: Παίρνουμε αποφάςεισ. 



ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.13: Παίρνουμε αποφάςεισ. 
–Περιβαλλοντικό πρόβλθμα που περιγράφει ο 

Θεόφραςτοσ Διογζνουσ Κλιματική  Αλλαγή 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.13: Παίρνουμε αποφάςεισ. 

– υςχετίηουν το περιβαλλοντικό πρόβλθμα με τον 
οργανιςμό Χ 

Oη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

επεξεάδνπλ ηνλ θύθιν 

δσήο ηεο. 

  

Η αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο δεκηνπξγεί 

πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα 

ηελ επηβίσζε ηεο 

γπθηνπεηαινύδαο. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6.14: Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του ανκρϊπου ςχετικά  με 
το περιβαλλοντικό πρόβλθμα που μελετοφμε; 

• Προτείνουν λφςεισ για 
το περιβαλλοντικό 
πρόβλθμα 
– Ατομικά 
– υλλογικά 
 

• Προτείνουν δράςεισ 

8.  Αποκτϊντασ, Αξιολογϊντασ και Επικοινωνϊντασ 
Πλθροφορίεσ 

6.  Οικοδομϊντασ εξθγιςεισ και ςχεδιάηοντασ λφςεισ 
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Εργαςίεσ για το ςπίτι Ενότθτασ 6: «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 
  

Εργαςίεσ για το ςπίτι 
που αφοροφν: 
 
  Γνϊςεισ 
 
 Δεξιότθτεσ  
 
 τάςεισ 

Ορισμέμες φορές οι ασκήσεις 
για το σπίτι προετοιμάζουμ 

το επόμεμο μάθημα 



 

Επαναλθπτικζσ ελίδεσ Ενότθτασ 6: «Ερευνϊντασ τισ Οικολογικζσ Πυραμίδεσ» 
  

Επεξθγϊ λζξεισ κλειδιά  ... 
 
Μπορϊ ... 
 
Ασ κυμθκοφμε ... 

Να γίμει 
επιλογή 
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Βιμα 1: Μεταβαίνουμε ςε μια περιοχι με καμνϊνεσ. 

Βιμα 2: Μελετοφμε τθ βλάςτθςθ τθσ περιοχισ. 

Βιμα 3: Επιλζγουμε μια δειγματολθπτικι επιφάνεια 5 χ 10 m με βλάςτθςθ που 
είναι αντιπροςωπευτικι για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

Βιμα 4: Σοποκετοφμε 4 ςθμαίεσ ςτισ γωνίεσ τθσ δειγματολθπτικισ επιφάνειασ. 

Βιμα 5: Σοποκετοφμε ζνα ςχοινί ςτθν περίμετρο τθσ δειγματολθπτικισ επιφάνειασ. 
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Βιμα 6: το κζντρο τθσ δειγματολθπτικισ επιφάνειασ μετροφμε τθ κερμοκραςία του ατμοςφαιρικοφ αζρα με το 
κερμόμετρο. 

Βιμα 7: το κζντρο τθσ δειγματολθπτικισ επιφάνειασ μετροφμε τθ βροχόπτωςθ με το βροχόμετρο. 
Βιμα 8: ε κάκε δειγματολθπτικι επιφάνεια 5 χ 10 m μετρϊ τον αρικμό των ατόμων κάκε φυτικοφ είδουσ. 
Βιμα 9: ε κάκε δειγματολθπτικι επιφάνεια 5 χ 10 m μετρϊ τον αρικμό των ατόμων κάκε ηωικοφ είδουσ. 

Βιμα 10: υμπλθρϊνουμε το κατάλλθλο ζντυπο δειγματολθψίασ. 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 
Σας Ευχαριστούμε 

πολύ!!! 


