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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 



ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΩΡΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

8:30-8:45 
Προςζλευςθ – Παρουςίεσ 

  

  ΜΕΡΟ Α:  «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 

8:45-9:15 

Παρουςίαςθ των ςτόχων και του κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ Ενότθτασ 3 

του Βιβλίου Δραςτθριοτιτων Βιολογίασ Β’ Γυμναςίου 

 «Μελετώντασ το Κυκλοφορικό μασ Σφςτημα» 

  

9:15-10:30 
Εργαςία ςε ομάδεσ: Πορεία Δραςτθριοτιτων - Ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ. 

  

10:30-11:00 
Διάλειμμα 

  

          ΜΕΡΟ Β: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό μασ φςτθμα» 

11:00-11:30 

Παρουςίαςθ των ςτόχων και του κεωρθτικοφ πλαιςίου ανάπτυξθσ τθσ 

Ενότθτασ 4 του Βιβλίου Δραςτθριοτιτων Βιολογίασ Β’ Γυμναςίου 

«Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό μασ Σφςτημα» 

  

11:30-12:45 
Εργαςία ςε ομάδεσ: Πορεία Δραςτθριοτιτων - Ρόλοσ του Εκπαιδευτικοφ 

  

12:45-13:00 
υηιτθςθ – Κλείςιμο εμιναρίου 

  



 

 
Βιβλίο Δραςτθριοτιτων & Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ 

Βιολογίασ ΒϋΓυμναςίου  
 
  



 

 
Βιβλίο Δραςτθριοτιτων & Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ 

Βιολογίασ Βϋ Γυμναςίου  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Πρόκλθςθ .... Δθμιουργία Εγγράμματων Πολιτϊν  

Βιολογική 
Γπιστημομική  

Σκέψη 

Κοιμωμική- 
Γπιστημομική 

Γγγραμματοσύμη 

Βιοηθική 
Γσαισθητοποίηση 

Αγωγή σγείας 
Περιβαλλομτική 

Αγωγή 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Ουίλιαμ Χάρβεϊ ( William Harvey, 1578 - 1657). 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 

Papadouris & Constantinou, 2007. 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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  … 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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  … 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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. 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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. 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

 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.  

 
 

χεδιαςμόσ  μακθςιακοφ υλικοφ: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

 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 : Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 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 
 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  



Ο κ. Ευριπίδθσ Καλοφαγάσ, πατζρασ του κ. 
Ηλία καλοφαγά, είναι 70 χρονϊν και είναι 
ςυνταξιοφχοσ. 
  
Ο κ. Ευριπίδθσ, όπωσ και ο γιόσ του Ηλίασ 
Καλοφαγάσ, τρϊει, πολφ ευχαρίςτωσ, πολφ 
κρζασ, πίτςεσ, ςουβλάκια, πατάτεσ 
τθγανιτζσ κ.λπ. Σα φροφτα και τα λαχανικά 
δεν τα ςυμπακεί πολφ και ζτςι τα 
αποφεφγει. υνικειεσ που τισ ζχει από 
μικρόσ. 

ενάριο Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



Ο κ. Ευριπίδθσ, εδϊ και πολλά χρόνια, 
καπνίηει περίπου 20 τςιγάρα τθν θμζρα και 
πίνει, ευχαρίςτωσ, με τουσ φίλουσ του 
διάφορα αλκοολοφχα ποτά, κακϊσ και 
αναψυκτικά. 
 
Σισ τελευταίεσ βδομάδεσ κουράηεται πολφ 
εφκολα και νοιϊκει ζνα ζντονο βάροσ ςτο 
ςτικοσ. Γιϋ αυτό αποφάςιςε να επιςκεφκεί 
το κζντρο «ΠΡΟΛΗΨΗ και ΤΓΕΙΑ» για να 
ηθτιςει ιατρικι βοικεια. 

ενάριο Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



Αποςτολι των μακθτϊν είναι: 
 
1.Να διερευνιςουν τθ δομι και τθ 
λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. 
 
2. Να μελετιςουν ςθμαντικζσ αςκζνειεσ 
του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ. 
 
3. Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ 
κατάςταςθσ υγείασ του κυκλοφορικοφ 
ςυςτιματοσ και του τρόπου ηωισ του κ. 
Ευριπίδθ.  
 

Αποςτολι  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



4. Να ςυντάξουν μια επιςτολι ςτθν 
οποία να αναφζρουν τθν τελικι τουσ 
εκτίμθςθ για τα προβλιματα υγείασ 
που ζχει ο κ. Ευριπίδθσ, κακϊσ και τισ 
προτάςεισ τουσ για τουσ τρόπουσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ. 

Η κα Αποςτολία Ιατροποφλου τουσ 
βοθκά ςτθ διερεφνθςισ τουσ, και  τουσ 
γνωρίηει με τον κ. Ευριπίδθ και με τουσ 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ του κζντρου 
«ΠΡΟΛΗΨΗ και ΤΓΕΙΑ» που κα 
ςυνεργαςτοφν μαηί τουσ  ς’ αυτιν τθν 
αποςτολι. 

Αποςτολι  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

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

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



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

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

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

Δραςτθριότθτεσ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



 

 
 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 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 



Επεξηγώ λζξεις κλειδιά  ... 
 
Μπορώ ... 
 
Ας θυμηθοφμε ... 

Επανάλθψθ  Ενότθτασ 3: Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό  μασ φςτθμα 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Μελετϊντασ το Κυκλοφορικό μασ φςτθμα» 
  

 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 4: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

Σηόηεφ Πρίςτλεϊ (Joseph Priestley, 1733 - 1804 μ.χ.) 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

Papadouris & Constantinou, 2007. 



 

» 
  

 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 

 Να περιγράφουν τθ δομι και τθ λειτουργία του αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 

 Να εξθγοφν τον μθχανιςμό ανταλλαγισ αερίων ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό. 

 

 Να διατυπϊνουν διαφορζσ μεταξφ αερόβιασ και αναερόβιασ 
αναπνοισ. 

 

 Να διερευνοφν πειραματικά τθν ποςότθτα του οξυγόνου και 
διοξειδίου του άνκρακα ςτον ειςπνεόμενο και ςτον εκπνεόμενο αζρα. 

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



  

 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ … 
 

 Να ανακαλοφν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να μειϊςουμε τθν 
πικανότθτα να προςβλθκοφμε από αςκζνειεσ του αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

 

 Να περιγράφουν διάφορεσ αςκζνειεσ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. 
 

 Να εξθγοφν τθ ςχζςθ μεταξφ του τρόπου ηωισ των ανκρϊπων και τθσ 
λειτουργίασ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

 Να εξθγοφν πϊσ ςυνεργάηονται το πεπτικό, το κυκλοφορικό και το 
αναπνευςτικό ςφςτθμα ςτον άνκρωπο για τθν εξαςφάλιςθ των 
ενεργειακϊν του αναγκϊν. 
 

Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

 

 Να κατανοιςουν τον τρόπο ανάπτυξθσ  τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ. 

 Να αντιλθφκοφν τον ρόλο του πειράματοσ, τθσ 
παρατιρθςθσ ςτθν επιςτιμθ, κακϊσ  και τθ διαφορά 
μεταξφ παρατιρθςθσ και ερμθνείασ τθσ παρατιρθςθσ.  

 Να κατανοιςουν τον ρόλο και τθ ςθμαςία των 
πειραμάτων. 

 Να κατανοιςουν τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ 
τθσ επιςτιμθσ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  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 ανάπτυξθσ  υποκζςεων, 

ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ πειράματοσ, ζλεγχου 

μεταβλθτϊν και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ   διεξαγωγισ 

πειράματοσ  

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ παρατιρθςθσ 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ  υποκζςεων, 

ςχεδιαςμοφ και εκτζλεςθσ πειράματοσ, ζλεγχου 

μεταβλθτϊν και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων. 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



Γενικοί ςτόχοι Ενότθτασ 4: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 

  

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει  … 

 Να αναπτφξουν  κετικζσ ςτάςεισ  όςον 
αφορά κζματα ιςορροπθμζνθσ 
διατροφισ, υγιεινοφ τρόπου ηωισ, 
πρόλθψθσ  αςκενειϊν,  αποφυγισ του 
καπνίςματοσ, 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. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



 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  

 
 

χεδιαςμόσ  μακθςιακοφ υλικοφ: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



 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: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  



 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «:Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  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 διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ διδακτικόσ χρόνοσ για δραςτθριότθτεσ και 
ειςαγωγικό μζροσ : 6,5  διδακτικζσ περίοδοι 
 
Προτεινόμενοσ χρόνοσ για αξιολόγθςθ εργαςιϊν για το ςπίτι: 0,5 
διδακτικι περίοδοσ 
 



Η κα Αγγελικι Καλοφαγά, ςφηυγοσ  του κ. 
Ευριπίδθ Καλοφαγά, θλικίασ 65 χρονϊν, 
υπιρξε για πολλά χρόνια καπνίςτρια. Σουσ 
τελευταίουσ μινεσ ζχει ςοβαρά αναπνευςτικά 
προβλιματα, και επιςκζπτεται το κζντρο 
«ΠΡΟΛΗΨΗ και ΤΓΕΙΑ» κάκε δφο μινεσ.  
 
Ο πνευμονολόγοσ που τθν παρακολουκεί τθσ 
ζγραψε μια ςυνταγι για να αγοράςει ζνα νζο 
ειςπνεόμενο φάρμακο για αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ υγείασ τθσ. Ο γιατρόσ τισ είπε 
ότι το νζο φάρμακο είναι οικονομικά πιο 
ςυμφζρον. Η κα Αγγελικι πιγε ςτο 
φαρμακείο να το αγοράςει, αλλά διαπίςτωςε 
ότι το νζο φάρμακο ςτοιχίηει περιςςότερα 
από αυτό που ζπαιρνε προθγουμζνωσ.  
 

ενάριο Ενότθτασ 4: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



Η κα Αγγελικι προβλθματίηεται κατά πόςο 
κα πρζπει να αγοράςει το νζο φάρμακο 
που τθσ πρότεινε ο γιατρόσ, ι αν κα 
ςυνεχίςει να αγοράηει το φάρμακο που 
χρθςιμοποιοφςε μζχρι τϊρα.  
Οι μακθτζσ καλοφνται να ςυνεργαςτοφν με 
τον πνευμονολόγο, και τον βιολόγο του 
κζντρου «ΠΡΟΛΗΨΗ και ΤΓΕΙΑ» για να 
βοθκιςουν τθν κα Αγγελικι να πάρει μια 
ςυνειδθτι και τεκμθριωμζνθ απόφαςθ για 
το κζμα που τθν απαςχολεί. 

ενάριο: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



Αποςτολι των μακθτϊν είναι: 
 
 
1.Να μελετιςουν τθ δομι, τθ λειτουργία 
και ςθμαντικζσ αςκζνειεσ του 
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. 
 
2. Να  ανακαλφψουν τθ ςχζςθ που μπορεί 
να υπάρχει μεταξφ τθσ κατάςταςθσ τθσ 
υγείασ του αναπνευςτικοφ  ςυςτιματοσ και 
των ςυνθκειϊν (διατροφικϊν και 
γενικότερου τρόπου ηωισ) των ανκρϊπων. 
 

Αποςτολι: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



Η κα Αποςτολία Ιατροποφλου τουσ 
βοθκά ςτθ διερεφνθςισ τουσ, και  τουσ 
γνωρίηει με τθν κα Αγγελικι και με 
τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ του κζντρου 
«ΠΡΟΛΗΨΗ και ΤΓΕΙΑ» που κα 
ςυνεργαςτοφν μαηί τουσ  ς’ αυτιν τθν 
αποςτολι. 

3. Να εξθγιςουν τθ ςυνεργαςία που 
υπάρχει μεταξφ πεπτικοφ, 
κυκλοφορικοφ και αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτον άνκρωπο για τθν 
εξαςφάλιςθ των ενεργειακϊν του 
αναγκϊν.  
4. Να βοθκιςουν τθν κα Αγγελικι να 
πάρει μια απόφαςθ για το ηιτθμα που 
τθν απαςχολεί.  

Αποςτολι : Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



 
 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.1:  
Ποιο είναι το δίλθμμα που απαςχολεί τθν  
κα  Αγγελικι καλοφαγά;  
 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.2: Σι είναι αναπνοι;  

 

Δραςτθριότθτεσ: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.3: 
 Δομι και λειτουργία του 
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 
  



 

 
 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.4: Σι ςυμβαίνει 
όταν το οξυγόνο ςτον οργανιςμό 
μασ δεν είναι αρκετό για τισ 
ενεργειακζσ μασ ανάγκεσ; 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.5: Αςκζνειεσ 
του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ 

Δραςτθριότθτεσ: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



 

 
 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4.6: Ποιο 
φάρμακο να αγοράςει θ 
κυρία Αγγελικι;  

Δραςτθριότθτεσ: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



Εργαςίεσ για το ςπίτι 
που αφοροφν: 
 
  Γνϊςεισ 
 
 Δεξιότθτεσ  
 
 τάςεισ 

Εργαςίεσ για το ςπίτι: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



Επεξηγώ λζξεις κλειδιά  ... 
 
Μπορώ ... 
 
Ας θυμηθοφμε ... 

Επανάλθψθ: Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα 
  



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 
  

 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) 



ΕΝΟΣΗΣΑ 4: «Ανακαλφπτοντασ το Αναπνευςτικό  μασ φςτθμα» 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΒϋΓΤΜΝΑΙΟΤ 
Σας Ευχαριστούμε 

πολύ!!! 


