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Τη νέα σχολική χρονιά 2012 – 2013 θα γίνει, 
πιλοτικά, πλήρης εισαγωγή των Νέων 
Ωρολογίων Προγραμμάτων σε τέσσερα 
γυμνάσια (ένα σε κάθε επαρχία): 

Λευκωσία – Γ. Πέρα Χωρίου/Νήσου 

Λεμεσός – Τσίρειο Γ. 

Πάφος – Γ. Έμπας 

Λάρνακα – Γ. Πετράκη Κυπριανού  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ B.pdf
ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.pdf


ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

• Ενημέρωση για το περιεχόμενο της Βιολογίας Α΄,     

Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου. 

• Ανάλυση του Σκεπτικού Διάρθρωσης και της 

Αλληλουχίας της συγκεκριμένης Διδακτέας Ύλης της   

Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου όπου τα κεφάλαια συνυφαίνονται 

μεταξύ τους ώστε να γίνει αντιληπτή η σχέση και 

συνεργασία μεταξύ των οργανικών συστημάτων. 

• Σύνθεση του Σκεπτικού, των Διδακτικών Στόχων και 

των Βασικών Εννοιών του ΝΑΠ για την Β΄ και Γ΄. 

• Παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους 

εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων που θα τους 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων, 

φύλλων εργασίας κ.λπ. 



ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ: 

• Συνδυασμός των:  

o Υφιστάμενων βιβλίων 

 ΥΑΠ-Γ: «Ανθρωπολογία – Αγωγή Υγείας Γ΄ 

Γυμνασίου», (ΥΑΠ) 

 ΟΕΔΒ-Γ: «Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου», (ΟΕΔΒ) 

 ΟΕΔΒ-Α: «Βιολογία Α΄ Γυμνασίου», (ΟΕΔΒ) 

o Προγραμματισμός της Διδακτέας Ύλης της Β΄ και 

Γ΄ Γυμνασίου 

o Νέες Προσεγγίσεις σύμφωνα με τα ΝΑΠ Βιολογίας 







Αξιολόγηση των μαθητών 
 Τι αξιολογούμε; 



Ερωτήματα αποτελεσματικής 
αξιολόγησης- 

Bloom’s Taxonomy of Questioning 
Τα ερωτήματα αφορούν: 

1 •Γνώση: ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών 

2 
•Κατανόηση: διάκριση της διαφορετικότητας 

3 

•Εφαρμογή: χρήση μιας έννοιας σε νέα  

             πλαίσια 

4 

•Ανάλυση: διαχωρισμός του όλου σε συστατικά 

             μέρη  

5 
•Σύνθεση: 

6 
•Αξιολόγηση: διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

κατασκευή ενός συνόλου μετά από  

επιλογή των συστατικών στοιχείων  

 



Επίπεδο  
κατανόησης 

 
Εύρος Ποσοστών 

Γνώση 45-25 % 

Κατανόηση 30-35 % 

Εφαρμογή 10-15 % 

Ανάλυση  
 

15-25 % Σύνθεση 

Αξιολόγηση 



 Η αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να 
στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

 Εγκυρότητα (Μετρά αυτό που επιδιώκει) 

 Αξιοπιστία (Επαναληπτικότητα) 

 Αντικειμενικότητα (Δεν εξαρτάται από 
     τον αξιολογητή) 

 Διακριτότητα (Ταξινόμηση σε επίπεδα) 

 



• Παρατήρηση 
• Παιδαγωγικό ημερολόγιο με αφηγηματικές 

καταγραφές 
• Συνέντευξη – προφορική εξέταση 
• Πρακτική αξιολόγηση εργαστηριακών δεξιοτήτων 
• Ατομικά φύλλα εργασίας 
• Φύλλα ομαδικής εργασίας 
• Τετράδιο εργασιών (εργαστηριακών ασκήσεων,  
     εργασίας πεδίου κ.λπ.)  
• Δημιουργικές διερευνητικές εργασίες (τύπου project, 

posters) 
• Φύλλα αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης 
• Φάκελος εργασιών - επιτευγμάτων (portfolio) 
• Γραπτά διαγνωστικά δοκίμια 

 

 Μέσα και Εργαλεία Αξιολόγησης 
Μαθητών 



 Τα γραπτά διαγνωστικά δοκίμια αποτελούν ένα 
σημαντικό εργαλείο τελικής αξιολόγησης.  

 Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται:  
 

◦ Σωστό/Λάθος 

◦ Αντιστοίχηση 

◦ Ερώτηση πολλαπλής επιλογής  

◦ Συμπλήρωση κενών 

◦ Σύντομη γραπτή απάντηση  

◦ Λίστα – αναφορά μερών ενός συνόλου-φαινομένου 

◦ Σειρά ή διαδοχή μερών ενός συνόλου-φαινομένου 

◦ Εκτενής γραπτή απάντηση 

◦ Δημιουργία-Ανάλυση Διαγραμμάτων/γραφικών  
παραστάσεων  



 
Ανατροφοδότηση προς τους μαθητές 

Ανατροφοδότηση 

Θετική 

Ειδική 

Αρνητική 

Μη ειδική 



ΔΡΑΣΕΙΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Διαγνωστικά Δοκίμια 50 

Δημιουργικές εργασίες -project 10 

Βιβλίο Δραστηριοτήτων – 
Τετράδιο - Φύλλα Εργασίας 

10 

Συμμετοχή στις 
δραστηριότητες της τάξης 
(ολομέλεια – ομάδα) 

 
20 

Ενδιαφέρον για το μάθημα – 
Συγκριτικό πλεονέκτημα 

 
5 

Πρακτικές – Πειραματικές 
δεξιότητες 

 
5 

Πιλοτικό Σχήμα Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου:  



Προτείνονται:  

Για το Α΄ Τετράμηνο 
◦ Το πρώτο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι εύκολο 

 Στην Ενότητα Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των 
Ζωντανών Οργανισμών (όχι στην Εισαγωγή) 

 Με 2-3 ασκήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχησης, 
σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής) 

 Βαρύτητα 25% 

◦ Το δεύτερο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι 
εύκολο στο μάθημα της ημέρας 
(προειδοποιημένο)  
 Βαρύτητα 25% 

 



Προτείνονται:  

◦ Το τρίτο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι σε μία 
ολόκληρη ενότητα   
 Στην Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών: 

Ανακαλύπτοντας την Οργάνωση των Ζωντανών Οργανισμών 

 Σύμφωνα με προηγούμενες οδηγίες για τα Γραπτά 
Διαγνωστικά Δοκίμια (βλ. Δειγματικό Διαγώνισμα ) 

 Βαρύτητα 50% 

Γνώση 40% 

Κατανόηση 25% 

Εφαρμογή 20% 

Ανάλυση 
Σύνθεση 
Αξιολόγηση 

15% 

Γνώση 45-25% 

Κατανόηση 30-35% 

Εφαρμογή 10-15% 

Ανάλυση 
Σύνθεση 
Αξιολόγηση 

15-25% 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ 



 Προτείνεται η εφαρμογή για την Α΄ 
Γυμνασίου σε μια Ενότητα και σε ένα Τμήμα 

 

Πίνακας Αξιολόγησης Μαθητών με βάση τους Στόχους των Ενοτήτων v3.xlsx
Πίνακας Αξιολόγησης Μαθητών με βάση τους Στόχους των Ενοτήτων v3.xlsx
Πίνακας Αξιολόγησης Μαθητών με βάση τους Στόχους των Ενοτήτων v3.xlsx














   Α΄: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ      

Οδηγός Εκπαιδευτικού 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-4-V2.doc
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-4-V2.doc
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-4-V2.doc


Β΄: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Οδηγός Εκπαιδευτικού 



Βιολογίας Α΄Γυμνασίου 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v7.docx
../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2011-2012/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-2012.doc


 

Βιολογίας Β΄- Γ΄ Γυμνασίου 
(Πιλοτικά)  

 

 

 

 

../ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2011-2012/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011-2012.doc
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v8.docx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v8.docx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v8.docx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v8.docx
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 v8.docx
Προγραμματισμός Β΄ Γυμνασίου 2012-2013 v7.docx


1. Σχετικός 

Προγραμματισμός 

2. Βασικές Έννοιες 
3. Σχετικές σελίδες στα 

υφιστάμενα βιβλία 

4. Αριθμός των 

διδακτικών περιόδων 
5. Επεξηγείται το 

Σκεπτικό εξέτασης 

των συγκεκριμένων 

εννοιών στο 

συγκεκριμένο σημείο 

6. Δίνονται οι 

σχετικοί Ειδικοί 

Στόχοι σύμφωνα με 

τα Νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα 

Βιολογίας Β΄ 

Γυμνασίου 
7. Σκιαγραφείται το 

μαθησιακό πλαίσιο 

δίνοντας τις Βασικές 

Έννοιες 

8. Παραδείγματα 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, 

σελ. 120-122 

1 1 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105  

2 3 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 6 

4 Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου 

(κυτταρική μεμβράνη, Ενδοπλασματικό δίκτυο, 

Συσκευή Golgi, κυστίδια (π.χ. λυσοσώματα), 

πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, 

κεντροσωμάτιο.  

(Από το κύτταρο στα οργανίδια και μακρομόρια) 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 22-23 

  

3 9 

5 Χημική πέψη - πεπτικά ένζυμα. 

(Από τα μακρομόρια στα μικρομόρια). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 114-

116* 

2 11 

6 Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 1 12 

7 Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό σύστημα. 

(Κατάληξη των θρεπτικών συστατικών στα 

κύτταρα). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124* 1 13 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 17 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 1 18 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 20 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 22 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 25 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 79 

3 28 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και 

τρόπος ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 29 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 31 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, 

σελ. 120-122 

1 1 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105   

2 3 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 6 

4 Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου 

(κυτταρική μεμβράνη, Ενδοπλασματικό δίκτυο, 

Συσκευή Golgi, κυστίδια (π.χ. λυσοσώματα), 

πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, 

κεντροσωμάτιο.  

(Από το κύτταρο στα οργανίδια και μακρομόρια) 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 22-23 

  

3 9 

5 Χημική πέψη - πεπτικά ένζυμα. 

(Από τα μακρομόρια στα μικρομόρια). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 114-

116* 

2 11 

6 Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 1 12 

7 Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό σύστημα. 

(Κατάληξη των θρεπτικών συστατικών στα 

κύτταρα). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124* 1 13 



1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, σελ. 

120-122 

1 



1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, σελ. 

120-122 

1 
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1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, σελ. 

120-122 

1 

• Στόχοι: 
• Β.3.1. Να συνδέουν το ανθρώπινο πεπτικό, αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα και να 

κατανοούν πώς αλληλεπιδρούν για να διατηρήσουν  τον οργανισμό στη ζωή. 

• Β.3.12.  Να γνωρίζουν πώς οι τροφές διασπώνται με την πέψη, ώστε να χρησιμοποιηθούν 

από τον οργανισμό για ενέργεια, ανάπτυξη και επιδιόρθωση των βλαβών. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Η ανάγκη για διατροφή και εξασφάλιση θρεπτικών συστατικών 

• Δομικά υλικά 

• Ενεργειακές ουσίες 

• Τι περιέχει η τροφή 

• Θρεπτικές ουσίες 

• Υδατάνθρακες 

• Λίπη 

• Πρωτεΐνες 

• Νερό 

• Άλατα 

• Βιταμίνες 

• Διάκριση των πιο πάνω ουσιών σε οργανικές και ανόργανες 

•Νουκλεϊνικά οξέα 



1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, σελ. 

120-122 

1 

• Στόχοι:  
• Β.3.20.  Να ανακαλύπτουν τη σύνδεση ασθενειών με διατροφικές ελλείψεις. 

• Β.3.21.  Να αναφέρουν ασθένειες που αφορούν το πεπτικό σύστημα και να συσχετίζουν την 

εμφάνισή τους με τη δράση διαφόρων παραγόντων του περιβάλλοντος ή παραγόντων που 

σχετίζονται με ατομικές πρακτικές ή συμπεριφορές όπως είναι οι διατροφικές συνήθειες. 

• Β.3.22. Να κατανοούν τη σημασία της πρόληψης, τα αίτια, τα συμπτώματα και τη θεραπεία 

παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη διατροφή όπως η παχυσαρκία και η ανορεξία. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες 

• Είδος/ποιότητα τροφών 
• Έτοιμα φαγητά 

• Προπαρασκευασμένα φαγητά 

• Κονσερβοποιημένα φαγητά 

• Τροφές πλούσιες σε λίπη 

• Πρόγραμμα/ποσότητα διατροφής 
• Αποφυγή πρωινού 

• Βαρύ βραδινό  

• Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις 
• Παχυσαρκία              Μικροβιακές παθήσεις 

• Νευρική Ανορεξία   Ουλίτιδα 

• Διαβήτης   Τερηδόνα 

• Ψηλή χοληστερόλη 



• Στόχοι:  
• Β.3.14. Να αντλούν πληροφορίες από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές για την ενεργειακή αξία 

των τροφίμων και για την ενέργεια που απαιτείται για βασικές καθημερινές δραστηριότητες. 

• Β.3.15. Να κατανοούν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής για την υγεία. 

• Β.3.16. Να γνωρίζουν για τα διαφορετικά είδη τροφών και να εκτιμήσουν ότι ο ισορροπημένος 

συνδυασμός τους οδηγεί σε σωστή διατροφή. 

• Β.3.17. Να κατανοούν ότι οι ενεργειακές ανάγκες των οργανισμών ποικίλουν με βάση την ηλικία 

και την ημερήσια δραστηριότητά τους.  

• Β.3.18. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, σε ποσοστά 

υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπιδίων, βιταμινών, αλάτων, νερού και φυτικών ινών και να 

ανακαλούν τη χρησιμότητα/ρόλο όπως και κάποιες πηγές αυτών των θρεπτικών ουσιών.  

• Β.3.19. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής δίαιτας και να κατανοούν τη 

σημασία εφαρμογής της για την ανθρώπινη υγεία. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Υπερσιτισμός 

• Ισορροπημένη διατροφή / Μεσογειακή δίαιτα 

• Υποσιτισμός 

• Πηγές θρεπτικών συστατικών 

• Ενεργειακές ανάγκες με βάση την ηλικία και την ημερήσια δραστηριότητα 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105  

2 



• Στόχοι:  
• Β.3.2. Να ανιχνεύουν εργαστηριακά τις βασικές κατηγορίες θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

• Β.3.3. Να διεξάγουν πειραματική διερεύνηση για την ενεργειακή αξία των τροφών.  

• Β.3.4. Να συγκρίνουν εργαστηριακά την παραγωγή ενέργειας από διαφορετικά τρόφιμα. (Ε) 

• Βασικές Έννοιες: 

• Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών 
• Ανίχνευση Υδατανθράκων 

• Ανίχνευση γλυκόζης με αντιδραστήριο Benedict ή Φελίγγειο υγρό 

• Ανίχνευση αμύλου και κυτταρίνης με διάλυμα ιωδίου 

• Ανίχνευση Πρωτεϊνών με αντίδραση διουρίας (Biuret) (NaOH, διάλυμα θειικού χαλκού 

CuSO4) ή με αντιδραστήριο Milon 

• Ανίχνευση Λιπών με οινόπνευμα ή με διηθητικό χαρτί 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105  

2 



• Σκεπτικό:  

• Να εξεταστεί σε αυτό το σημείο πώς από τις τροφές που παίρνει ένας οργανισμός 

με την μηχανική πέψη φτάνουμε στο επίπεδο των κυττάρων.  

• Αυτό που τρώμε δεν είναι τίποτε άλλο από τμήματα τροφών που αποτελούνται από 

κύτταρα. 

• Στόχοι:  
• Β.3.5. Να περιγράφουν συνοπτικά την πορεία της τροφής στο πεπτικό σύστημα. 

• Β.3.6. Να εξηγούν το ρόλο σημαντικών οργάνων στη διαδικασία της πέψης. 

• Β.3.7. Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις διάφορες δομές στην ανατομία του πεπτικού 

συστήματος. (Ε)  

• Β.3.8. Να κατανοούν τις διαδικασίες της πέψης.  

• Β.3.9. Να εξηγούν τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο η τροφή κινείται με την περίσταλση.  

• Βασικές Έννοιες: 

• Μέρη του πεπτικού συστήματος 
• Στοματική κοιλότητα 

• Σιελογόνοι αδένες 

• Επιγλωττίδα 

• Φάρυγγας 

• Οισοφάγος 

• Στομάχι 

• Δωδεκαδάκτυλο 

• Λεπτό έντερο 

• Παχύ έντερο 

• Πρωκτός 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 



• Σκεπτικό:  

• Να εξεταστεί σε αυτό το σημείο πώς από τις τροφές που παίρνει ένας οργανισμός 

με την μηχανική πέψη φτάνουμε στο επίπεδο των κυττάρων.  

• Αυτό που τρώμε δεν είναι τίποτε άλλο από τμήματα τροφών που αποτελούνται από 

κύτταρα. 

• Στόχοι:  
• Β.3.5. Να περιγράφουν συνοπτικά την πορεία της τροφής στο πεπτικό σύστημα. 

• Β.3.6. Να εξηγούν το ρόλο σημαντικών οργάνων στη διαδικασία της πέψης. 

• Β.3.7. Να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις διάφορες δομές στην ανατομία του πεπτικού 

συστήματος. (Ε)  

• Β.3.8. Να κατανοούν τις διαδικασίες της πέψης.  

• Β.3.9. Να εξηγούν τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο η τροφή κινείται με την περίσταλση.  

• Βασικές Έννοιες: 

• Μέρη του πεπτικού συστήματος 
• Στοματική κοιλότητα 

• Σιελογόνοι αδένες 

• Επιγλωττίδα 

• Φάρυγγας 

• Οισοφάγος 

• Στομάχι 

• Δωδεκαδάκτυλο 

• Λεπτό έντερο 

• Παχύ έντερο 

• Πρωκτός 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, 

σελ. 120-122 

1 1 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105   

2 3 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 6 

4 Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου 

(κυτταρική μεμβράνη, Ενδοπλασματικό δίκτυο, 

Συσκευή Golgi, κυστίδια (π.χ. λυσοσώματα), 

πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, 

κεντροσωμάτιο.  

(Από το κύτταρο στα οργανίδια και μακρομόρια) 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 22-23 

  

3 9 

5 Χημική πέψη - πεπτικά ένζυμα. 

(Από τα μακρομόρια στα μικρομόρια). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 114-

116* 

2 11 

6 Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 1 12 

7 Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό σύστημα. 

(Κατάληξη των θρεπτικών συστατικών στα 

κύτταρα). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124* 1 13 



• Σκεπτικό:  

• Εφόσον η τροφή αποτελείται από κύτταρα, είναι ευκαιρία να εξετάσουμε πώς είναι 

δομημένα τα κύτταρα, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ότι εξετάστηκαν στην Α΄ 

Γυμνασίου. 

• Από το κύτταρο κινούμαστε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα οργανίδια, εξετάζοντας 

τη δομή και τη λειτουργία τους και στη συνέχεια στα μακρομόρια. 

• Οι τροφές δεν είναι τίποτε άλλο από ομάδες κυττάρων ή κύτταρα που αποτελούνται 

από οργανίδια τα οποία φτιάχνονται από μακρομόρια. 

• Στόχοι:  
• Β.4.1. Να κατανοούν και να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου και των 

σημαντικότερων υποκυτταρικών οργανιδίων. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Κυτταρική μεμβράνη  

• Ενδοπλασματικό δίκτυο  

• Συσκευή Golgi  

• Κυστίδια (π.χ. λυσοσώματα)  

• Πυρήνας  

• Μιτοχόνδρια  

• Ριβοσώματα  

• Κεντροσωμάτιο  

• Θα αποσταλεί υλικό από το ΥΠΠ. 

4 Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου (κυτταρική 

μεμβράνη, Ενδοπλασματικό δίκτυο, Συσκευή Golgi, κυστίδια 

(π.χ. λυσοσώματα), πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, 

κεντροσωμάτιο.  

(Από το κύτταρο στα οργανίδια και μακρομόρια) 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 22-23 

  

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
1 Διατροφή (εξασφάλιση θρεπτικών ουσιών) –  

Ανόργανες και Οργανικές ουσίες 

Σύγχρονες (ανθυγιεινές) διατροφικές συνήθειες  

Ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 104-107 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 18-20 

/ 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 112*, 

σελ. 120-122 

1 1 

2 Ισορροπημένη Διατροφή – Μεσογειακή δίαιτα. 

Σύσταση τροφής – Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. (Ε) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 117-119 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 105   

2 3 

3 Πεπτικό σύστημα -  

Μηχανική Πέψη (Από την τροφή στα κύτταρα) 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 108-113 3 6 

4 Δομή και λειτουργία του ευκαρυωτικού κυττάρου 

(κυτταρική μεμβράνη, Ενδοπλασματικό δίκτυο, 

Συσκευή Golgi, κυστίδια (π.χ. λυσοσώματα), 

πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, 

κεντροσωμάτιο.  

(Από το κύτταρο στα οργανίδια και μακρομόρια) 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 22-23 

  

3 9 

5 Χημική πέψη - πεπτικά ένζυμα. 

(Από τα μακρομόρια στα μικρομόρια). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 114-

116* 

2 11 

6 Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 1 12 

7 Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό σύστημα. 

(Κατάληξη των θρεπτικών συστατικών στα 

κύτταρα). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124* 1 13 



• Σκεπτικό:  

• Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε σε ακόμα μικρότερο επίπεδο, από τα μακρομόρια στα 

μικρομόρια, με τη χημική πέψη. 

• Με τη βοήθεια ειδικών ουσιών, των ενζύμων, που παράγονται σε διάφορα μέρη στο 

πεπτικό σύστημα, τα μακρομόρια διασπώνται σε απλούστερα τελικά προϊόντα, τα 

μικρομόρια. 

• Στόχοι:  
• Β.3.10. Να κατανοούν το ρόλο των πεπτικών ενζύμων και της χολής στη διαδικασία της πέψης. 

(Ε)  

• Β.3.13. Να διερευνούν το χρόνο/ταχύτητα εκτέλεσης μιας βιοχημικής αντίδρασης (π.χ. αμυλάση 

και άμυλο) και να προσδιορίζουν και να ελέγχουν τις σχετικές μεταβλητές κατά την πειραματική 

διερεύνηση της δράσης ενός ενζύμου. (Ε)  Δραστ. Α.3. σε. ΥΑΠ114 

• Βασικές Έννοιες: 

• Υδατάνθρακες 

• Άμυλο 

• Αμυλάση ή πτυαλίνη 

• Γλυκόζη 

• Πρωτεΐνες 

• Πρωτεάσες 

• Αμινοξέα 

• Λίπη 

• Παγκρεατικό υγρό 

• Χολή 

• Γλυκερόλη 

• Λιπαρά οξέα 

 

5 Χημική πέψη - πεπτικά ένζυμα. 

(Από τα μακρομόρια στα μικρομόρια). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 114-

116* 

2 



• Σκεπτικό:  

• Αυτά τα μικρομόρια στα οποία έχει διασπασθεί η τροφή χρειάζεται τώρα να 

απορροφηθούν από τον οργανισμό για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

• Στόχοι:  

• Β.3.11. Να εξηγούν πώς η δομή του εντέρου συμβάλλει στην απορρόφηση 

των μονομερών βιολογικών μορίων.  

• Βασικές Έννοιες: 

• Απορρόφηση 

• Λάχνες του εντέρου 

• Μακρομόρια 

• Μικρομόρια 

• Τριχοειδή 

• Εργαστήριο 

• Η απορρόφηση από χαρτί λείο και χαρτί κουζίνας. 

 

 

6 Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 1 



• Σκεπτικό:  

• Αυτά τα μικρομόρια αφού απορροφηθούν από το κυκλοφορικό σύστημα 

τότε καταλήγουν στα κύτταρα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. 

• Στόχοι:  

• Β.3.36. Να ονομάζουν τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του 

ανθρώπου. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Καρδία 

• Αιμοφόρα αγγεία 

• Φλέβες 

• Αρτηρίες 

• Τριχοειδή 

• Αίμα 

• Συκώτι 

• Πνεύμονες 

 

 

7 Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό σύστημα. 

(Κατάληξη των θρεπτικών συστατικών στα 

κύτταρα). 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124* 1 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 17 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 1 18 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος - αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 20 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 22 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 25 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 79 

3 28 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και 

τρόπος ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 29 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 31 



• Σκεπτικό:  
• Αφού έγινε εισαγωγή του κυκλοφορικού συστήματος, τώρα οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν 

τη σημασία του κυκλοφορικού συστήματος στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών. 

• Στόχοι:  
• Β.3.37.  Να εξηγούν το ρόλο των οργάνων του κυκλοφορικού συστήματος.  

• Β.3.38. Να μελετήσουν τη δομή της καρδιάς. (Ε)  

• Β.3.39. Να εξηγούν τη λειτουργία της καρδιάς.  

• Β.3.40. Να κατανοούν ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης ο καρδιακός ρυθμός μεταβάλλεται. (Ε)  

• Β.3.41. Να περιγράφουν τη δομή των αγγείων: αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή  και να 

κατανοήσουν τον ρόλο τους.  

• Β.3.42. Να περιγράφουν τη κυκλοφορία του αίματος διαμέσου των αιμοφόρων αγγείων από και 

προς την καρδιά.  

• Βασικές Έννοιες: 
• Καρδία 

• Δεξιός – Αριστερός Κόλπος 

• Δεξιά – Αριστερή Κοιλία 

• Βαλβίδες 
• Διγλώχινα 

• Τριγλώχινα 

• Άνω Κοίλη φλέβα 

• Κάτω Κοίλη Φλέβα 

• Πνευμονική αρτηρία 

• Μικρή ή πνευμονική κυκλοφορία 

• Μεγάλη ή Σωματική κυκλοφορία 

• Στεφανιαίες αρτηρίες 

• Σφυγμός 

8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 



• Σκεπτικό:  
• Αφού εξετάστηκε η δομή και η λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος είναι η κατάλληλη 

περίοδος για τη σύνδεση με ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος και του τρόπου ζωής μας. 

• Στόχοι:  
• Β.3.49.  Να αναφέρουν ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (καρδιοπάθειες, αγγειοπάθειες 

κ.τ.λ.) και να συσχετίζουν την εμφάνισή τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες και το σύγχρονο 

τρόπο ζωής. 

• Βασικές Έννοιες: 

• Καρδιοπάθειες 

• Αγγειοπάθειες 

• Αθηροσκλήρωση 

• Αθηρωματικές πλάκες 

• Θρόμβος 

• Έμφραγμα 

• Σύγχρονος τρόπος ζωής 
• Παχυσαρκία 

• Πλούσια σε ζωικά λίπη διατροφή 

• Κάπνισμα 

• Περιβάλλον 
• Αέριοι ρύπο π.χ. Μονοξείδιο του άνθρακα 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 69 

1 



• Σκεπτικό:  
• Εξετάζεται σε αυτό το σημείο το αίμα (τα συστατικά και ο ρόλος του) και οι ομάδες αίματος και η 

αιμοδοσία, έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το επόμενο κεφάλαιο που είναι το 

αναπνευστικό σύστημα. 

• Στόχοι:  
• Β.3.43.  Να διακρίνουν τα συστατικά του αίματος. 

• Β.3.44.  Να εξηγήσουν το ρόλο του αίματος. 

• Β.3.45. Να ανακαλούν τη σύνθεση του αίματος: ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, 

αιμοπετάλια και πλάσμα. (Ε)  

• Β.3.46. Να κατανοούν ότι το πλάσμα περιέχει ανόργανες και οργανικές ουσίες, χρήσιμες και 

άχρηστες (πρωτεΐνες, ορμόνες, άλατα, ουρία, διοξείδιο του άνθρακα κ.ά.), και διανέμει τη 

θερμική ενέργεια σ’ όλο το σώμα.  

• Β.3.47. Να περιγράφουν τις προσαρμογές των ερυθρών αιμοσφαιρίων για την μεταφορά του 

οξυγόνου (σχήμα ερυθρού, παρουσία αιμοσφαιρίνης).  

• Β.3.48. Να γνωρίζουν ότι τα αιμοπετάλια εμπλέκονται στην πήξη του αίματος για να εμποδίσουν 

την απώλεια αίματος και την είσοδο των μικροοργανισμών στο αίμα.  

• Βασικές Έννοιες: 
• Ερυθρά αιμοσφαίρια 

• Αιμοσφαιρίνη 

• Αναιμίες 

• Μεσογειακή αναιμία 

• Λευχαιμία 

• Λευκά αιμοσφαίρια 
• Φαγοκυττάρωση 

• Λεμφοκύτταρα 

• Αντισώματα 

• Ανοσία: Φυσική, Τεχνητή 

• Εμβόλια 

• Οροί 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος - αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 

• Αιμοπετάλια 
• Πήξη αίματος 

• Πλάσμα του αίματος 
• Μεταφορά ουσιών 

• Διανομή θερμικής ενέργειας 

• Ομάδες αίματος 
• Μετάγγιση 

• Πανδότης 

• Πανδέκτης 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 17 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 1 18 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος - αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 20 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 22 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 25 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 79 

3 28 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και 

τρόπος ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 29 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 31 



• Σκεπτικό:  

• Αφού εξετάστηκαν τα συστατικά και ο ρόλος του αίματος, σε αυτό το 

σημείο εξετάζεται πώς τα αναπνευστικά αέρια που μεταφέρονται με το αίμα 

περνούν προς και από τα κύτταρα  των ιστών καθώς και πώς τα 

αναπνευστικά αέρια περνούν από και προς τα τριχοειδή, στους πνεύμονες. 

• Στόχοι:  
• Β.3.30. Να προσδιορίζουν την πορεία των αναπνευστικών αερίων κατά τη λειτουργία της 

αναπνοής στον ανθρώπινο οργανισμό. 

• Β.3.31. Να εξηγούν πώς η δομή των κυψελίδων είναι προσαρμοσμένη για την ανταλλαγή 

αερίων και να περιγράφουν το ρόλο τους στην ανταλλαγή αερίων μεταξύ πνευμόνων και 

τριχοειδών αγγείων.  

• Β.3.32. Να διερευνούν την αναπνοή στον ανθρώπινο οργανισμό. (Ε) 

• Βασικές Έννοιες: 

• Ανταλλαγή αερίων στους ιστούς 

• Ανταλλαγή αερίων στις κυψελίδες 

• Δομή κυψελίδων 
• Λεπτά τοιχώματα 

• Υγρό περιβάλλον 

 

Θα αποσταλεί υλικό από το ΥΠΠ 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 



• Σκεπτικό:  

• Εξετάζεται η δομή και η λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. 

• Στόχοι:  
• Β.3.23. Να συνδέουν τη λειτουργία της αναπνοής με τις υπόλοιπες λειτουργίες των οργανισμών 

και κατ’ επέκταση με τις ανάγκες επιβίωσης τους. 

• Β.3.24. Να κατανοούν και να διεξάγουν πειράματα σχετικά με την αναπνοή στις διάφορες 

κατηγορίες των ζωντανών οργανισμών. (Ε) 

• Β.3.25.  Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές σε ότι αφορά στην αναπνοή στις διάφορες 

κατηγορίες οργανισμών. 

• Β.3.26. Να περιγράφουν το μηχανισμό ανταλλαγής αερίων. 

• Β.3.27. Να ονομάζουν τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου. 

• Β.3.28. Να περιγράφουν την ανατομία του αναπνευστικού συστήματος. (Ε)  

• Β.3.29. Να κατανοούν το ρόλο των μυών του θώρακος και του διαφράγματος στην αναπνοή. (Ε)  

• Βασικές Έννοιες: 
• Ρινικές κοιλότητες 

• Φάρυγγας 

• Λάρυγγας 

• Τραχεία 

• Βρόγχοι 

• Βρογχίδια 

• Κυψελίδες 

• Πνεύμονες 

• Εισπνοή 

• Εκπνοή 

• Θώρακας 

• Διάφραγμα 

 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 17 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 1 18 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος - αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 20 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 22 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 25 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 79 

3 28 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και 

τρόπος ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 29 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 31 



• Σκεπτικό:  

• Εξετάζεται ποια είναι η πορεία που ακολουθούν τα θρεπτικά συστατικά 

αφού εισέλθουν στα κύτταρα. 

• Στόχοι:  
• Β.1.5. Να περιγράφουν τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής και να τη διατυπώνουν λεκτικά 

με χημική εξίσωση.  

• Βασικές Έννοιες: 
• Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

• Αναβολισμός 

• Καταβολισμός 

• Κυτταρική αναπνοή 

• Αερόβια κυτταρική αναπνοή 

• Αναερόβια κυτταρική αναπνοή (γαλακτική ζύμωση) 
 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 78-79 

3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Α/Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ / ΣΕΛΙΔΕΣ Δ.Π. 

Σύνολ

ο 

Δ.Π. 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
8 Κυκλοφορικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ: σελ. 131-138 4 17 

9 Ασθένειες κυκλοφορικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 139-140 1 18 

10 Συστατικά και ρόλος του αίματος. 

Ομάδες αίματος - αιμοδοσία. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 124-129 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 130 

2 20 

11 Ανταλλαγή αερίων. 

Διάχυση - Διαπίδυση. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 94-97 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 22 

12 Αναπνευστικό σύστημα. ΥΑΠ-Γ:  σελ. 86-94 3 25 

13 Αφομοίωση θρεπτικών συστατικών 

(αναβολισμός και καταβολισμός στα κύτταρα) - 

Αερόβια και Αναερόβια (γαλακτική) κυτταρική 

αναπνοή. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 116* 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 64-66 

ΟΕΔΒ-Α: σελ. 79 

3 28 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και 

τρόπος ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 29 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

2 31 



• Σκεπτικό:  

• Εξετάζονται διάφορες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος που 

σχετίζονται είτε με το σύγχρονο τρόπο ζωής είτε με περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. 

• Στόχοι:  
• Β.3.33. Να αναφέρουν ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και να συσχετίζουν την 

εμφάνισή τους με περιβαλλοντικούς παράγοντες και το σύγχρονο τρόπο ζωής. 

• Β.3.35. Να διενεργούν, να περιγράφουν και να εξηγούν ελεγχόμενα πειράματα για να 

διερευνούν τις επιδράσεις της άσκησης στην αναπνοή. (Ε)  

• Βασικές Έννοιες: 
• Πνευμονοπάθειες 

• Άσθμα 

• Εμφύσημα 

• Μολύνσεις αναπνευστικού (π.χ. φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα) 

• Πνευμονοκονιάσεις (π.χ. ανθράκωση, αμιάντωση) 
 

14 Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος και τρόπος 

ζωής. 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 97-99 1 



• Σκεπτικό:  
• Εξετάζονται οι επιδράσεις του καπνίσματος, των δηλητηρίων και του ντοπαρίσματος στην υγεία 

του ανθρώπου. 

• Αφέθηκαν για το τέλος ώστε να μπουν δραστηριότητες αφενός ανάπτυξης στάσεων και 

συμπεριφορών και αφετέρου σύνθεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης όπου οι μαθητές/τριες 

μπορούν να συνδυάσουν έννοιες και από τα τρία κεφάλαια (πεπτικό, κυκλοφορικό, 

αναπνευστικό) 

• Στόχοι:  
• Β.3.34. Να κατανοούν τις συνέπειες του καπνίσματος και να αποκτήσουν θετική στάση στη διατήρηση της υγείας 

του οργανισμού.  

• Β.3.50. Να αιτιολογούν την αρνητική επίδραση του καπνίσματος και των ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα στη 

λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και γενικότερα του οργανισμού. 

• Β.3.51. Να κατανοούν και να επιχειρηματολογούν για τις αρνητικές συνέπειες του ντοπαρίσματος. 

• Β.3.52. Να κατανοούν τις παθήσεις των στεφανιαίων αρτηριών και να αντιληφθούν τις αιτίες που μπορεί να 

προκαλέσουν τις παθήσεις αυτές, όπως για παράδειγμα: το κάπνισμα, η κατανάλωση λιπαρών ουσιών, κυρίως 

ζωικών, η ένταση, η έλλειψη άσκησης κ.λπ.  

• Β.3.53. Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την άσκηση, την υγιεινή διατροφή και το περιβάλλον χωρίς καπνό.  

• Βασικές Έννοιες: 
• Κάπνισμα 

• Χρόνια βρογχίτιδα 

• Καρκίνος των πνευμόνων 

• Εθισμός 

• Παθητικό κάπνισμα 

• Αέριοι ρύποι 

• Ντοπάρισμα 

 
 

15 Δηλητήρια 

Κάπνισμα 

  

Ντοπάρισμα. 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 

ΟΕΔΒ-Γ: σελ. 87-90 

ΥΑΠ-Γ: σελ. 100-101 

Θα αποσταλεί υλικό 

από το ΥΠΠ. 
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