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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Βιολογίας 

 για τα  

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα 

 

 1. Πρώτη συνάντηση: 23/01/2012 

 2. Δεύτερη συνάντηση: 24/01/2012 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ αρ.1 

Περιεχόμενο πρώτης συνάντησης 
• Ενημέρωση για την πορεία της διδακτέας ύλης 

• Αξιολόγηση μαθητών με βάση γραπτό εξεταστικό 
δοκίμιο 

 - Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού   
   εξεταστικού δοκιμίου 

 - Δομή και Φιλοσοφία γραπτού εξεταστικού  
   δοκιμίου 

• Ανάπτυξη γραπτών εξεταστικών δοκιμίων για τη 
διδακτέα ύλη της Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου (ατομική 
και ομαδική εργασία) 

• Παρουσίαση και αξιολόγηση γραπτών εξεταστικών 
δοκιμίων 

• Αναθεώρηση και βελτίωση γραπτών εξεταστικών 
δοκιμίων.  
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Αρ.2 

Περιεχόμενο δεύτερης συνάντησης  

• Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και διεξαγωγή βιωματικών 
εργαστηρίων 
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Πρόγραμμα Σεμιναρίου 23-1-2012 

ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

8:30-8:45 Προσέλευση - Παρουσίες 

8:45-9:30 Παρουσίαση: Ενημέρωση για την πορεία της διδακτέας ύλης - Θεωρητικό 
Πλαίσιο για την αξιολόγηση μέσω γραπτού εξεταστικού δοκιμίου 

9:30-10:30 Ανάπτυξη γραπτών εξεταστικών δοκιμίων για τη διδακτέα ύλη της 
Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου, Ατομική Εργασία  

10:30-11:00 Διάλειμμα 

11:00-12:00 Ανάπτυξη γραπτών εξεταστικών δοκιμίων για τη διδακτέα ύλη της 
Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου, Ομαδική Εργασία  

12:00-12:45 Παρουσίαση και αξιολόγηση γραπτών εξεταστικών δοκιμίων 

12:45-13:00 Κλείσιμο εργασιών σεμιναρίου 

Αξιολόγηση μαθητών με βάση γραπτό 

εξεταστικό δοκίμιο 



Ενημέρωση για την πορεία της 
διδακτέας ύλης  

Πώς προχωράμε… 
 

Οι ενότητες που ακολουθούν: 
• Ολοκληρώνουν τη ύλη στο σημείο που βρίσκονται (1 δίωρο) 
• Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο (1 δίωρο) με βάση οδηγίες που θα δοθούν 

• Ενότητα 4: Αναπαραγωγή 
• Ενότητα 5: Φωτοσύνθεση (1 δίωρο, μόνο για αυτή τη χρονιά) 
• Ενότητα 6: Τροφικές Σχέσεις 
 

Σημ.: Για την επόμενη σχολική χρονιά: 
– Θα γίνει αναπροσαρμογή του υλικού  με στόχο:  

• Να γίνει πιο εύκολο και κατανοητό για τους μαθητές 
• Να περιοριστεί σε έκταση 

– Θα αποσταλεί το υλικό για πολλαπλασιασμό ώστε να μην 
χρειάζεται φωτοτύπηση. 

– Θα δημιουργηθεί ξεχωριστό εγχειρίδιο-βιβλίο του μαθητή και 
ξεχωριστά Φύλλα Εργασίας 

6 



Κεφάλαιο 3γ Το κύτταρο 

• Το Κεφάλαιο 3γ θα γίνει σε περιορισμένη 
χρονική διάρκεια λόγω της πίεσης του χρόνου. 

• Ο χρόνος που υπάρχει διαθέσιμος είναι 1 
δίωρο. 

• Η διδασκαλία καθώς και η αξιολόγησή του 
συγκεκριμένου κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τους Ειδικούς Στόχους που σας 
στάλθηκαν. 

• Η διδασκαλία του προτείνεται να ολοκληρωθεί 
μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. 
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Ειδικοί Στόχοι - Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο 

• Να μελετούν μοντέλα ευκαρυωτικού κυττάρου φυτικού και 
ζωικού και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς τα 
βασικά μέρη και δομές ή οργανίδια που διαθέτουν (να 
επικεντρωθούν οι μαθητές στα εξής: πυρήνας, κυτταρική 
μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, DNA (γενετικό 
υλικό), μιτοχόνδρια, χλωροπλάστης, χυμοτόπια). 
(Δραστηριότητα 3.3.1) 

• Να αναγνωρίζουν/εντοπίζουν και να ονομάζουν τα βασικά 
οργανίδια/δομές του κυττάρου (πυρήνας, κυτταρική 
μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, κυτταρικό τοίχωμα, DNA (γενετικό 
υλικό), μιτοχόνδρια, χλωροπλάστης, χυμοτόπια). 
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Ειδικοί Στόχοι - Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο 
• Να γνωρίζουν την κυριότερη λειτουργία των βασικών οργανιδίων/δομών 

του κυττάρου. (Δραστηριότητα 3.3.2 μόνο τα ακόλουθα: 

– Κυτταρικό τοίχωμα: σχηματισμός που προσφέρει στήριξη και προστασία στο 
φυτικό κύτταρο. 

– Κυτταρική μεμβράνη: οργανίδιο που περιβάλλει και οριοθετεί το κύτταρο. 
Επιτρέπει επιλεκτικά μόνο σε ορισμένες ουσίες να εισέρχονται και να 
εξέρχονται από το κύτταρο 

– Πυρήνας: οργανίδιο που περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο 
βρίσκονται γραμμένες οι  πληροφορίες με τις οποίες το κύτταρο ελέγχει τη 
δομή, την ανάπτυξη και τις λειτουργίες του καθώς και ολόκληρου του 
οργανισμού. 

– Μιτοχόνδριο: οργανίδιο στο οποίο γίνεται διάσπαση θρεπτικών ουσιών και 
απελευθέρωση ενέργειας για τις ανάγκες του κυττάρου.  

– Χλωροπλάστης: οργανίδιο στο οποίο γίνεται η σύνθεση θρεπτικών ουσιών 
με ενέργεια που δεσμεύει από τον ήλιο (φωτοσύνθεση). 

– Χυμοτόπιο: οργανίδιο στο οποίο γίνεται η αποθήκευση νερού, αλάτων και 
άλλων ουσιών του φυτικού κυττάρου. 

• Να κατανοούν ότι το κυτταρόπλασμα είναι  χώρος μεταξύ πυρήνα και 
κυτταρικής μεμβράνης στον οποίο υπάρχουν τα οργανίδια του κυττάρου. 
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Ειδικοί Στόχοι - Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο 

• Να μελετούν μοντέλα ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού 
κυττάρου και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. 

• Να συγκρίνουν μεταξύ τους διαφορετικά κύτταρα του ίδιου 
οργανισμού και να εντοπίζουν διαφορές στη δομή τους. 

• Να αιτιολογούν γιατί σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό 
υπάρχουν κύτταρα με εξειδικευμένη δομή. (Δραστηριότητα 3.4 
μόνο 1) 

• Να μπορούν να συσχετίζουν τη δομή διαφορετικών κυττάρων με 
την εξειδικευμένη λειτουργία που επιτελούν. 
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Ειδικοί Στόχοι - Κεφάλαιο 3γ: Το Κύτταρο 

• Να γνωρίζουν τις τρεις βασικές παραδοχές της κυτταρικής 
θεωρίας (το κύτταρο αποτελεί τη θεμελιώδη μονάδα της ζωής, 
όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή περισσότερα 
κύτταρα, κάθε κύτταρο μπορεί να προέλθει από ένα 
προηγούμενο κύτταρο με διαίρεση). (Δραστηριότητα 3.5 μόνο 
1) 

• Να περιγράφουν τα βασικά στάδια της κυτταρικής διαίρεσης 
(μίτωσης) που παρουσιάζονται σε εικόνες. (Δραστηριότητα 3.5 
μόνο 3) 

• Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά είδη μεταμόσχευσης 
(κυττάρων, ιστών και οργάνων). 

• Να μπορούν να αποφασίζουν αν ένα κύτταρο είναι 
προκαρυωτικό ή ευκαρυωτικό φυτικό – ζωικό. 

• Να αιτιολογούν πότε μια θεωρία είναι επιστημονική. 
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Κεφάλαιο 4 Αναπαραγωγή 

• Το Κεφάλαιο 4 προτείνεται να ξεκινήσει από τις             
6 Φεβρουαρίου. 

• Το Κεφάλαιο για την Αναπαραγωγή αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Profiles. 

• Συμμετέχουν 23 χώρες μεταξύ αυτών και η Κύπρος. 

• Συντονίζεται στην Κύπρο από το ΤΕΠΑΚ. 

• Το υλικό δημιουργήθηκε από ομάδα μάχιμων 
εκπαιδευτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική 
ομάδα του ΤΕΠΑΚ και την Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας. 
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 Μια ενότητα για τη διδασκαλία της επιστήμης 
(Βιολογία) 

για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου 





Μαθησιακό Περιβάλλον:  
(α) Έντυπο υλικό διερώτησης και οπτικοακουστικό υλικό σε Η/Υ 

(β) Ομαδικές συζητήσεις και συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης 

(γ) Διαδικτυακό περιβάλλον διερώτησης και δραστηριότητες σε Η/Υ 

(Stochasmos) 
  



Ακολουθία δραστηριοτήτων  
Επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν συνεργατικά σε μια καθοδηγούμενη διερώτηση 
ώστε να είναι σε θέση να συμβουλέψουν ένα ζευγάρι για μια σημαντική απόφαση.  



Καθοδηγητικό 
Ερώτημα:  
Να προχωρήσουν η 
Άρτεμις και ο Κώστας 
στην υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή 
(εξωσωματική 
γονιμοποίηση); 
 

Μελέτη Περίπτωσης 
Κατανόηση 
Αποστολής 

1o dioro 1 Costas - Artemis.mov


Στο τέλος του Σταδίου 1: 

• Η επιλογή του θέματος, 
σεναρίου και τίτλου ενότητας 
συνάδει με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών. 

• Συσχέτιση μάθησης στις 
Φυσικές και Περιβαλλοντικές 
Επιστήμες και κοινωνίας, 
οικοδομιστική προσέγγιση 
μάθησης εντοπισμός 
ενδιαφέροντων ερωτημάτων. 

• Ενεργοποίηση εσωτερικών 
κινήτρων. 

• Προφορική επικοινωνία, 
κριτική σκέψη. 

• Εκπαίδευση μέσω επιστήμης. 

 



1. Σε ποιο μέρος 

του 

αναπαραγωγικού 

συστήματος  του 

Κώστα μπορεί να 

οφείλεται το 

πρόβλημα 

τεκνοποίησης του 

ζευγαριού και 

γιατί; 



Στο τέλος του 1ου  μαθήματος (1Χ80΄), 
οι μαθητές αναμένεται να: 

• Αναδιατυπώνουν την αποστολή τους 
και να αντιληφθούν το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το ζευγάρι, Κώστας και 
Άρτεμις (Στάδιο 1) 

• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε σχέση 
με το αναπαραγωγικό σύστημα του 
άνδρα (δομή του συστήματος και 
λειτουργία των οργάνων) καθώς και για 
το αρσενικό γεννητικό κύτταρο 
(σπερματοζωάριο) 

• Να εντοπίζουν στο ανδρικό 
αναπαραγωγικό σύστημα πιθανές αιτίες 
που μπορεί να δημιουργούν δυσκολία 
τεκνοποίησης στον Κώστα 

• Συνεργάζονται αποτελεσματικά στο 
μάθημα.  

 



2. Σε ποιο μέρος του 

αναπαραγωγικού 

συστήματος  της 

Άρτεμις μπορεί να 

οφείλεται το 

πρόβλημα 

τεκνοποίησης του 

ζευγαριού και γιατί; 



Στο τέλος του 2ου  μαθήματος 
(1Χ80΄), οι μαθητές αναμένεται 
να: 

• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε 
σχέση με το αναπαραγωγικό 
σύστημα της γυναικάς (δομή του 
συστήματος και λειτουργία των 
οργάνων) καθώς και για το 
θηλυκό γεννητικό κύτταρο 
(ωάριο) 

• Να εντοπίζουν στο γυναικείο 
αναπαραγωγικό σύστημα πιθανές 
αιτίες που μπορεί να δημιουργούν 
δυσκολία τεκνοποίησης στην 
Άρτεμις 

• Συνεργάζονται αποτελεσματικά 
στο μάθημα.  

 



Στο τέλος του 3ου  μαθήματος 
(1Χ80΄), οι μαθητές 
αναμένεται να: 

• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
σε σχέση με τα γεγονότα που 
συμβαίνουν στο 
αναπαραγωγικό σύστημα της 
Άρτεμις μέσα σε ένα μήνα 
(καταμήνιος κύκλος) 

• Να συσχετίζουν τις 
υφιστάμενες ιδέες τους για τον 
τρόπο που το σώμα τους 
αλλάζει κατά την εφηβεία 

 



3. Τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί το 
ζευγάρι να 
δημιουργήσει ένα 
καινούργιο οργανισμό 
(γονιμοποίηση-
ανάπτυξη εμβρύου) 

4o dioro 4_Gonimopoiisi.wmv


Στο τέλος του 4ου  μαθήματος 
(1Χ80΄), οι μαθητές αναμένεται 
να: 

• Αντιληφθούν τον τρόπο μπορεί να 
δημιουργήσει το ζευγάρι ένα 
καινούργιος υγιή οργανισμό 
(γονιμοποίηση – υγεία εμβρύου) 

• Αντιληφθούν τα στάδια που 
μεσολαβούν από τη γονιμοποίηση 
μέχρι τη γέννηση 

• Διατυπώνουν τι πρέπει να 
προσέξει η Άρτεμις σε περίπτωση 
που καταστεί έγκυος για να 
γεννήσει ένα υγιές μωράκι 

 



4. Διαπίστωση του 
προβλήματος για 
φυσική τεκνοποίηση 
του ζευγαριού. 
 
5. Ανάγκη διερεύνησης 
τεχνιτών τρόπων 
τεκνοποίησης 
εξετάζοντας τα υπέρ 
και τα κατά της 
υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. 
 
 



Στο τέλος του 5ου  μαθήματος 
(1Χ80΄), οι μαθητές 
αναμένεται να: 

• Διατυπώνουν τον πρόβλημα 
φυσικής τεκνοποίησης του 
ζευγαριού 

• Διατυπώνουν τα υπέρ και τα 
κατά της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής 

• Παρουσιάσουν την τελική τους 
απόφαση για το αν το ζευγάρι 
πρέπει να προχωρήσει με τη 
μέθοδο της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής 

 



Στο τέλος του Σταδίου 2: 

• Μάθηση με διερώτηση με την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού 

• Έμφαση στη διατήρηση των κινήτρων και 
στη λύση επιστημονικών προβλημάτων 

• Καθοδηγητικά υποερωτήματα 

• Πολυμεσικές παρουσιάσεις 

•  Οπτικοακουστικό υλικό  

• Δεξιότητες διερώτησης (διατύπωση 
ερωτημάτων, υποθέσεων, διεξαγωγής 
διερώτησης, ανάλυσης δεδομένων, 
επιχειρηματολογίας, τεκμηριωμένου 
συλλογισμού, κ.ά).  

• Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, 
συνεργατική μάθηση. 

• Εννοιολογική κατανόηση. 

• Έμφαση στη συσχέτιση αρχικών 
ερωτημάτων (σεναρίου), εννοιολογικής 
κατανόησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 



Λήψη απόφασης 
και τεκμηρίωση 



Στο τέλος του Σταδίου 3: 

• Με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού οι μαθητές 
εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν 
αποκτήσει στη λήψη απόφασης για 
ένα κοινωνικο‐ επιστημονικό θέμα. 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων 
διαπροσωπικής επικοινωνίας, 
ενδυνάμωση γνώσεων που έχουν 
αποκτηθεί, επιχειρηματολογία, 
κοινωνικές αξίες, λήψη απόφασης. 

• Μεταβίβαση γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε νέες καταστάσεις. 

• Εκτίμηση της αξίας της επιστήμης 
για την επίτευξη κοινωνικών 
στόχων. 

 



4.1: Ποιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζουν ο 

Κώστας και η    Άρτεμις; 

4.2: Σε ποιο μέρος του 
αναπαραγωγικού 

συστήματος του άντρα 
μπορεί να οφείλεται το 

πρόβλημα του Κώστα και 
γιατί; 

4.3: Ποια προβλήματα μπορεί 
να έχουν τα 

σπερματοζωάρια του Κώστα 
που να δημιουργούν τη 

δυσκολία στην τεκνοποίηση;  

4.4:  Σε ποιο μέρος του 
αναπαραγωγικού 

συστήματος της γυναίκας 
μπορεί να οφείλεται το 

πρόβλημα της Άρτεμις και 
γιατί; 

4.5: Ποια προβλήματα μπορεί 
να έχουν τα ωάρια της 

Άρτεμις που είναι πιθανό να 
δημιουργούν πρόβλημα στην 

τεκνοποίηση; 

4.6: Ποια γεγονότα 
συμβαίνουν στο 

αναπαραγωγικό σύστημα 
της Άρτεμις μέσα σε ένα 

μήνα; (καταμήνιος κύκλος) 

4.7: H Άρτεμις κατά την 
εφηβεία πέρασε κάποια 

λοίμωξη. Τι είναι η 
εφηβεία και ποιες 

αλλαγές συμβαίνουν; 

4.8: Με ποιο τρόπο ο 
Κώστας και η Άρτεμις 

μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα 

καινούργιο οργανισμό; 

4.9: Αν συναντηθούν τα 
γεννητικά κύτταρα του 

Κώστα και της Άρτεμις ποια 
στάδια θα μεσολαβήσουν 

από τη γονιμοποίηση μέχρι 
τη γέννηση; 

4.10:  Τι πρέπει να προσέξει η 
Άρτεμις σε περίπτωση που 

καταστεί έγκυος για να 
γεννήσει ένα υγιές μωράκι; 

4.11: Που οφείλεται το 
πρόβλημα τεκνοποίησης 

του ζευγαριού; 

4.12: Ποια είναι το 
διλήμματα του Κώστα και 

της Άρτεμις με την 
υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή; 



• ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

o Εφαρμογή Ερωτηματολογίου για τα Κίνητρα των 
μαθητών (Πανευρωπαϊκή έρευνα) 

o Εφαρμογή Προ-Διαγνωστικού (Παγκύπρια έρευνα) 

o Αποστολή αποτελεσμάτων συμπληρώνοντας το αρχείο 
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Αρχικό.xlsx  

o 6-12 Φεβρουαρίου 

• Εφαρμογή του μαθησιακού υλικού                          
13 Φεβρουαρίου – 16 Μαρτίου 

 Έντυπου υλικού διερώτησης με ενσωμάτωση 
οπτικοακουστικού υλικού σε Η/Υ 

o σε Παγκύπρια βάση 

 Στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Stochasmos  

o σε δύο σχολεία 

• ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

o Εφαρμογή ΜΕΤΑ-Διαγνωστικού  - Διαγώνισμα 
(Παγκύπρια έρευνα) 

o Εφαρμογή Ερωτηματολογίου για τα Κίνητρα των 
μαθητών (Πανευρωπαϊκή έρευνα) 

o Αποστολή αποτελεσμάτων συμπληρώνοντας το αρχείο 
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Τελικό.xlsx 

o 19-23 Μαρτίου 

 

Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Αρχικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Αρχικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Αρχικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Αρχικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Τελικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Τελικό.xlsx
Βαθμολογία_Αναπαραγωγή_Τελικό.xlsx


Κεφάλαιο 5 Φωτοσύνθεση 

• Θα διδαχθεί σε ένα δίωρο μόνο. 

• Θα αποσταλούν συγκεκριμένες οδηγίες μαζί 
με το υλικό. 

• Στο τέλος του δίωρου θα προβληθεί ένα 
σύντομο video για να εισαχθεί η έννοια του 
οικοσυστήματος. 
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Κεφάλαιο 6 Τροφικές Σχέσεις 
• Η εφαρμογή του Κεφαλαίου 6 θα πρέπει να γίνει από τις               

2 Απριλίου-25 Μαΐου. 

• Όπως έγινε την περσινή χρονιά. 

• Όχι φωτοτυπίες. 

• Τα τετράδια δραστηριοτήτων των μαθητών έχουν εκτυπωθεί 
έγχρωμα για όλους τους μαθητές και θα πρέπει να παραληφθούν 
από τις Αποθήκες του ΥΠΠ. 

• Πριν και μετά από την εφαρμογή του συγκεκριμένου κεφαλαίου 
θα πρέπει να δοθούν τα ερωτηματολόγια των στάσεων. 

• Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (έντυπα) θα πρέπει να 
αποσταλούν στη Διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας 

Γραφείο 207Α 

Σε ξεχωριστούς φακέλους τα ΠΡΙΝ και τα ΜΕΤΑ για κάθε τμήμα και όλα σε ένα μεγαλύτερο 
φάκελο 

1 Φάκελος για κάθε σχολείο 
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Ερωτηματολόγιο Στάσεων.pdf


Συνοπτικός Προγραμματισμός Διδακτέας 
Ύλης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 
2011-2012 

• Κεφάλαιο 3γ: Κύτταρο (1 δίωρο) 
– Μέχρι 5 Φεβρουαρίου 

• Κεφάλαιο 4: Αναπαραγωγή (5 δίωρα) 
– 6 Φεβρουαρίου – 23 Μαρτίου 

• Κεφάλαιο 5: Φωτοσύνθεση (1 δίωρο) 
– 26 Μαρτίου-30 Μαρτίου 

• Κεφάλαιο 6: Τροφικές Σχέσεις (5 δίωρα) 
– 2 Απριλίου-25 Μαΐου 

• Επανάληψη (2 δίωρα) 
– 28 Μαΐου – τέλος μαθημάτων 
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Τελικές Εξετάσεις 

• Για τις τελικές εξετάσεις θα αποσταλούν 
Ειδικοί Στόχοι για κάθε Κεφάλαιο οι οποίοι 
θα δοθούν και στους μαθητές. 

• Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τους ειδικούς 
στόχους. 

• Σύμφωνα με τους κανονισμούς, στις 
εξετάσεις δεν είναι απαραίτητο να 
περιλαμβάνεται όλη η διδακτέα ύλη (3/4). 
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Σεμινάριο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (αύριο, 24-1-2012) 

• Έναρξη 8:30 – Λήξη 13:00 

• Θεωρητικό και πρακτικό μέρος 

• Σημειωματάριο και στυλό 

• Ένδυση και υπόδηση για εργασία στο πεδίο 
– Αθλητικά παπούτσια 

– Θερμαντικές μπλούζες 

– Αντιανεμικά, αδιάβροχα σακάκια – μπουφάν 

– Μπουκαλάκι νερό 
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Παιδαγωγικό Παραμύθι … 
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Ένα Παιδαγωγικό ....Παραμύθι για ένα σχολείο                                                                           

                                                      «L. Buscangia» 

• Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος 

μια πάπια, ένα χέλι και διάφορα άλλα ζώα 

αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο! Κάθισαν 

όλοι μαζί να  οργανώσουν το πρόγραμμα.  

• Ο λαγός επέμενε ότι το πρόγραμμα έπρεπε να 

περιλαμβάνει το τρέξιμο. Το πουλί επέμενε για το 

πέταγμα. Το ψάρι επέμενε για το κολύμπι. Ο 

σκίουρος επέμενε για το κάθετο σκαρφάλωμα στα 

δένδρα...  

• Κι ΄ όλα τα ζώα ήθελαν να συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα η ειδικότητά τους, κι’ έτσι έβαλαν τα 

πάντα. Μετά επέμεναν να παρακολουθήσουν και 

να εξετασθούν όλα τα ζώα, 

    όλα τα μαθήματα!  
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Ένα Παιδαγωγικό ....Παραμύθι για ένα σχολείο                                                                           

                                                      «L. Buscangia» 

• Ο λαγός έτρεχε υπέροχα, κανείς δεν έτρεχε τόσο 

γρήγορα σαν το λαγό! Οι άλλοι όμως επέμειναν ότι 

ήταν απαραίτητο για τη διανοητική και 

συναισθηματική πειθαρχία να μάθουν το λαγό να 

πετάει. Έτσι τον ανέβασαν σε ένα κλαδί και του είπαν 

«ΠΕΤΑ ΛΑΓΕ...». Το κακόμοιρο το ζωάκι πήδησε και 

έσπασε το πόδι και το κεφάλι του. Έπαθε ζημιά ο 

εγκέφαλός του και μετά ούτε να τρέξει καλά δεν 

μπορούσε. Έτσι αντί για Α στο τρέξιμο πήρε Γ. Πήρε 

και Δ στο πέταγμα για την καλή του προσπάθεια και 

όλοι στην επιτροπή του προγράμματος ήταν 

ευχαριστημένοι!  
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Ένα Παιδαγωγικό ....Παραμύθι για ένα σχολείο                                                                           

                                                      «L. Buscangia» 

• Το ίδιο έγινε και με το πουλί, πέταγε σαν τον άνεμο 

εδώ και εκεί, και όταν προσπάθησε να τρέξει, τσάκισε 

τις φτερούγες του και δεν μπορούσε πια να πετάξει 

όπως πρώτα... Και για να μην τα πολυλογούμε, όταν 

έφτασε το τέλος της χρονιάς και έγινε η αξιολόγηση 

… 

•  O αριστούχος αυτού του σχολείου ήταν  ένα 

διανοητικά καθυστερημένο χέλι που μπορούσε να  τα 

κάνει όλα μέτρια …! 
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ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ 



 
Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 

  
 
 

1. Εγκυρότητα  
 
2. Αξιοπιστία  

 
3. Διακριτότητα 

 
4. Αντικειμενικότητα 

 
5. Ακρίβεια 
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Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 

 1. Εγκυρότητα (validity): ο βαθμός στον οποίο το 
εξεταστικό δοκίμιο μετρά την ύλη που διδάχτηκε, 
αντιστοιχεί με τους ειδικούς διδακτικούς/ μαθησιακούς  
στόχους και προσαρμόζεται στις δυνατότητες/ ικανότητες 
των μαθητών.  
 
2. Αξιοπιστία (reliability): το εξεταστικό δοκίμιο αν 
επαναληφθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα. Επηρεάζεται 
από παράγοντες όπως το βαθμό δυσκολίας των 
ερωτήσεων, τον τύπο των ερωτήσεων, οι οποίες πρέπει 
να αποκλείουν τον παράγοντα τύχη.  
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Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 

  Εγκυρότητα (validity)       Aξιοπιστία (reliability)       
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Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 

 3. Διακριτότητα: κατατάσσει τους μαθητές  σε κατηγορίες  
επίδοσης ανάλογα με την πραγματική γνώση της 
εξεταζόμενης ύλης και με τις ικανότητες/ δεξιότητες/ 
στάσεις π.χ. άριστοι, πολύ καλοί, καλοί, μέτριοι, αδύνατοι, 
πολύ αδύνατοι. Επηρεάζεται από παράγοντες όπως 
διαβάθμιση των ερωτήσεων, συνθήκες εξέτασης, κτλ. 
 
Μία διαδικασία  
αξιολόγησης θεωρείται 
ότι έχει διακριτότητα 
όταν ακολουθεί την  
κανονική στατιστική 
Κατανομή. 
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4. Αντικειμενικότητα: η βαθμολόγηση των εξεταστικών 
δοκιμίων όλων των εξεταζομένων γίνεται με τα ίδια 
κριτήρια, και υπό τις ίδιες συνθήκες. Επηρεάζεται από 
παράγοντες όπως την υποκειμενικότητα των εξεταστών, 
κτλ. 
 
5. Ακρίβεια (Accuracy): οι ερωτήσεις εκφράζουν με 
ακρίβεια το ζητούμενο. 
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Χαρακτηριστικά σύγχρονου γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 

 



 

Οι ερωτήσεις ενός γραπτού εξεταστικού 

δοκιμίου κατατάσσονται συνήθως στις εξής 

κατηγορίες 

 1. Ερωτήσεις κλειστού τύπου 
• Πολλαπλής επιλογής 
• Σύζευξης 
• Αντιστοίχισης 
• Συμπλήρωσης  
• Διάταξης 
• Σωστού/ Λάθους 
 
2. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
• Σύντομης απάντησης 
• Ελεύθερης ανάπτυξης 
• Τύπου δοκιμίου 

 
3. Ανάλυση και κατασκευή διαγραμμάτων 
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Οι ερωτήσεις ενός γραπτού εξεταστικού 

δοκιμίου Βιολογίας εξετάζουν όλες τις 
συνιστώσες των Φυσικών Επιστημών 
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Ερωτήσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης 

σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom- 

Bloom’s Taxonomy of Questioning 
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Ποσόστωση Επιπέδων Ταξινομίας του 

Bloom για την Α΄ Γυμνασίου 

Επίπεδο  κατανόησης 
 

Εύρος Ποσοστών 
 

Γνώση 
 

45-25 % 

Κατανόηση 
 

30-35 % 

Εφαρμογή 10-15 % 

Ανάλυση 
 

 
 

15-25 % Σύνθεση 
 

Αξιολόγηση 
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1. Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης 

2. Δημιουργική σκέψη 

3. Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας 
σε πράξη 

4. Ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού 

5. Ικανότητα λύσης προβλημάτων, ετοιμότητα αναζήτησης 
εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης 
εναλλακτικών θεωριών 

6. Διατύπωση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων 

7. Εφαρμογή της γνώσης σε νέο συγκείμενο. 

 Κομβικές δυνατότητες, ικανότητες 

 και δεξιότητες σ’ ένα γραπτό εξεταστικό δοκίμιο 
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1. Δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, παρρησία και 
κοινωνική υπευθυνότητα, αξίες της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης 

2. Ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα 
3.  Διαχείριση με γνώση και ευαισθησία των φαινομένων 

ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών 
4. Σεβασμός και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης 
5. Προσωπική, ψυχική και σωματική, ευεξία στην 

αυτογνωσία, στη φυσική άσκηση, στην έλλογη διατροφή 
και διαβίωση, στη συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου 
χρόνου, στην ικανότητα διεκδίκησης κατάλληλων 
συνθηκών υγείας και αντιμετώπισης των πολυποίκιλων 
μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης. 

Στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το 
δημοκρατικό πολίτη σ’ ένα γραπτό εξεταστικό δοκίμιο 
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Δομή και Φιλοσοφία του γραπτού 

εξεταστικού  δοκιμίου 

57 

• Το γραπτό εξεταστικό δοκίμιο μπορεί να αποτελείται από 2-3 

μέρη. 

 

• Ο βαθμός δυσκολίας κάθε μέρους προτείνεται να αυξάνεται 

σταδιακά, με την πρώτη ερώτηση του κάθε μέρους να 

παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας μικρότερο από την τελευταία 

ερώτηση του προηγούμενου μέρους. 

 



Δομή και Φιλοσοφία γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 
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Μέρη εξεταστικού δοκιμίου και βαθμός  

δυσκολίας των σχετικών ερωτήσεων 



Δομή και Φιλοσοφία του γραπτού 

εξεταστικού  δοκιμίου 
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• Οι ερωτήσεις του  γραπτού εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να 

διατυπώνονται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς / μαθησιακούς 

στόχους , οι οποίοι υπάρχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών των 

Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.  

 

 

 
Ειδικοί Στόχοι: 

• Κεφάλαιο 1: Η επιστήμη της Βιολογίας 

• Κεφάλαιο 2: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση  

                         των ζωντανών οργανισμών  

• Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών 



 
Μέθοδος βαθμολόγησης ενός γραπτού 

εξεταστικού δοκιμίου 
 
 Αναλυτική μέθοδος βαθμολόγησης 

Ο εξεταστής/ διορθωτής προσδιορίζει τα στοιχεία που 
αξιολογούνται και θέτει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά 
κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν: 
• Ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου. 
• Ορθοέπεια και συλλογιστική δομή του λόγου 
• Γλωσσική επάρκεια 
• Αισθητική παρουσίαση 
• κτλ. 
Το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών 
 αποτελεί την τελική βαθμολογία.  
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Μέθοδος βαθμολόγησης ενός γραπτού 

δοκιμίου αξιολόγησης 
 
 Μονάδες βαθμολόγησης: 1-20 

Μέρος Α: 6 12 

Μέρος Β: 10  8 

Μέρος Γ: 4 

 

Ελάχιστη βαθμολόγηση υπο-ερωτήματος 0,5μ 
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Αποτελέσματα αξιολόγησης ενός 

γραπτού εξεταστικού δοκιμίου 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να ελέγχονται με βάση  

 την κατανομή της φυσιολογικής καμπύλης του Gauss, 

δεδομένου ότι οι παράγοντες που συντελούν στη βαθμολογία 

ακολουθούν τη φυσιολογική καμπύλη του Gauss. 

2%

14% 34% 34% 14%

2%-3 -2 -1 32x 1

1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-20 
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“Οι μαθητές μαθαίνουν όχι εκείνα που 

περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αλλά εκείνα για τα οποία θεωρούν ότι θα 

αξιολογηθούν . . .   

 Το θέμα επομένως είναι, να βεβαιωθούμε ότι οι 

στόχοι της αξιολόγησης καθρεφτίζουν εκείνα 

που θέλουμε να μάθουν οι μαθητές …..” 
 

Biggs  (2002) 

Να θυμόμαστε ότι…. 
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