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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Α΄ ΤΕΣΕΚ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023 
 
 

Σημείωση: 
 

Η Ενότητα «Δέρμα» (ΔΕΕ Α 1.1 - Α 1.7) να διδαχθεί μετά από την Ενότητα 1 (ΔΕΕ 1 - 17) του 
προγραμματισμού Βιολογίας Α΄ Λυκείου. Ακολούθως, να διδαχθούν οι Ενότητες 2 και 3 του 
προγραμματισμού Βιολογίας Α΄ Λυκείου. 
 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/376/ap_deiktes_eparkeias_epitychias_prog_viologia_a_lyk.pdf 
 
 
Βιολογία, A΄ ΤΕΣΕΚ - Κλάδος αισθητικής: 2 περιόδους/εβδομάδα, 
Βιολογία, Α΄ Λυκείου: 1 περίοδος/εβδομάδα. 

 
 
  

  

http://archeia.moec.gov.cy/sm/376/ap_deiktes_eparkeias_epitychias_prog_viologia_a_lyk.pdf
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Συνιστώσες της 

Μάθησης – 
Άξονες Ένταξης 

των ΔΕΕ 

Α: Εννοιολογική Κατανόηση 

Β: Πρακτικές και Επιστημονικές Δεξιότητες 

Γ: Δεξιότητες Συλλογισμού 

Δ: Επιστημολογική Επάρκεια 

E: Στάσεις και Εμπειρίες 

A΄ Τετράμηνο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΕΡΜΑ 

Συνιστώσα 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ – 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΕΝΔΕΙ-
ΚΤΙΚΕΣ 
Διδ/κές 

Περίοδοι 

Σύνολο 
Διδακτικών 
Περιόδων 

 

Α: 
Εννοιολογική 
Κατανόηση 
 

Οι μαθητές να 
κατανοήσουν το 

δέρμα ως το 
αισθητήριο 
όργανο της 
αφής, της 

αντίληψης του 
πόνου, της 

θερμοκρασίας 
και της πίεσης. 

 
A1.1. Οι μαθητές να μπορούν  
          να αντιλαμβάνονται ότι η   
          ανάπτυξη των διαφόρων  
          αισθήσεων είναι το  
          αποτέλεσμα ορισμένων   
          νευρικών επεξεργασιών  
          που γίνονται στον  
          εγκέφαλο. 

 
Α1.1α.  Αίσθηση είναι το συνειδητό αποτέλεσμα ορισμένων  
             νευρικών επεξεργασιών που γίνονται στον  
             εγκέφαλο, με τις οποίες αναγνωρίζουμε και    
             αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα ερεθίσματα. 

 
1.0 

 
1.0 

Α1.1β. Για να δημιουργηθεί μια αίσθηση είναι απαραίτητα  
            τα ακόλουθα: 

 Ειδικό υποδεκτικό όργανο για κάθε αίσθηση 

 Ειδικό αισθητήριο νεύρο και αισθητική οδός που 
συνεχίζει και μετά το νεύρο, μέχρι το αντίστοιχο κέντρο 
του εγκεφάλου 

 Ειδικό αισθητικό κέντρο του φλοιού του εγκεφάλου 
όπου γίνεται η μετατροπή του ερεθίσματος σε ειδική 
αίσθηση 

Α1.2. Οι μαθητές να μπορούν να  
          εξηγούν τη δομή και τη     
          λειτουργία του δέρματος. 

Α1.2α.   Το χρώμα του δέρματος εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. 

1.0 2.0 

Α1.2β.  Να μπορούν να εξηγούν την εξωτερική μορφολογία 
του δέρματος: Η εξωτερική επιφάνεια του 
δέρματος εμφανίζει πόρους, δερματικές θηλές, 
πτυχές και αύλακες. 
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A1.3. Οι μαθητές να μπορούν να  
         περιγράφουν και να    
         εξηγούν ότι το δέρμα  
         αποτελείται από τρεις   
         στιβάδες. 

Α1.3α. Να μπορούν να εξηγούν ότι η επιδερμίδα  
            αποτελείται από δύο στιβάδες και να εξηγούν δομή  
            και λειτουργία. 

Α1.3β.   Να μπορούν να εξηγούν. Να εξηγούν τη δομή και  
              λειτουργία του χορίου και του υποδερματίου   
              πετάλου. 

Α1.4. Οι μαθητές να μπορούν να  
         περιγράφουν και να  
        εξηγούν τα τμήματα της     
        τρίχας. 

Α1.4α.   Να εξηγούν τη δομή και λειτουργία του τμήματος  
              της τρίχας μέσα από το δέρμα. 

1.0 3.0 

Α1.4β.  Να εξηγούν τη δομή και λειτουργία του τμήματος  
             της τρίχας έξω από το δέρμα. 

A1.5. Οι μαθητές να μπορούν να  
        περιγράφουν και να  
        εξηγούν τη δομή και  
        λειτουργία των νυχιών. 

Α1.5α. Να εξηγούν δομή και λειτουργία του ριζωνυχίου,  
            σώμα και κορυφή του νυχιού. 

Α1.6. Οι μαθητές να μπορούν να  
        περιγράφουν και να  
        εξηγούν τη δομή και  
        λειτουργία των αδένων  
       του δέρματος. 
 

Α1.6α. Το δέρμα περιέχει τρεις αδένες: τους  
            σμηγματογόνους, τους ιδρωτοποιούς  
            και τους οσμηγόνους αδένες. 

2.0 5.0 

Α1.6β. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν και να  
            εξηγούν τη δομή και λειτουργία των τριών ειδών  
           των αδένων του δέρματος. 

A1.7. Οι μαθητές να μπορούν να  
        περιγράφουν και να  
        εξηγούν τη λειτουργία του  
        δέρματος. 

Α1.7α. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν τη λειτουργία  
            της αφής. 

3.0 8.0 

Α1.7β. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν πώς το δέρμα  
            είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αντίληψη   
           των μεταβολών της θερμοκρασίας. 

Α1.7γ. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν πως το δέρμα  
            διαθέτει τα σημεία πόνου για την αντίληψη του  
            πόνου και της πίεσης. 

Α1.7δ. Οι μαθητές να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να  
            εξηγούν πως το δέρμα είναι το προστατευτικό 
            κάλυμμα ολόκληρου του σώματος. 
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Α1.7ε.   Οι μαθητές να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να 
εξηγούν πως το δέρμα παίζει σημαντικό ρόλο για 
τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. 

Α1.7στ. Οι μαθητές να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να  
             εξηγούν τι είναι η άδηλος αναπνοή, και να εξηγούν  
             πόσο σημαντική είναι για την υγεία και πώς πρέπει     
             να προστατεύεται. 

Α1.7ζ.  Οι μαθητές να μπορούν να συσχετίζουν την  
             απέκκριση ιδρώτα και σμήγματος με τους  
             ιδρωτοποιούς και τους σμηγματογόνους αδένες. 

Α1.7η. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν πως η  
            αποθήκευση λίπους και νερού στο δέρμα λειτουργεί  
            ως εφεδρεία πηγών ενέργειας και το υποδόριο  
            λίπος χρησιμεύει ως θερμική μόνωση του δέρματος. 

Α1.7θ. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν πώς το δέρμα  
            με τη βοήθεια των υπεριωδών ακτινών του ήλιου  
            παράγει βιταμίνη D.  
 

  8.0 8.0 

Ασκήσεις / Επανάληψη / Διαγώνισμα  3.0 11.0 

 

01/09/2022 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 


