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Πρόλογος
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την Β΄  Έκδοση του βιβλίου «Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου - Οδηγός Εκπαιδευτικού», 

της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων, το οποίο αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προ-
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Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για συνεχή βελτίωση και 

ανάπτυξη της διδασκαλίας και μάθησης της Βιολογίας στο Γυμνάσιο, καθώς και για συνεχή επαγγελματική 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ο Οδηγός αυτός αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά.

Ο Οδηγός αποτελείται από τρία (3) μέρη: Το Μέρος Α΄ που είναι το Γενικό Μέρος,  το Μέρος Β΄ που είναι το 

Ειδικό Μέρος του Οδηγού και το Μέρος Γ΄ που εμπεριέχει προτάσεις αξιολόγησης για τον/τη μαθητή/τρια.

 

Το Μέρος Α΄ του Οδηγού αυτού αναφέρεται στις συνιστώσες της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Βιολογίας, στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

όσον αφορά στις έννοιες και τα φαινόμενα των Βιολογικών Επιστημών, στις διάφορες μορφές αξιολόγησης, 

στα μέσα και εργαλεία αξιολόγησης, στον τρόπο ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού του Βιβλίου Δραστηρι-

οτήτων για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στα βήματα διαχείρισης της μαθησιακής 

διαδικασίας από πλευράς του/της εκπαιδευτικού.

Στο Μέρος Β΄, δίνονται πληροφορίες και επεξηγήσεις για κάθε μια ενότητα του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για 

το μάθημα της Βιολογίας Γ́  Γυμνασίου, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη και αποτελε-

σματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή του μαθησιακού υλικού που αναπτύχθηκε.

 

Στο Μέρος Γ΄  προτείνεται ένα δοκίμιο αξιολόγησης για τον/τη μαθητή/τρια όσον αφορά στις γνώσεις, δεξι-

ότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσει στο πλαίσιο του μαθήματος Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου.
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λες προσπάθειες που κατέβαλαν όπως και για τον χρόνο που αφιέρωσαν για να αναπτυχθεί και να εκδοθεί 

το παρόν βιβλίο.

Δρ Κυπριανός Λούης
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Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού έχει δημιουργηθεί για να συμπληρώσει και να υποστηρίξει τη διδακτική διαδικασία 

της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου με βάση το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες. Ο Οδηγός αυ-

τός αποτελείται από δύο (2) μέρη: Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄.

Το Μέρος Α΄ του Οδηγού αυτού αναφέρεται στις συνιστώσες της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Βιολογίας, στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

όσον αφορά στις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, στις διάφορες μορφές αξιολόγησης, 

στα μέσα και εργαλεία αξιολόγησης, στον τρόπο ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού του Βιβλίου Δραστηρι-

οτήτων για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στα βήματα διαχείρισης της μαθησιακής 

διαδικασίας από πλευράς του/της εκπαιδευτικού.

Στο Μέρος Β΄, δίνονται πληροφορίες και επεξηγήσεις για κάθε μια ενότητα του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για 

το μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη και αποτελε-

σματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή του μαθησιακού υλικού που αναπτύχθηκε. Βέβαια, εναπόκειται 

στους/στις συναδέλφους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τις βέλτιστες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 

χρησιμοποιηθεί το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου της δικής τους τά-
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λο».

Στο Μέρος Γ΄ προτείνεται ένα δοκίμιο αξιολόγησης για τον/τη μαθητή/τρια όσον αφορά στις γνώσεις, δεξι-

ότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσει στο πλαίσιο του μαθήματος Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου.

Τις πιθανές παραλήψεις ή ατέλειες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το μάθημα της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνα-

σίου, καθώς και του Οδηγού του Εκπαιδευτικού που αφορά στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων, θα τις ανακαλύ-

ψουν όσοι εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία. Θα θεωρούσαμε ιδιαίτερα σημαντική την προσφορά των 

συναδέλφων που θα θελήσουν να θέσουν υπόψη μας αυτές τις πιθανές παραλήψεις ή ατέλειες. Σκοπός και 

στόχος της όλης προσπάθειας ήταν και παραμένει η βελτίωση της προσφερόμενης παιδείας και εκπαίδευ-

σης προ τα παιδιά μας.
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1. Εισαγωγή

Στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Ν.Α.Π.) για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, 2010), αναφέρεται ότι τα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) 

εδράζονται σε τρεις βασικές αρχές που αφορούν στα εξής:

1.  Απόκτηση ενός επαρκούς και συνεκτικού σώματος γνώσεων.

2.  Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα 

  (κομβικά προσόντα).

3.  Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη 

  δημοκρατική πολιτότητα.

Mε βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών, για το μάθημα της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου έχει αναπτυχθεί και εκ-

δοθεί το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τον/τη μαθητή/τρια, το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό την προώθηση των 

τριών βασικών πυλώνων των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού που αφορά 

στο συγκεκριμένο Βιβλίο Δραστηριοτήτων δίνονται πληροφορίες και επεξηγήσεις που στοχεύουν στην απο-

τελεσματικότερη προώθηση των πιο πάνω βασικών αρχών των Ν.Α.Π. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, γίνε-

ται μια εισαγωγή στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Βιολογίες, στις εναλλακτικές 

ιδέες των μαθητών, στον τρόπο ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το μάθη-

μα της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου, στις μορφές αξιολόγησης, καθώς και στα βήματα διαχείρισης της μαθησια-

κής διαδικασίας από πλευράς του/της εκπαιδευτικού. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται πληροφορίες και επεξη-

γήσεις για κάθε μια ενότητα του Βιβλίου Δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτε-

ρη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε.

2. Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα σχολεία διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη 

διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, διότι σύμφωνα με την υπάρχουσα έρευνα: (α) η διδασκαλία και η μάθηση 

καθορίζεται, σ’ ένα μεγάλο βαθμό, από τη μορφή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, (β) οι μαθη-

τές/τριες, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, αξιοποιούν περισσότερο χρόνο αλληλεπιδρώντας με το 

διδακτικό/μαθησιακό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους παρά με τον/την ίδιον/ίδια τον/την εκπαιδευτικό. 

Επομένως, η αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτε-

λεσματική προώθηση των μαθησιακών επιδιώξεων της εκπαίδευσής μας. 

Η συνδυαστική αξιοποίηση των διαφόρων μορφών εκπαιδευτικού υλικού (σχολικά διδακτικά εγχειρίδια, 

μαθησιακό υλικό, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κ.λπ.) δυνητικά, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 

ανάπτυξη των ποικίλων μορφών γνώσης και δεξιοτήτων, καθώς και στάσεων και συμπεριφορών, όπως αυ-

τές προτείνονται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.

2.1. Διαφορά μεταξύ διδακτικού υλικού και μαθησιακού υλικού
Το διδακτικό υλικό επιδιώκει να παράσχει στους/στις μαθητές/τριες επιστημονικά έγκυρη και κοινωνικά 

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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αποδεκτή γνώση, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο το κείμενο και την εικόνα. Για παράδειγμα, στην Κύπρο, 

η κυριότερη μορφή διδακτικού υλικού για το μάθημα της Βιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση είναι τα σχολικά 

εγχειρίδια τα οποία παραχωρούνται δωρεάν στους/στις μαθητές/τριες των δημόσιων σχολείων, από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Στα σχολικά εγχειρίδια, συνήθως, 

γίνεται προσπάθεια τροποποίησης, μετασχηματισμού και εμπλουτισμού της επιστημονικής γνώσης, και συ-

σχέτισή της με την εμπειρική και βιωματική γνώση, δημιουργώντας σχολική γνώση. 

Όσον αφορά στο μαθησιακό υλικό, αυτό στοχεύει στη συνέργεια των μαθητών/τριών, καθώς και στην αλλη-

λεπίδραση των μαθητών/τριών με το υλικό και μεταξύ τους, περιορίζοντας αφενός, στο ελάχιστο, το γραπτό 

πληροφοριακό υλικό και τις επεξηγήσεις περιεχομένου, και αφετέρου προωθώντας οργανωμένες δραστη-

ριότητες που αποσκοπούν στην οικοδόμηση της γνώσης, δίδοντας στους/στις μαθητές/τριες την ευκαιρία 

να μάθουν, ερμηνεύοντας και κατανοώντας τον φυσικό κόσμο, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

θετικών στάσεων/συμπεριφορών. Ο περιορισμός του πληροφοριακού υλικού, και η προώθηση δραστηριο-

τήτων διερεύνησης και συνέργειας εξυπηρετεί την εννοιολογική κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στάσεων, καθώς και την αντίληψη ότι η γνώση δεν προσλαμβάνεται, αλλά επινοείται από τους/τις ίδιους/

ίδιες τους/τις μαθητές/τριες. Παράδειγμα μαθησιακού υλικού αποτελεί το Βιβλίο Δραστηριοτήτων Βιολογί-

ας Γ΄ Γυμνασίου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

3. Συνιστώσες της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

Σύμφωνα με τις έρευνες της Γνωστικής Επιστήμης και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, που στοχεύ-

ουν στη μελέτη και βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών που περιορίζουν αλλά και ανοίγουν δυνατότητες 

στη σκέψη των μαθητών/τριών, καθώς αυτοί χειρίζονται έννοιες των Φυσικών Επιστημών, έχει διαπιστωθεί 

μια σειρά παραγόντων που εμπλέκονται στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών (Papadouris & Constantinou, 

2007). Αυτές οι συνιστώσες είναι:

1.  Εννοιολογική κατανόηση
2.  Επιστημολογική επάρκεια
3.  Στάσεις
4.  Δεξιότητες συλλογισμού
5.  Πρακτικές και επιστημονικές δεξιότητες
6.  Εμπειρίες

1. Εννοιολογική κατανόηση 

Αφορά στην κατανόηση ιδεών, εννοιών και αρχών των Φυσικών Επιστημών. Δίνει τη δυνατότητα στους/στις 

μαθητές/τριες να μπορούν να σκεφτούν την πορεία και τον τρόπο λειτουργίας γνωστών, αλλά και άγνωστων 

φυσικών συστημάτων (Posner et al., 1982).

2. Επιστημολογική επάρκεια 

Αναφέρεται στην κατανόηση των μαθητών/τριών για τη φύση της επιστήμης και για το πώς αναπτύσσεται και 

εγκυροποιείται η επιστημονική γνώση Η επάρκεια αυτή παρέχει τη νοητική αναπαράσταση της δομής και της 
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οργάνωσης της επιστημονικής γνώσης η οποία είναι απαραίτητη για μια αποτελεσματική κατανόηση και 

μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Lederman et al., 2002).

3. Στάσεις 

Σύμφωνα με τον Freedman (1997) ως στάση ορίζεται η συναισθηματική τοποθέτηση ενός ατόμου απέναντι 

στις Φυσικές Επιστήμες και αποτελεί αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης του βαθμού επιτυχίας στα σχολικά μαθή-

ματα. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των μαθητών/τριών για τις Φυσικές Επιστήμες 

είναι οι ακόλουθοι: (i) Φύλο (Hendley et al., 1996; Jovanic & King, 1998; Kahle & Lakes, 1983; Robertson, 

1987; Smail & Kelly, 1984), παρουσιάζοντας τα αγόρια να έχουν πιο θετικές στάσεις από τα κορίτσια. (ii) 

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του μαθητή (Simpson & Oliver, 1990; Breakwells & Beardsells, 1992), και (iii) 

Μαθησιακό περιβάλλον (Haladyna et al., 1982). Ο Piburn (1993) και οι McMillan και May (1979) θεωρούν 

τον εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτική διαδικασία ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διαμόρφωση 

των στάσεων των μαθητών.

4. Δεξιότητες συλλογισμού
Οι συλλογιστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση της επιστημονικής γνώσης είναι, για παρά-

δειγμα, ο έλεγχος μεταβλητών, η λογική σκέψη, η αναλογική σκέψη, η μοντελοποίηση, η συνδυαστική και οι 

πιθανότητες. Οι δεξιότητες συλλογισμού παρέχουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη λειτουργική 

χρήση της εννοιολογικής κατανόησης με στόχο την ανάλυση και την κατανόηση καθημερινών φαινομένων.

5. Πρακτικές και επιστημονικές δεξιότητες
Για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες είναι απαραίτητη η απόκτηση πρακτικών και επιστημονικών δεξιοτή-

των που θα συμβάλουν στη σύνδεση εννοιών, αναπαραστάσεων, μοντέλων και φυσικών φαινόμενων. Αυτό 

εξυπακούει την απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων από πλευράς των μαθητών που θα τους επιτρέπουν την ανα-

γνώριση μεταβλητών, τη διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων, την κατασκευή υποθέσεων, τον έγκυρο 

σχεδιασμό πειραμάτων, τον κατάλληλο χειρισμό πειραματικού εξοπλισμού, τη διεξαγωγή παρατηρήσεων 

και μετρήσεων, την έγκυρη επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων, τις δεξιότητες μοντελοποίησης και την 

παραγωγή και ανακοίνωση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων (Gott & Duggan, 1996). Τέτοιες δεξιότητες, 

για παράδειγμα, είναι: να προβλέπουν, να σχεδιάζουν κατάλληλα και να εκτελούν πειράματα, να χρησιμο-

ποιούν, αποτελεσματικά, διάφορα εργαλεία για πειραματισμό, να διεξάγουν λεπτομερείς παρατηρήσεις, να 

συλλέγουν, να κωδικοποιούν, να οργανώνουν και να ερμηνεύουν δεδομένα, να εξάγουν αποτελέσματα` 

και συμπεράσματα (Gott & Duggan, 1995; Gott & Duggan, 1996).

6. Εμπειρίες
Οι εμπειρίες που αποκτά το άτομο στις καθημερινές του δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη μάθηση, και ιδιαίτερα στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Οι Kahle και Lakes (1983), σύμφωνα με τα 

δεδομένα των ερευνών τους, υποστηρίζουν ότι η έλλειψη εμπειριών στις επιστήμες οδηγεί στην έλλειψη 

κατανόησης της επιστημονικών εννοιών. Επίσης, ο Johnson (1987) υποστηρίζει ότι οι παιδικές εμπειρίες των 

μαθητών/τριών καθορίζουν το ενδιαφέρον και τις αναπαραστάσεις τους για τις Φυσικές Επιστήμες. Σύμφω-

να με τον Wellington (1994), απόκτηση εμπειριών με τα φυσικά φαινόμενα παρέχει τη βάση για ανάπτυξη 

των εννοιών των Φυσικών Επιστημών.

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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Η οικοδόμηση πραγματικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες απαιτεί την ανάπτυξη όλων των πιο πάνω συ-

νιστώσων ως ενιαίο σύνολο. Η μη ενιαία προώθηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων περιορίζει σημαντικά 

τη δυνατότητα της οικοδόμησης της γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες. Δηλαδή, δεδομένης της πολυπλοκό-

τητας των Φυσικών Επιστημών, για να γίνει εφικτή η μάθησή τους, απαιτείται η δημιουργία τέτοιων μαθησι-

ακών περιβαλλόντων που να επιτρέπουν στον/στη μαθητή/τρια την εννοιολογική αλλαγή, τη βαθύτερη κα-

τανόηση των αφηρημένων εννοιών και των φυσικών φαινόμενων, την κοινωνική οικοδόμηση της γνώσης, 

την απόκτηση εμπειριών που θα τους βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και των φαινόμε-

νων, την υποστήριξη μέσω νέων γνωστικών εργαλείων (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες, εργαλεία μοντελοποίη-

σης, εργαλεία συζήτησης, εργαλεία οπτικοποίησης φαινόμενων), την αναστοχαστική υποστήριξη, την παρο-

χή δυνατοτήτων πολλαπλών προοπτικών και γνωστικής ευελιξίας, την απόκτηση θετικών στάσεων απέναντι 

στις επιστήμες, καθώς και τη βελτίωση της επιστημολογίας τους (Μπάιτελμαν, 2007).

4. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών στις Φυσικές Επιστήμες

Η κατανόηση εννοιών και αρχών των Φυσικών Επιστημών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη μάθησή τους, 
αλλά και μια περίπλοκη γνωστική διαδικασία, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην εφαρμογή μαθησι-
ακών στρατηγικών και στην ετοιμασία μαθησιακών περιβαλλόντων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σύντο-
μη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών στις Φυσικές Επιστήμες, 
και την αντιμετώπισή τους.

Η αρχική αντίληψη που σχηματίζουν τα παιδιά για τον κόσμο βασίζεται σε μια ερμηνεία της καθημερινής 
τους εμπειρίας (Μπάιτελμαν, 2007). Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μιας διαισθητικής/
αρχικής γνώσης για τον φυσικό κόσμο, που συνήθως είναι πολύ διαφορετική από την επιστημονική γνώση 
της εποχής τους (Beveridge, 1985; Cros, Chastrettem & Fayol, 1988; DiSessa, 1982; McCloskey, 1983; 
Wiser & Carey, 1983; White, 1983).

Όσον αφορά στη φύση της διαισθητικής/αρχικής γνώσης, έχουν γίνει πολλές έρευνες και έχουν εκφρασθεί 
διάφορες απόψεις. Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι οι αρχικές ιδέες των παιδιών μπορούν να 
θεωρηθούν ως ένα σύνολο συστηματικών ιδεών με εσωτερική συνοχή των οποίων η υπόσταση είναι ανάλο-
γη με την υπόσταση μιας επιστημονικής θεωρίας (McCloskey, 1983; Wiser & Carey, 1983). Μια άλλη ομάδα 
ερευνητών πιστεύει ότι η διαισθητική/αρχική γνώση αποτελείται από ένα σύνολο αποσπασματικών ιδεών οι 
οποίες συνδέονται μεταξύ τους χαλαρά και δεν έχουν τη συστηματικότητα που αποδίδεται σε μια επιστημο-
νική θεωρία (DiSessa, 1988). Συγκεκριμένα, ο DiSessa ανέπτυξε μια θεωρία που ονομάζεται «αποσπασμα-
τική γνώση» (knowledge in pieces). Τα μικρά κομμάτια στα οποία αναλύεται η γνώση ονομάζονται p-prims 
(phenomenological primitives) και αποτελούν απλές μικρές δομές γνώσης που προέρχονται από την καθη-
μερινή εμπειρία. Αυτά, συνήθως, τα p-prims αντιστοιχούν σε απομονωμένες ιδέες μέσα σε μια πολυδιάστα-

τη έννοια (π.χ. τα διάφορα p-prims για τη «δύναμη»).

Μια ενδιάμεση άποψη είναι αυτή που προτείνει ότι τα παιδιά αρχίζουν τη διαδικασία της απόκτησης γνώσε-

ων με μια ολική θεωρία, που αποτελείται από ένα σύνολο θεμελιακών εννοιών και μια αίσθηση της αιτιότη-

τας, η οποία αποτελεί τη βάση της οντολογίας και της επιστημολογίας τους. Η ολική αυτή θεωρία διαφορο-

ποιείται, αργότερα, σε επιμέρους εξειδικευμένες κατά περιοχή θεωρίες (Vosniadou & Brewer, 1987).
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Η συζήτηση γύρω από τη φύση της διαισθητικής/αρχικής γνώσης, εκτός του θεωρητικού ενδιαφέροντος 

που παρουσιάζει, διαδραματίζει και ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της διδακτικής των επιστημών, διότι έχει 

διαπιστωθεί ότι, κατά τη διαδικασία της απόκτησης των επιστημονικών γνώσεων, τα παιδιά, συνήθως, πρέπει 

να αλλάξουν τη διαισθητική τους γνώση για να αφομοιώσουν νέα στοιχεία και να προσαρμοστούν στην κοι-

νά αποδεκτή επιστημονική γνώση της εποχής τους. Η διαδικασία αυτή είναι, συνήθως, μακρόχρονη, διότι οι 

διαισθητικές/αρχικές ιδέες φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη δύναμη και είναι δύσκολο να εξαλειφθούν 

(Beveridge, 1985; Cros, Chastrettem & Fayol, 1988; DiSessa, 1982; White, 1983). Τα παιδιά, επειδή δυσκο-

λεύονται να εγκαταλείψουν τις αρχικές τους ιδέες, προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες των 

ενήλικων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με τις οντολογικές τους πεποιθήσεις, 

και για αυτό σχηματίζουν εναλλακτικές έννοιες. Δηλαδή, όταν τα παιδιά σχηματίζουν μια εναλλακτική έννοια 

προσπαθούν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις οντολογικές πεποιθήσεις τους χωρίς να 

έρθουν σε σύγκρουση με αυτά που διδάσκουν οι ενήλικες (Vosniadou & Brewer, 1992). Συνεπώς, δημιουρ-

γούν τα λεγόμενα συνθετικά μοντέλα.

Άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι οι μαθητές/τριες μπορούν να έχουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα, τα οποία 

είναι σταθερά, έχουν εσωτερική συνοχή και κάθε φορά δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το εξειδικευμένο 

πλαίσιο (Caravita & Hallden, 1994; Duit et al.,1998; Pfundt & Duit 1998; Schnotz, 1997). Τα νοητικά μοντέλα 

είναι αναλογικές παραστάσεις που διατηρούν τη δομή αυτού που αναπαριστούν και έχουν διάφορες λει-

τουργίες στο ανθρώπινο γνωστικό σύστημα. Σύμφωνα με τη Nersessian (2002), ένα μοντέλο αποτελεί μορ-

φή οργάνωσης της γνώσης και είναι πιθανό να αποτελεί: (α) δομή στη μακρόχρονη μνήμη, ή (β) προσωρινή 

δομή που δημιουργείται στην εργαζόμενη μνήμη. Σύμφωνα με τη Γνωστική Επιστήμη, καθώς ο νους ανα-

πτύσσεται, επεκτείνεται και η ικανότητα κατασκευής νοητικών μοντέλων. Η φύση και η αφθονία των νοητι-

κών μοντέλων που μπορεί κάποιος να κατασκευάσει, και η ικανότητά του να σκέφτεται λογικά, αναπτύσσε-

ται με την απόκτηση γνώσεων σχετικών με το πεδίο (domain specific knowledge) και με την απόκτηση τεχνι-

κών. Τα νοητικά μοντέλα συχνά σχετίζονται με συγκεκριμένες καταστάσεις και περιλαμβάνουν φυσικά φαι-

νόμενα, χωρίς, ωστόσο, να περιορίζονται από αυτά και τείνουν να είναι προσωρινής φύσης (Gentner & 

Stevens, 1983). 

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, τα μοντέλα διαφέρουν από τις ιδέες ως προς το ότι αποτελούν ένα σύστη-

μα ή μια δομή που είναι οργανωμένη, που προκύπτει από διαδικασίες σκέψης, και δεν αναφέρονται σε ένα 

μόνο φαινόμενο. Αντίθετα, οι αρχικές ιδέες αποτελούν σκόρπιες ιδέες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

φαινόμενα ή καταστάσεις και δημιουργούνται την ώρα που το παιδί προσπαθεί να εξηγήσει τα φαινόμενα 

αυτά. Σύμφωνα με τη Vosniadou (1994), υπάρχουν τρεις σημαντικές λειτουργίες των νοητικών μοντέλων: α) 

δρουν ως αρωγοί στο σχηματισμό εξηγήσεων και λύσης άγνωστων προβλημάτων, β) δρουν ως διαμεσολα-

βητές στην ερμηνεία και απόκτηση νέων πληροφοριών, και γ) λειτουργούν ως εργαλεία που επιτρέπουν τον 

πειραματισμό και την αναθεώρηση θεωρίας.

Επομένως, οι διαισθητικές/αρχικές έννοιες, οι εναλλακτικές έννοιες και τα νοητικά μοντέλα των μαθητών/

τριών έχουν μεγάλη σημασία για τη διδασκαλία των επιστημών, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως με-

σολαβητικοί μηχανισμοί για την αναθεώρηση των υπαρχουσών θεωριών και την οικοδόμηση νέων θεωριών. 

Δηλαδή, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εννοιών και στην εννοιολογική αλλαγή.

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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Η εννοιολογική αλλαγή ως μια διαδικασία δημιουργίας και μετατροπής νοητικών αναπαραστάσεων πραγμα-

τοποιείται όταν η προϋπάρχουσα γνώση είναι ασύμβατη με την επιστημονικά αποδεκτή γνώση και απαιτείται 

αναδιοργάνωσή της. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που προκύπτει από σειρά νοητικών διαδικασιών 

(McCloskey, 1983; Posner, 1982). Σύμφωνα με διάφορες έρευνες (Posner et al.,1982), για να υπάρξει εν-

νοιολογική αλλαγή χρειάζονται τα ακόλουθα βήματα:

α.  Η παλιά γνώση να μην είναι ικανοποιητική
β.  Η νέα γνώση να είναι κατανοητή
γ.  Η νέα γνώση πρέπει να είναι αρχικά αληθοφανής για να μπορεί να γίνει η αρχική της προσέγγιση
δ.  Η νέα γνώση πρέπει να περιέχει ερευνητική αξία.

Όσον αφορά στη διαδικασία επίτευξης της εννοιολογικής αλλαγής, αναφέρονται στη βιβλιογραφία δυο, κυ- 

ρίως, τρόποι:

α.  Η Ασθενής αναδιοργάνωση: Προσθήκη αφηρημένων γνώσεων πάνω σε φτωχές βάσεις, των οποί- 

 ων η δομή τροποποιείται (Chi, 1982).

β.   Η Ριζοσπαστική αναδιοργάνωση: Είναι απαραίτητη όταν η πληροφορία που δίδεται είναι ασύμβατη με 

τις υφιστάμενες ιδέες και μπορεί να γίνει είτε στο επίπεδο θεωρίας είτε στο επίπεδο γενικού πλαισί-

ου, μέσα στο οποίο διαμορφώνεται μια θεωρία. Η αναδιοργάνωση αναφέρεται στη δημιουργία και-

νούργιων δομών (Chinn & Brewer, 1993; Hatano & Inagaki, 1997; Vosniadou & Schnotz, 1997).

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επίτευξη της εννοιολογικής αλλαγής θα μπορούσαν να συνοψι-

σθούν στα ακόλουθα σημεία:

α.  Απόρριψη της προϋπάρχουσας γνώσης
β.  Τροποποίηση των υφιστάμενων δομών
γ.  Γεφύρωση των διάφορων εννοιών που είναι διαφορετικές μεταξύ τους
δ.  Σύνθεση της νέας γνώσης

Για να είναι πιο αποτελεσματική η εννοιολογική αλλαγή, προτείνονται μέσα από τις διάφορες έρευνες, που 

έγιναν στον τομέα αυτό, διάφορες στρατηγικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν, αναλόγως, των γνω-

στικών εμποδίων και της ιδιαιτερότητας του κάθε θέματος. Μερικές από τις στρατηγικές για την επίτευξη της 

εννοιολογικής αλλαγής είναι οι ακόλουθες:

(α) Αναλογία και μεταφορά
Δηλαδή, αυτό που προτείνεται σε αυτή τη στρατηγική είναι η μεταφορά πληροφοριών από ένα τομέα γνώ-

σης που κατέχει κάποιος σε έναν άλλο, προκειμένου να κατασκευαστούν καινούργια μοντέλα (π.χ. ο εγκέ-

φαλος παρουσιάζεται σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, η εξειδικευμένη δράση των ενζύμων σαν κλειδί και 

κλειδαριά κτλ.) (Gentner, 1981; Vosniadou & Ortony, 1983; Caravita, 1994).

(β) Φυσικά μοντέλα
Για παράδειγμα, η δομή του ηλιακού συστήματος και η λειτουργία του μπορούν να γίνουν εύκολα αντιλη-



14

πτές με μια φυσική αναπαράσταση. Επίσης, η δομή και η λειτουργία ενός οργανισμού μπορεί να γίνει κατα-

νοητή με μια φυσική αναπαράσταση.

(γ) Γνωστική σύγκρουση, σωκρατικοί διάλογοι
Αυτές είναι στρατηγικές που διευκολύνουν την αναγνώριση των αντιφάσεων στις γνώσεις ενός ατόμου 

πάνω σε ένα τομέα (Anderson, 1977; Champagne & Klopfer, 1982; Strike, Hewson & Gertzog, 1982).

Στην ανάπτυξη μαθησιακού υλικού, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι αρχικές/εναλλακτι-

κές ιδέες των μαθητών/τριών όσον αφορά στα διάφορα ζητήματα που διαπραγματεύονται στις διάφορες 

δραστηριότητες, και με την αξιοποίηση διαφόρων στρατηγικών να αντιμετωπισθούν και να επέλθει εννοιολογι-

κή αλλαγή και κατανόηση. Συγκεκριμένα, μπορούν να αξιοποιηθούν αναλογίες και μεταφορές, διαδικασίες 

γνωστικής σύγκρουσης, αλλά και σωκρατικοί διάλογοι στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας των μαθητών/τριών.

5. Διδακτικές Προσεγγίσεις για το μάθημα της Βιολογίας

Όσον αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις υπάρχει μια σειρά προσεγγίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν 

για την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού για το μάθημα της Βιολογίας. Στη συνέχεια, περιγράφονται μερικές 

από αυτές τις διδακτικές προσεγγίσεις (Ερευνητική Ομάδα μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επι-

στήμες, 2010).

5.1. Διερευνητική μάθηση
Η βασική αρχή πάνω στην οποία εδράζεται η διερευνητική μάθηση ως διδακτική προσέγγιση είναι η ίδια η 

διερεύνηση (διεξαγωγή έρευνας). Η διερεύνηση περιλαμβάνει τη διατύπωση μίας ερώτησης ή υπόθεσης, 

τον ερευνητικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του (π.χ. σχεδιασμός και εκτέλεση πειράματος), τη συλλογή 

δεδομένων, την ανάλυσή τους, και τέλος, την εξαγωγή συμπερασμάτων (De Jong & Van Joolingen, 1998). 

Ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών/τριών και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού καθορίζονται από τον βαθμό 

καθοδήγησης που επιδιώκεται. Για παράδειγμα, μια κλειστού τύπου διερεύνηση είναι πλήρως καθοδηγού-

μενη από τον/την εκπαιδευτικό και περιορίζει την εμπλοκή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο μίας σειράς από 

οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Μία ανοικτού τύ-

που διερεύνηση μεταφέρει όλο το «βάρος» της διερεύνησης (διατύπωση ερώτησης ή υπόθεσης, ερευνητικό 

σχεδιασμό και την εκτέλεσή του, συλλογή δεδομένων και ανάλυσή τους, εξαγωγή συμπερασμάτων) στον/

στη μαθητή/τρια και προσδίδει στον/στην εκπαιδευτικό τον ρόλο του συντονιστή, του καθοδηγητή και του 

εμπνευστή. 

5.2. Προβληματοκεντρική μάθηση
Ένα τυπικό μάθημα οργανωμένο σύμφωνα με την Προβληματοκεντρική Μάθηση, έχει ως σημείο αφετηρίας 

την παρουσίαση ενός σύνθετου ανοιχτού προβλήματος ή ενός ερωτήματος (Driving Question) που οριοθε-

τεί τα πλαίσια του έργου (project) των μαθητών/τριών και της διδακτικής παρέμβασης του μαθήματος. Το 

πρόβλημα ή το ερώτημα μπορεί να προέρχεται τόσο από τον/την εκπαιδευτικό όσο και από τον/την μαθητή. 

Ανεξάρτητα από το ποιος/α επιλέγει το πρόβλημα ή το ερώτημα, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η διασύν-
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δεσή του με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και να αποφεύγεται η παρουσίασή του στο πλαίσιο αφη-

ρημένων καταστάσεων που βρίσκονται σε απόσταση από την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες των μαθη-

τών/τριών (decontextualised), όπως συμβαίνει συνήθως σε παραδοσιακά διδακτικά εγχειρίδια. Επιπρόσθε-

τα, το πρόβλημα ή το ερώτημα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που να εμπλέκει τους/τις μαθητές/τριες σε 

μια εκτεταμένη μαθησιακή διαδικασία επίλυσης του προβλήματος ή απάντησης του ερωτήματος (Torp & 

Sage, 1998). 

Αφού καθοριστεί το πρόβλημα ή το ερώτημα, ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών/τριών σχετικά με τη 

διαδικασία επίλυσης του προβλήματος ή απάντησης του ερωτήματος, στηριζόμενοι πάντοτε στις προηγού-

μενες εμπειρίες ή γνώσεις τους. Κατόπιν η έμφαση δίνεται στο να αναγνωρίσουν οι ίδιοι οι μαθητές/τριες 

ποιες γνώσεις συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος ή στην απάντηση του ερωτήματος και ποιες όχι. 

Με άλλα λόγια, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τι ξέρουν και, επίσης, τι δεν ξέρουν. Στο ση-

μείο αυτό, εντοπίζουν οι ίδιοι/ίδιες μαθητές/τριες μαθησιακούς στόχους, που δεν είναι τίποτα άλλο από το 

σύνολο των στοιχείων που αναγνωρίζουν ως σημαντικά για την επίλυση του σχετικού προβλήματος, και για 

τα οποία έχουν ελλιπή κατανόηση. Στη συνέχεια, ακολουθεί συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων και συζή-

τηση. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης υπάρχει η πιθανότητα αμφισβήτησης πολλών αρχικών ιδεών των 

μαθητών/τριών, από άλλους/ες μαθητές/τριες ή από τον/την εκπαιδευτικό, υπό το φως των νέων πληροφο-

ριών και δεδομένων που συλλέγονται. Οι ιδέες τροποποιούνται και πιθανόν να προκύπτουν νέες μαθησια-

κές ανάγκες και νέοι στόχοι (DeGrave, Boshuizen, & Schmidt, 1996). Η όλη εξέλιξη της μαθησιακής διαδι-

κασίας είναι κυκλική. Σε ένα από τα τελευταία στάδια της μαθησιακής διαδικασίας δίνεται η ευκαιρία σε 

κάθε μαθητή/τρια να εκφράσει την άποψή του για την επίλυση του προβλήματος και ακολουθεί συζήτηση. 

Στο τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές/τριες προτείνουν τη λύση στο πρόβλημα ή την απάντηση στο ερώτη-

μα που υιοθετήθηκε από την ομάδα των μαθητών/τριών, αφού επιχειρηματολογήσουν για την τελική τους 

επιλογή και τη θεμελιώσουν με δεδομένα. Φυσικά, δεν αναμένεται από τους/τις μαθητές/τριες να είναι σε 

απόλυτο βαθμό βέβαιοι για την ορθότητα της λύσης που θα προτείνουν. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως 

αρνητικό σημείο της διαδικασίας, αφού είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φύσης της Επιστή-

μης. Με άλλα λόγια, η γνώση που προκύπτει από τον χώρο της επιστήμης ποτέ δεν μπορεί να θεωρείται 

απόλυτη, αλλά είναι ένα, συχνά, υποκειμενικό «κατασκεύασμα», θεμελιωμένο με δεδομένα, το οποίο όμως 

θα συνεχίζει να εξελίσσεται (Hmelo-Silver, 2004). Με άλλα λόγια, πέρα από την επίλυση του προβλήματος ή 

την απάντηση του ερωτήματος, η Προβληματοκεντρική Μάθηση δίνει αξία στην καθαυτή ατομικά καθοδη-

γούμενη μαθησιακή διαδικασία που επιλέγει ο/η μαθητής/τρια και στη γνώση που αποκτά ως προς την ορ-

γάνωση, εκτέλεση και αξιολόγηση αυτής της μαθησιακής διαδικασίας (Sunal & Sunal, 2003).

5.3. Προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης
Σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση, η έμφαση βρίσκεται στην ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τριας σε μία 

προσχεδιασμένη ακολουθία δραστηριοτήτων που επιλέγει ή αναπτύσσει και δομεί ο/η εκπαιδευτικός. Η 

επιλογή ή η δημιουργία και η δόμηση μιας τέτοιας ακολουθίας στηρίζεται στις αρχές του οικοδομισμού. 

Δηλαδή, οι δραστηριότητες προάγουν την κατασκευή της γνώσης από τους/τις μαθητές/τριες. Ως βάση του 

οικοδομήματος αξιοποιούνται οι απλούστερες και θεμελιώδεις έννοιες, και πάνω σε αυτές επιδιώκεται η 

ανάπτυξη πιο σύνθετων και πολύπλοκων εννοιών. Ο/η εκπαιδευτικός στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας 

έχει να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διότι δεν καλείται μόνο να επιλέξει ή να δημιουργήσει 
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και να δομήσει μια ακολουθία δραστηριοτήτων, αλλά και να εναρμονίσει δυναμικά τις δραστηριότητες ανά-

λογα με τις ιδέες των μαθητών/τριών, με απώτερο σκοπό την αλλαγή των εναλλακτικών τους αντιλήψεων 

(παρανοήσεων) για τον φυσικό και τεχνητό κόσμο. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει πολλαπλές μορφές, 

όπως είναι, για παράδειγμα, το πείραμα, η διερεύνηση, η μοντελοποίηση, η συζήτηση μεταξύ ομάδων, η 

επιχειρηματολογία, η αναπαράσταση φαινομένων και ιδεών (Sunal & Sunal, 2003). 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας προκαθορισμένης πορείας δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης, ο 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού μετατρέπεται σε ρόλο συντονιστή/ρυθμιστή μέσω στοχευόμενων ερεθισμά-

των (π.χ. ερωτήσεων ή προβληματισμού). Αυτά τα ερεθίσματα στοχεύουν στο να προσανατολίσουν τους/τις 

μαθητές/τριες και να τους/τις εμπλέξουν στη μαθησιακή διαδικασία (ακολουθία δραστηριοτήτων), να ανα-

δείξουν στα πρώτα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας τις εναλλακτικές τους ιδέες (η ανάδειξη των ιδεών 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συζήτηση, τα διαγνωστικά δοκίμια, τα ερωτηματολόγια, τις ατομικές εργα-

σίες, την ιδεοθύελλα, τη χαρτογράφηση εννοιών κ.λπ.) και στην πορεία να τους/τις ωθήσουν να οικοδομή-

σουν, ή όπου χρειάζεται να αναδομήσουν/τροποποιήσουν τις ιδέες στις οποίες απευθύνεται η ακολουθία 

δραστηριοτήτων (Martin, 2003).

Η φάση της ανάδειξης των αρχικών ιδεών των μαθητών/τριών και η φάση αναδόμησής τους είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία μιας προκαθορισμένης πορείας δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώ-

σης. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις αρχικές τους ιδέες και να τις αξιολο-

γούν με σκοπό να τις επεκτείνουν ή να τις αντικαταστήσουν με άλλες (εννοιολογική αλλαγή), ώστε να συνά-

δουν με το επιστημονικά αποδεκτό πρότυπο. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μέσω της υλοποίησης της ακολου-

θίας δραστηριοτήτων και της διαχείρισης των γνωστικών συγκρούσεων που θα προκύπτουν στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων. Η δημιουργία τέτοιων συνθηκών αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα στοιχείο που μπορεί να 

διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο, προάγοντας την επιδιωκόμενη εννοιολογική αλλαγή. Ωστόσο, η διδακτική 

επεξεργασία τέτοιων καταστάσεων, ώστε να αξιοποιούνται παραγωγικά και να επεκτείνονται με κατάλληλες 

δραστηριότητες αποτελεί μια διδακτική πρόκληση. Η διαχείριση των γνωστικών συγκρούσεων για να είναι 

αποτελεσματική και να οδηγήσει σε εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση, θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία 

στους/στις μαθητές/τριες να συσχετίσουν όσα έμαθαν με τις εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής. Με 

άλλα λόγια, θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να βρουν πώς οι νέες ιδέες που απέκτησαν μπορούν να 

εφαρμοστούν στη λύση πραγματικών καθημερινών προβλημάτων. Δηλαδή, να τους δοθεί η ευκαιρία να 

αναγνωρίσουν την αξία και τη λειτουργικότητα των νέων ιδεών που προέκυψαν από την ακολουθία δραστη-

ριοτήτων (Posner at al., 1982).

5.4. Συνεργατική οικοδομιστική μάθηση
Αποτελεί εξέλιξη της προκαθορισμένης πορείας δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης. Εμπεριέχει όλες 

τις αρχές στις οποίες εδράζεται αυτή η διδακτική προσέγγιση, οι οποίες έχουν αναφερθεί πιο πάνω (πολλα-

πλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, έμφαση στην οικοδόμηση της γνώσης αντί στην αναπαραγωγή 

της, έμφαση σε αυθεντικές δραστηριότητες ενταγμένες σε περιεχόμενο με νόημα, έμφαση σε αναστοχαστι-

κές δραστηριότητες) και επιπρόσθετα ενσωματώνει σε αυτές την ιδέα ότι η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μανθανόντων και όχι μια ατομική διαδικασία (Jonassen, 1994). Ο 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού παραμένει στα ίδια πλαίσια όπως και στην περίπτωση της προκαθορισμένης 

πορείας δραστηριοτήτων για οικοδόμηση γνώσης. Δηλαδή, ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο του 
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συντονιστή/ρυθμιστή μέσω στοχευόμενων ερεθισμάτων (π.χ. ερωτήσεων). Ο ρόλος του/της μαθητή/τριας 

επεκτείνεται σε σχέση με τον ρόλο που κατείχε στα πλαίσια της προκαθορισμένης πορείας δραστηριοτήτων 

για οικοδόμηση γνώσης ως προς το ότι καλείται να λειτουργήσει και να επικοινωνήσει στο πλαίσιο μιας ομά-

δας. Αυτό συνεπάγεται ότι ο/η μαθητής/τρια πρέπει να αναπτύξει διάφορες δεξιότητες κοινωνικής φύσεως 

(π.χ. να μοιράζεται τις απόψεις του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του/της, να σέβεται και να συνυπολο-

γίζει τα επιχειρήματα των συμμαθητών/τριών του κ.λπ.).

5.5. Διερώτηση
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μαθησιακών περιβαλλόντων που στηρίζονται στο πρότυπο της διερώτησης 

είναι η απουσία διάλεξης από τον/την εκπαιδευτικό. Σε ένα τυπικό μαθησιακό περιβάλλον αυτής της μορ-

φής, οι μαθητές/τριες εργάζονται, συνήθως, σε ομάδες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με το διδακτικό 

υλικό, με τα σχετικά υλικά και με τον/την εκπαιδευτικό με ένα δομημένο τρόπο. Η ακολουθία δραστηριοτή-

των είναι προσεχτικά διαμορφωμένη, ώστε να καθοδηγεί σταδιακά τους/τις μαθητές/τριες να κάνουν συ-

γκεκριμένες παρατηρήσεις και να τις χρησιμοποιούν ως βάση για την ανάπτυξη των επιδιωκόμενων ιδεών 

και εννοιών (McDermott et al., 1996). 

Μια θεμελιώδης αρχή που διέπει τη λειτουργία αυτού του πρότυπου διδασκαλίας είναι ότι η γνώση για τη 

λειτουργία των φυσικών φαινομένων και συστημάτων δεν προκύπτει από τη μετάδοσή της από τον/την εκπαι-

δευτικό στους/στις μαθητές/τριες. Αντίθετα, η ανάπτυξη κατανόησης προέρχεται μέσα από την άμεση αλλη-

λεπίδραση των μαθητών/τριών με τα υπό μελέτη φυσικά φαινόμενα και συστήματα, την απόκτηση σχετικών 

εμπειριών, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από παρατηρήσεις, και την ανάπτυξη αντίστοιχων μοντέ-

λων με ερμηνευτική και προβλεπτική ισχύ (AAAS, 2001). Έτσι, οι μαθητές/τριες τοποθετούνται στο επίκεντρο 

του μαθησιακού περιβάλλοντος ενώ ο/η εκπαιδευτικός αποφεύγει να υιοθετεί τον ρόλο της αυθεντίας και 

περιορίζεται σε συντονιστικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, σε προκαθορισμένα στάδια κατά την αλληλεπίδρασή 

τους με την ακολουθία δραστηριοτήτων η κάθε ομάδα μαθητών/τριών συζητά με τον/την εκπαιδευτικό τις 

προηγούμενες δραστηριότητες. Σε αυτές τις συζητήσεις, ο/η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ένα πρόσθετο 

μέλος της ομάδας το οποίο προσπαθεί να εντοπίσει και να αναδείξει διαφωνίες και συγκλίσεις ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας, ασυνέπειες ανάμεσα στις παρατηρήσεις που γίνονται και στις αντίστοιχες ερμηνείες που 

δίνονται από τους/τις μαθητές/τριες και σχετικές δυσκολίες που φαίνονται να υποσκάπτουν την όλη προσπά-

θεια οικοδόμησης νοήματος. Επιπρόσθετα, προσπαθεί να στηρίξει την περαιτέρω εξέλιξη της συζήτησης των 

μαθητών/τριών προσφέροντας, όπου είναι σκόπιμο, καθοδήγηση για το πώς θα μπορούσαν να εργαστούν 

για να υπερβούν δυσκολίες και να διαχειριστούν αδιέξοδα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η συνεισφορά του/

της εκπαιδευτικού αποφεύγει την παροχή έτοιμων εξηγήσεων προς τους/τις μαθητές/τριες. 

5.6.  Έρευνα Πεδίου
Η έρευνα πεδίου δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν τον πραγματικό κόσμο 

και να τον χρησιμοποιούν ως βάση για επιστημονική διερεύνηση (Hofstein & Rosenfeld, 1996). Υποστηρίζε-

ται, επίσης, ότι συμβάλλει σε πιο αποτελεσματική διδασκαλία, δίνοντας κίνητρα σε όλους τους/τις μαθητές/

τριες, τα οποία δεν μπορούν να έχουν σε τυπικές μορφές εκπαίδευσης (Grace & Ratcliffe, 2002). 

Οι μαθητές/τριες αποκτούν εμπειρίες και φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και ευαισθησίες (Meinhold & Makus, 

2005), ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες παρατήρησης, συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Οι 
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μαθητές/τριες, συνήθως, εργάζονται σε ομάδες και αυτό επηρεάζει τη μελλοντική τους κοινωνική υπόστα-

ση. Αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια διαφορε-

τική, θετική και παραγωγική σχέση με τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

Όλες οι επιστήμες έχουν ως αρχή την παρατήρηση του πραγματικού κόσμου, η οποία οδηγεί σε διατύπωση 

υποθέσεων, ερωτήσεων, προβλέψεων και πειραμάτων. Στην επιστήμη της Βιολογίας υπάρχει ανάγκη μιας 

ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον κόσμο. Οι μαθητές/τριες, μέσα από την έρευνα πεδίου, 

στην κυριολεξία, παρατηρούν τον πραγματικό κόσμο και τον χρησιμοποιούν ως βάση για επιστημονική διε-

ρεύνηση.

6. Διδακτικές Πρακτικές για το μάθημα της Βιολογίας

Οι διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται για ένα μάθημα μπορούν να προωθηθούν με ένα 

σύνολο διδακτικών πρακτικών, η εφαρμογή των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας 

που θέλει ο/η εκπαιδευτικός να υλοποιήσει (π.χ., πείραμα, άντληση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, 

δημιουργία αφίσας για παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κ.λπ). Έτσι, οποιαδήποτε διδακτι-

κή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες από μία διδακτικές προσεγγίσεις (Ερευνητική Ομάδα 

Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 2010). 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια σειρά διδακτικών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη 

μαθησιακού υλικού για τη Βιολογία.

6.1. Διερεύνηση της επίδρασης μεταβλητών
Η συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει εντοπισμό των μεταβλητών που ενδεχομένως σχετίζονται με το 

υπό μελέτη φαινόμενο και στη συνέχεια διερεύνηση της επίδρασής τους μέσα από σχεδιασμό και εκτέλεση 

σχετικών πειραμάτων (εικονικού πειράματος ή ρεαλιστικού πειράματος). Ο σχεδιασμός ενός έγκυρου πει-

ράματος αφορά στη μεταβολή μόνο της μεταβλητής που είναι υπό διερεύνηση (ανεξάρτητη μεταβλητή), δι-

ατήρηση σταθερών όλων των μεταβλητών που υπεισέρχονται ή σχετίζονται με το πείραμα και μέτρηση του 

βαθμού επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή. Ο σχεδιασμός πειραμάτων 

προϋποθέτει ότι οι μαθητές/τριες θα εκτιμήσουν τη σημασία διασφάλισης της εγκυρότητάς του πειράματος 

μέσα από κατάλληλο έλεγχο των σχετικών μεταβλητών. Ακολουθεί η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελε-

σμάτων και τέλος η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το κατά πόσο μια μεταβλητή ή μεταβλητές επηρε-

άζουν το υπό μελέτη φαινόμενο.

6.2. Προβληματισμός
Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί να δημιουργήσει κάποιον προβληματισμό αναφορικά με το υπό μελέτη φαινό-

μενο μέσα από κάποιο ερέθισμα (π.χ. ερώτηση, δήλωση, παρουσίαση προβληματικής κατάστασης). Αυτό 

αναμένεται να δημιουργήσει ερωτήματα και ανησυχίες στους/στις μαθητές/τριες διεγείροντας το ενδιαφέ-

ρον τους και προκαλώντας την περιέργειά τους. Ως εκ τούτου, ο προβληματισμός λειτουργεί, συνήθως, ως 

σημείο αφετηρίας μίας διερεύνησης.

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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6.3. Συλλογή δεδομένων ή άλλων στοιχείων
Η συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων ή άλλων στοιχείων (π.χ. πληροφοριών) μέσα 

από μελέτη σχετικών πηγών ή τη διεξαγωγή κάποιου πειράματος. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να 

συλλεγεί το κατάλληλο υλικό για να καταστεί εφικτή η απάντηση του ερωτήματος που έχει τεθεί στο πλαίσιο 

της μαθησιακής διαδικασίας. Η εγκυρότητα των πηγών και του πειράματος είναι ιδιαίτερα βαρύνουσας ση-

μασίας, διότι καταδεικνύουν την ποιότητα των δεδομένων που έχουν συλλεγεί. Για να μεγιστοποιηθεί ο 

βαθμός εμπιστοσύνης προς την ποιότητα των δεδομένων, θα ήταν καλό να ακολουθείται η μέθοδος της 

τριγωνοποίησης. Η τριγωνοποίηση αφορά στη διασταύρωση των δεδομένων ή άλλων στοιχείων που προκύ-

πτουν από τουλάχιστον δύο πηγές ή στη διασταύρωση των δεδομένων που προκύπτουν από κάποιο πείραμα 

με αντίστοιχα δεδομένα που καταγράφονται σε σχετικές πηγές.

6.4. Επεξεργασία και έκφραση ιδεών
Η στρατηγική αυτή αφορά στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται και  παρουσιάζουν τις ιδέες τους οι 

μαθητές/τριες, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με το ευρύτερο περιβάλλον. Η φάση της επεξερ-

γασίας περιλαμβάνει ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση δεδομένων ή άλλων στοιχείων. Η ποσοτική ανάλυση 

περιέχει κάποιου είδους στατιστική ανάλυση (π.χ. υπολογισμός μέσων όρων), ενώ η ποιοτική ανάλυση περι-

έχει κάποιου είδους περιγραφικές διαδικασίες (π.χ. λεπτομερής περιγραφή μιας διαδικασίας).

Η έκφραση των ιδεών μπορεί να πάρει πολλαπλές μορφές, όπως είναι η δημιουργία γραφικών παραστάσε-

ων, κειμένων, εικόνων, αφισών, εννοιολογικών χαρτών, τρισδιάστατων κατασκευών και πολυμεσικών πα-

ρουσιάσεων. Ο βαθμός επιτυχίας αυτής της στρατηγικής είναι συνάρτηση του βαθμού στον οποίο ένας/μια 

μαθητής/τρια επικοινωνεί αποτελεσματικά την ιδέα του προς άλλα άτομα.

6.5. Πρόβλεψη - Παρατήρηση - Ερμηνεία
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες φυσικά 

συστήματα/φαινόμενα που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και τους ζητείται στη συνέχεια να 

προβλέψουν πώς θα συμπεριφερθεί το συγκεκριμένο σύστημα, εάν συμβεί μια συγκεκριμένη αλλαγή σε 

αυτό, εξηγώντας ταυτόχρονα τον συλλογισμό τους (Στάδιο Πρόβλεψης). Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές/

τριες παρεμβαίνουν στο σύστημα προκαλώντας τη συγκεκριμένη αλλαγή και κάνοντας σχετικές παρατηρή-

σεις (Στάδιο Παρατήρησης). Ακολούθως, αντιπαραβάλλουν την αρχική τους πρόβλεψη με τις παρατηρήσεις 

τους με στόχο να διαχειριστούν τις πιθανές ασυμβατότητες (γνωστικές συγκρούσεις) ανάμεσα στα δύο και 

να προτείνουν σχετικές ερμηνείες (Στάδιο Επεξήγησης). Το στάδιο της επεξήγησης λειτουργεί και ως ανα-

στοχαστικός μηχανισμός αφού οι μαθητές/τριες συγκρίνοντας τις προβλέψεις τους με τα τελικά τους συ-

μπεράσματα έχουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν στην αλλαγή των νοητικών τους μοντέλων.

Η γνωστική σύγκρουση αποτελεί ένα μηχανισμό που μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ανα-

θεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος ένα φαινόμενο. Η γνωστική σύγκρουση προκύ-

πτει όταν οι μαθητές/τριες έρχονται αντιμέτωποι με δεδομένα που βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αντίστοι-

χες προσδοκίες ή προβλέψεις τους. Με άλλα λόγια, η γνωστική σύγκρουση προκύπτει όταν μια νέα εμπειρία 

με την οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές/τριες δεν μπορεί να εξηγηθεί ή να γίνει κατανοητή με βάση την 

υπάρχουσα γνώση τους για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επομένως, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να βρει 
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κάποιον τρόπο να συνδέσει τη νέα εμπειρία με την προϋπάρχουσα γνώση του. Διάφοροι παιδαγωγοί έχουν 

τονίσει διαφορετικές πτυχές της γνωστικής σύγκρουσης, όπως ο Dewey (Dewey, 1938; Rochelle, 1992), για 

τον οποίο γνωστική σύγκρουση είναι μια «προβληματική» κατάσταση η οποία προωθεί την οργάνωση της 

μάθησης. Για τον Piaget (Piaget, 1977; Von Glaserfeld, 1989) γνωστική σύγκρουση είναι η ανάγκη για προ-

σαρμογή, όταν η μια νέα εμπειρία δεν μπορεί να αφομοιωθεί στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Είναι ση-

μαντικό να σημειωθεί ότι η διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανή για την αναθεώ-

ρηση των αρχικών ιδεών των μαθητών/τριών και υπάρχει η ανάγκη για διδακτική διαχείριση αυτών των 

συνθηκών μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες (Posner et al., 1982).

6.6. Επινόηση μηχανισμού λειτουργίας του φαινομένου/συστήματος
Οι μαθητές/τριες στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν ένα φαινόμενο/σύστημα που παρατηρούν, αναπτύσ-

σουν/επινοούν έναν πιθανό μηχανισμό λειτουργίας του φαινομένου/συστήματος. Συστατικά στοιχεία αυτού 

του μηχανισμού λειτουργίας του φαινομένου/συστήματος αποτελούν αντικείμενα, μεταβλητές, διαδικασίες 

και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προηγουμένων. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός λειτουργίας ενός οικοσυ-

στήματος μπορεί να περιλαμβάνει τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς (αντικείμενα), τον πληθυσμό του 

κάθε είδους (μεταβλητή), τη διατροφή και την αναπαραγωγή των ειδών (διαδικασίες) και τις σχέσεις μεταξύ 

θηρευτών και θηραμάτων (αλληλεπιδράσεις). Φυσικά ο μηχανισμός λειτουργίας ενός φαινομένου δεν μπο-

ρεί να είναι τμηματικός, αλλά η σύνθεση των στοιχείων που τον αποτελούν μπορεί να δώσει ενδείξεις για τον 

τρόπο που εκλαμβάνει ένας μανθάνοντας τη συμπεριφορά ενός φαινομένου/συστήματος.

6.7. Επεξεργασία εννοιολογικού μοντέλου
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές/τριες χρειάζεται να αναπτύξουν ένα 

συγκροτημένο πλαίσιο ιδεών με βάση το οποίο θα μπορούν να επεξηγούν μια κλάση φαινομένων. Ένα πα-

ράδειγμα επεξεργασίας εννοιολογικού μοντέλου προκύπτει στο πλαίσιο των φαινομένων κληρονομικότη-

τας, όπου οι χαρακτήρες μπορούν να εξηγηθούν με βάση τον μηχανισμό μεταβίβασης χρωματοσωμάτων. 

Η επεξεργασία ενός τέτοιου μοντέλου περιλαμβάνει οικοδόμησή του από την αρχή ή τροποποίηση ενός 

υφιστάμενου. Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη νέων εννοιών σε ένα εννοιολογικό 

μοντέλο ή την αναδόμηση των υφιστάμενων εννοιών ενός εννοιολογικού μοντέλου. Η επεξεργασία και 

απεικόνιση ενός εννοιολογικού μοντέλου γίνεται συχνά μέσα από τη χρήση εννοιολογικού χάρτη (concept 

map).

6.8. Επισκόπηση
Μέσα στo πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν σε συντομία τα μαθησια-

κά αποτελέσματα μίας δραστηριότητας ή ενός αριθμού δραστηριοτήτων. Συνήθως, εφαρμόζεται στο τέλος 

μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό τη σύνοψη και οργάνωση των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων του μαθήματος. Η επισκόπηση μπορεί να είναι μια σύνθεση, γραπτού ή προφορικού λό-

γου, από έννοιες, ιδέες, νόμους, κανόνες, θεωρίες, περιγραφές φαινομένων/συστημάτων κτλ. Η αξία της 

επισκόπησης ως διδακτικής στρατηγικής έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη του 

επιπέδου κατανόησης μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων, αφού ο μαθητής καλείται να απομονώσει τα ουσι-

ώδη μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας και να τα συνδέσει με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

άλλων δραστηριοτήτων.

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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7. Παιδαγωγική προσέγγιση για το Βιβλίο Δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ́  Γυμνασίου

Η παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιείται στις διάφορες ενότητες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων του μαθή-

ματος της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου είναι η προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστη-

ριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης, η οποία βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και στην κοινωνικο-

κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε ενότητας παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα – αποστολή, το 

οποίο καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, 

η οποία σκοπό έχει να στηρίξει τον/τη μαθητή/τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να απα-

ντήσει στο αρχικό ερώτημα, να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και εμπειρί-

ες. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία, 

την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδόμηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και 

την ανασκόπησή τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, 

αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του 

δημοκρατικού πολίτη. 

Οι παρεμβάσεις του/της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό, περιορίζονται σε 

εισαγωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προ-

βληματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και καθο-

δήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση.

8. Σχεδιασμός μαθησιακού υλικού - Βιβλίο Δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ́  Γυμνασίου

Σήμερα, ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης είναι η υιοθέτηση κριτηρίων με βάση τα 

οποία να μπορεί να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό ή να αξιολογηθεί το υλικό που ήδη χρησιμοποιείται στα 

σχολεία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, ένα έγκυρο μαθη-

σιακό υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες, και ειδικότερα για τη Βιολογία, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

01.   Να είναι συμβατό με το Πρόγραμμα Σπουδών των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Δηλαδή, θα 

πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση με τους γενικούς σκοπούς και την αντίληψη που προωθούν τα Νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα (προώθηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών για δημο-

κρατική πολιτότητα).

02.  Να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση με το περιεχόμενο και τους ειδικούς στόχους όπως αυτά περιγρά- 

 φονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Βιολογίας των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

03. Να γίνεται σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

04. Να προτείνονται δραστηριότητες βασισμένες σε μαθησιακές προσεγγίσεις που θα προωθούν κάθε 

  στόχο και δεξιότητα που προβλέπεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών (Πειραματική διαδικασία,  

 Ερευνητική μάθηση, Οικοδομιστική προσέγγιση, Κοινωνικός οικοδομισμός, Μέθοδος Project, Παι- 

 χνίδια ρόλων, Χρήση τεχνικών διερώτησης, Χρήση Driving Question, Λύση προβλήματος, Συνεργα- 

 τική μάθηση, Έρευνα πεδίου κ.λπ).
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05.  Να δίνεται έμφαση σε προαπαιτούμενες/ πυρηνικές/ μετασχηματιστικές γνώσεις και να υπάρχει κα- 

 τάλληλη αφόρμηση και κατάλληλα ερωτήματα που να ενεργοποιούν γνωστικές, μεταγνωστικές, συ- 

 ναισθηματικές και αισθητικές μορφές μάθησης.

06.  Να αξιοποιούνται οι εμπειρίες και απόψεις των μαθητών και να λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικές  

 τους ιδέες. Επίσης, να προωθείται η αποσταθεροποίηση των εναλλακτικών ιδεών και η εννοιολογική  

 αλλαγή.

07.  Να προβλέπεται διαφοροποίηση στη μαθησιακή διαδικασία με βάση τον βαθμό και τη γνωστική ετοι- 

 μότητα του κάθε μαθητή, καθώς και το μαθησιακό του στυλ.

08. Να προβλέπεται εξατομικευμένη, ομαδική και συλλογική εργασία στο πλαίσιο της όλης μαθησιακής 

  διαδικασίας.

09.  Να αξιοποιούνται κατάλληλα μέσα και υλικά (εργαστηριακός εξοπλισμός, ΤΠΕ, βίντεο, εικόνες, φύλλα 

  εργασίας, μοντέλα, εικαστικές και μουσικές εκφράσεις κ.λπ.) που θα στοχεύουν στην προώθηση 

  των μαθησιακών επιδιώξεων, σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Τα μέσα και υλικά αυτά 

  θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και το γνωσιολογικό επίπεδο των μαθητών.

10.  Να προτείνουν εργασίες για το σπίτι, οι οποίες θα συμβάλλουν στην κατανόηση των πυρηνικών εν- 

 νοιών της κάθε διδακτικής ενότητας, στην εμπέδωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (συλλογιστικές, επι- 

 στημολογικές, επιστημονικές και πρακτικές), στη σύνδεση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα,  

 στην παροχή ευκαιριών εφαρμογής της νέας γνώσης σε ζητήματα της καθημερινής ζωής, και στην 

  προώθηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας.

8.1. Στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ́  Γυμνασίου
Για την ανάπτυξη της κάθε διδακτικής ενότητας του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου ακο-

λουθήθηκαν τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1:
•  Μελέτη του Προγράμματος Σπουδών που αφορά στην καθεμιά διδακτική ενότητα για την οποία θα ανα-

πτυχθεί διδακτικό υλικό.

•  Μελέτη του προγραμματισμού των διδακτέων για την Γ΄ Γυμνασίου, όπως αυτός έχει αποσταλεί στα σχο-

λεία από την Επιθεώρηση των Φυσιογνωστικών/ Βιολογίας.

•  Ενημέρωση για την υφιστάμενη υλικό-τεχνική και τεχνολογική υποδομή που είναι διαθέσιμη στο κάθε 

σχολείο, καθώς και των πιθανοτήτων βελτίωσής της.

Στάδιο 2:
•  Διατύπωση μαθησιακών επιδιώξεων και στόχων (γνώσεις/δεξιότητες/στάσεις/ συμπεριφορές) για την 

καθεμιά ενότητα/ υποενότητα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Προγραμματισμό των διδακτέων 

– Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας.

•  Εντοπισμός συγκεκριμένων εννοιών, φαινομένων, δεξιοτήτων κ.λπ. που θα ήταν χρήσιμο να προωθη-

θούν, στο πλαίσιο της καθεμιάς ενότητας.

Στάδιο 3:
•  Διερεύνηση του γνωσιολογικού επιπέδου, των δεξιοτήτων, στάσεων και εμπειριών των μαθητών προς τους 

οποίους απευθύνεται το μαθησιακό υλικό.
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•  Εντοπισμός και αξιολόγηση των απαραίτητων προαπαιτούμενων γνώσεων και σχετικών δεξιοτήτων των 

μαθητών προς τους οποίους απευθύνεται το μαθησιακό υλικό.

•  Εντοπισμός εναλλακτικών ιδεών και γνωστικών εμποδίων των μαθητών προς τους οποίους απευθύνεται το 

μαθησιακό υλικό, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Στάδιο 4:
•  Ετοιμασία αφόρμησης, η οποία αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ενότητα που 

θα διαπραγματευθούν/μάθουν οι μαθητές/τριες, και να προσδώσει νόημα στην όλη μαθησιακή διαδικα-

σία.

•  Ετοιμασία ακολουθίας δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση των γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στάσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και τον Προγραμματισμό των διδακτέ-

ων στη βάση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας. Για κάθε δραστηριότητα ορίστηκε η στρατηγική ορ-

γάνωση της τάξης, η προτεινόμενη μαθησιακή προσέγγιση και τα προτεινόμενα μαθησιακά εργαλεία για 

την προώθηση κάθε στόχου. Επίσης, ορίστηκαν οι απαραίτητες προαπαιτούμενες/ πυρηνικές/ μετασχη-

ματιστικές γνώσεις, που θα προωθηθούν, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης κάθε δραστηριότητας. Με 

βάση τη μορφή της κάθε δραστηριότητας, καθορίστηκε και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού.

•  Τοποθέτηση ενός κατάλληλου εικονιδίου δίπλα από κάθε δραστηριότητα, η οποία αναμένεται να παρα-

πέμπει τους/τις μαθητές/τριες ευκολότερα στο τι πρέπει να κάνουν στην κάθε δραστηριότητα. Τοποθέ-

τηση ειδικού εικονιδίου για τον/την εκπαιδευτικό, το οποίο υποδεικνύει για το ποιες παρεμβάσεις θα 

πρέπει να κάνει ο/η εκπαιδευτικός σε κάθε δραστηριότητα.

•  Ετοιμασία εργασιών για το σπίτι. Οι εργασίες που ετοιμάστηκαν στοχεύουν στο να συμβάλλουν στην 

εμπέδωση των πυρηνικών εννοιών της κάθε διδακτικής ενότητας, στην εμπέδωση και ανάπτυξη δεξιοτή-

των (συλλογιστικές, επιστημολογικές, επιστημονικές και πρακτικές), στη σύνδεση της νέας γνώσης με 

την προϋπάρχουσα, στην παροχή ευκαιριών εφαρμογής της νέας γνώσης σε ζητήματα της καθημερινής 

ζωής, στην προώθηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας, καθώς και στην προώθηση στάσε-

ων και συμπεριφορών, που αρμόζουν στον πολίτη του 21ου αιώνα.

9. Αξιοποίηση του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο «Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίου Δραστηριοτήτων» αναπτύχθηκε με σκοπό την προώθηση των 

τριών βασικών πυλώνων των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Δηλαδή, την απόκτηση ενός επαρκούς και 

συνεκτικού σώματος γνώσεων, την καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαι-

τούνται για τον πολίτη του 21ου αιώνα («ικανότητες κλειδιά»), καθώς και την ανάπτυξη στάσεων και συμπε-

ριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων, στις οποίες οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν διερευνήσεις, 

να αναστοχαστούν και να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα. Οι δραστηριότητες που προτείνονται ενσωματώ-

νουν όλες τις συνιστώσες της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, και στηρίζονται σε καταστάσεις της καθη-

μερινής ζωής, στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/τριών και σε προβλήματα που απασχολούν την 

κοινωνία γενικότερα. Η προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικο-

δόμηση της γνώσης αποτελεί τη βασική παιδαγωγική προσέγγιση κάθε ενότητας αυτού του Βιβλίου Δραστη-

ριοτήτων.
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Δίπλα από κάθε δραστηριότητα υπάρχουν εικονίδια που δείχνουν το είδος της κάθε δραστηριότητας, και, 

δυνητικά, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση για το τι θα πρέπει να γίνει στην καθεμιά από αυτές. Τα διά-

φορα εικονίδια παρουσιάζονται στην αρχή του Βιβλίου Δραστηριοτήτων, κάτω από τον τίτλο «Τα Εικονίδια 
του Βιβλίου μου», και θα ήταν χρήσιμο να συζητηθούν με τους/τις μαθητές/τριες στο πρώτο μάθημα της 

σχολικής χρονιάς, και να εξηγηθεί η σημασία του καθενός. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 36 εικονίδια, τα οποία, 

στην αρχή της κάθε δραστηριότητας, παραπέμπουν τους/τις μαθητές/τριες στο τι ακριβώς πρέπει να κά-

νουν. Ένα από τα εικονίδια με τίτλο «Επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό» αφορά, ουσιαστικά, τον/την ίδι-

ον/α τον/την εκπαιδευτικό, και παραπέμπει σε παρατηρήσεις, πληροφορίες που αναμένεται να δίνει ο/η 

εκπαιδευτικός στους/στις μαθητές/τριες για να τους καθοδηγήσει στη διεξαγωγή των διαφόρων δραστηρι-

οτήτων τους.

Επίσης, στις εισαγωγικές σελίδες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων, υπάρχει ένα σύντομο μέρος με τίτλο «Γνω-
ριμία με το βιβλίο μου». Στο μέρος αυτό, υπάρχουν πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του βιβλί-

ου, όπως για το ρόλο τoυ «Φλέμιγκ», των εικονιδίων, των πινάκων κ.λπ. Το εισαγωγικό αυτό μέρος, θα ήταν, 

επίσης, χρήσιμο να συζητηθεί με τους/τις μαθητές/τριες στο πρώτο μάθημα της σχολικής χρονιάς, για να 

ενημερωθούν και προετοιμασθούν όσον αφορά στον τρόπο αξιοποίησης του βιβλίου τους αυτού.

Σημαντικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του βιβλίου διαδραματίζει ο «Φλέμιγκ», που με τις επι-

στημονικές πληροφορίες που δίνει ή τα διάφορα σχόλια που κάνει, μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/

τριες να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους, και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τα σχόλια του 

«Φλέμιγκ» βρίσκονται κάτω από τον τίτλο: Γνωρίζετε ότι…

Σε καθεμιά ενότητα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων για το σπίτι, κάτω από τον τίτλο «Ασκήσεις για το 
σπίτι … και για σένα». Οι ασκήσεις αυτές στοχεύουν στην εμπέδωση και εμβάθυνση της αποκτηθείσας γνώ-

σης των μαθητών/τριών, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, αλλά και στην καλλιέργεια ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών. Ο/η εκπαιδευτικός, θα ήταν χρήσιμο, 

στο τέλος κάθε μαθήματος, να επιλέγει μέρος των ασκήσεων αυτών και να τις αναθέτει στους/στις μαθη-

τές/τριες ως εργασία για το σπίτι, αλλά και ως εργασία στην τάξη, σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος 

διδακτικός χρόνος. Οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι, θα πρέπει να παρουσιάζονται/ελέγχονται στην 

τάξη και να σχολιάζονται από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/τριες. Αρκετές από τις εργασίες 

για το σπίτι μπορούν να αξιοποιηθούν για την πινακίδα του εργαστηρίου βιολογίας, για το περιοδικό ή εφη-

μερίδα του σχολείου, καθώς και για άλλες δημιουργικές διαθεματικές/διεπιστημονικές δραστηριότητες του 

σχολείου.

Στο τέλος του Βιβλίου Δραστηριοτήτων, υπάρχει το Γλωσσάρι, στο οποίο οι μαθητές/τριες μπορούν να 

βρουν τους ορισμούς των βασικών εννοιών που διαπραγματεύονται στο σχετικό βιβλίο.

Σε όλο το μαθησιακό υλικό γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και 

την κοινωνία, καθώς και με τις εμπειρίες των μαθητών/τριών. Η σύνδεση αυτή δίνει νόημα στην προσπάθεια 

των μαθητών/τριών για μάθηση και απόκτηση γνώσεων. Επιπλέον, σε όλες τις ενότητες το έντυπο μαθησια-

κό υλικό συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό, όπως βίντεο και πολυμεσικές παρουσιάσεις που συνει-
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σφέρουν σημαντικά στην εννοιολογική κατανόηση, καθώς και στην ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθη-

τών/τριών για μάθηση.

Επίσης, στο όλο διδακτικό/μαθησιακό υλικό, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης 
της επιστημολογικής επάρκειας των μαθητών/τριών. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο πέραν από τις δρα-

στηριότητες που αφορούν στην επιστημολογία, να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια σε θέματα που αφο-

ρούν στη φύση της επιστήμης και στον τρόπο ανάπτυξης και εγκυροποίησης της γνώσης, ούτως ώστε οι 

μαθητές/τριες να έχουν την ευκαιρία να προβληματισθούν και να αναστοχαστούν γύρω από το θέμα αυτό, 

και να καλλιεργήσουν την επιστημονική τους επάρκεια.

10. Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης
      - Διατύπωση ερωτήματος

Ο τρόπος εργασίας που προτείνεται για τις δραστηριότητες του βιβλίου «Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο 

Δραστηριοτήτων» είναι ο συνδυασμός εξατομικευμένης, και ομαδικής εργασίας, καθώς και εργασίας στην 

ολομέλεια της τάξης. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην όλη μαθησιακή διαδικασία είναι καθοριστικός 

για την επιτυχή έκβασή της. Στη συνέχεια, προτείνεται μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων διαχείρισης της 

μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, με βάση τη διατύπωση ερωτήματος. Τα 

βήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

01.  Διατύπωση ερωτήματος

 α.  Ο/Η εκπαιδευτικός διατυπώνει το ερώτημα με σαφήνεια, με βάση τους διδακτικούς στόχους που 

   θέλει να προωθήσει.

 β.  Ο/Η εκπαιδευτικός απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες ώστε να σκεφτεί ο καθένας χω- 

  ριστά τις πιθανές απαντήσεις.

 γ.  Ο/Η εκπαιδευτικός καθορίζει τον χρόνο αναμονής για την απάντηση, ανάλογα με τους/τις μαθη- 

  τές/τριες του.

 δ.  Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά πόσοι/ες μαθητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τον συλλογισμό τους.

02.  Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να συζητήσουν σε ομάδες (ή σε δυάδες) και να ανταλ- 

 λάξουν απόψεις για το ερώτημα που τους τέθηκε.

03.  Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει εξατομικευμένη βοήθεια σε μαθητές/τριες (ή ομάδες/δυάδες) που αντιμετωπί- 

 ζουν δυσκολίες.

04.  Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά πόσες ομάδες έχουν απάντηση.

05.  Αν γύρω στο 75% των ομάδων (ή δυάδων) έχουν απάντηση, τότε ο/η εκπαιδευτικός ζητά από μία ομάδα 

  να ανακοινώσει την απάντησή της, στην ολομέλεια της τάξης.

06.  Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά πόσοι συμφωνούν και πόσοι διαφωνούν με την απάντηση που ανακοινώθηκε 

  αλλά και πόσοι δεν έχουν άποψη (Δεν ζητά σε αυτό το στάδιο επεξήγηση).



26

07.  Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από μία άλλη ομάδα που συμφωνεί με την άποψη που ανακοινώθηκε εξήγηση  

 γιατί συμφωνεί.

08.  Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από μία άλλη ομάδα που δεν συμφωνεί με την άποψη που ανακοινώθηκε εξή- 

 γηση γιατί δεν συμφωνεί.

09.  Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά άλλα επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα (αν υπάρχουν) από τις άλλες ομάδες.

10.   Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά πόσοι συμφωνούν και πόσοι διαφωνούν με την επεξήγηση που ανακοινώθη-

κε. Αν υπάρχει ομοφωνία τότε ζητά από την ολομέλεια να επιβραβεύσει την ομάδα που έκανε την ανά-

λογη ανακοίνωση.

11.  Ο/Η εκπαιδευτικός συντονίζει τις απόψεις των μαθητών και προσθέτει (αν είναι αναγκαίο) άλλα επιχει- 

 ρήματα για να καθοδηγήσει και να εμπλουτίσει τη συζήτηση.

12.  Ο/Η εκπαιδευτικός συνοψίζει τα αποτελέσματα της συζήτησης και καταλήγουν σε συμπεράσματα, στο 

 πλαίσιο της ολομέλειας.

11. Αξιολόγηση μαθητών - Μέσα και εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αποτελεί μια σημαντική πτυχή της όλης διδακτικής/μαθησιακής διαδικα-

σίας. Οι στόχοι της αξιολόγησης μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

1.  Ανατροφοδότηση προς τους/τις εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την πρόοδο του κάθε μαθητή/ 

 μαθήτριας στους τομείς της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στον τομέα της καλλιέργει- 

 ας αρχών και αξιών και απόκτησης θετικών στάσεων για την επιστήμη και τη ζωή.

2.  Ανατροφοδότηση για παρακολούθηση της εξέλιξης της προσωπικότητας του κάθε μαθητή/μαθήτριας.

3.  Ανατροφοδότηση για συναισθηματική και γνωστική ενίσχυση του κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσα από 

  την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.

4.  Ανατροφοδότηση προς τον/την εκπαιδευτικό για

 • αναθεώρηση του διδακτικού υλικού

 • αναθεώρηση της διδακτικής διαδικασίας

 • αναθεώρηση των μαθησιακών επιδιώξεων και στόχων

 • έλεγχο της επίτευξης των μαθησιακών επιδιώξεων και στόχων

 • αναθεώρηση του τρόπου προετοιμασίας του/της εκπαιδευτικού.

5.  Ανατροφοδότηση προς τα θεσμικά όργανα της πολιτείας που είναι επιφορτισμένα με τη σύνταξη και 

  εφαρμογή του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών, των Προγραμμάτων Σπουδών κ.λπ.,. προ- 

 κειμένου να είναι σε θέση να τροποποιούν το περιεχόμενό τους και τους όρους κάτω από τους οποίους  

 πραγματώνονται (υλικοτεχνική υποδομή, επιμόρφωση καθηγητών κ.λπ.), ούτως ώστε να γίνονται αποτε- 

 λεσματικότερα.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα είδη της αξιολόγησης μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση
Το είδος αυτής της αξιολόγησης γίνεται στην αρχή του μαθήματος και σκοπό έχει τον εντοπισμό των αρχι-

κών/εναλλακτικών ιδεών (παρανοήσεων) και δυσκολιών που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες, 

καθώς και των προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Η αρχική διαγνωστική αξιολόγηση βοηθά 

τον/την εκπαιδευτικό στο να παρέχει αυξημένη εξατομικευμένη στήριξη στους/στις μαθητές/τριες που πα-

ρουσιάζουν αδυναμίες ή/και παρανοήσεις.

2. Διαμορφωτική αξιολόγηση
Αυτό το είδος αξιολόγησης γίνεται κατά την διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης με στόχο την ανατροφο-

δότηση προς τον/την εκπαιδευτικό για την πρόοδο των μαθητών/τριών, την ανατροφοδότηση προς τους/τις 

μαθητές/τριες, για την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων, την τροποποίηση της διδασκαλίας ώστε να 

συνάδει με τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και των μαθητών/τριών.

3. Τελική αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών/τριών (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις). Πα- 

ρέχει μια τελική ανατροφοδότηση προς τον/την εκπαιδευτικό για την επίδοση των μαθητών/τριών όσον 

αφορά στην επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων, τελική ανατροφοδότηση προς τους/τις ίδιους/ίδιες 

τους/τις μαθητές/τριες για τα μαθησιακά τους επιτεύγματα, καθώς και προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα 

της πολιτείας. 

Για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από μέσα και υλικά ως

ακολούθως:

 •  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.

Βασική επιδίωξη της παρατήρησης πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των μαθητών/μαθη-

τριών. Ο/η εκπαιδευτικός για την παρατήρηση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους όπως είναι 

οι αφηγηματικές εκθέσεις, οι διαβαθμισμένες κλίμακες και τα συστήματα κωδικοποίησης. Θα ήταν πολύ 

χρήσιμο να δίνεται περιοδικά λεπτομερής ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/τριες.

Από τον/την εκπαιδευτικό προτείνεται όπως τηρείται Παιδαγωγικό Ημερολόγιο στο οποίο να καταγράφονται 

αναλυτικότερα τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών. Το Παιδαγωγικό Ημε-

ρολόγιο προορίζεται για ενδοσχολική χρήση, και αποτελεί πηγή ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που έχουν 

σχέση με το αντίστοιχο τμήμα (Δ/ντή του Σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, του/της ίδιου/ίδιας μαθητή/
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τριας και των γονέων του). Με βάση το Παιδαγωγικό Ημερολόγιο μπορεί να δίνεται, περιοδικά, λεπτομερής 

ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/τριες.

Η προφορική εξέταση που διενεργεί ο/η εκπαιδευτικός στους/στις μαθητές/τριες στοχεύει στο να διαπιστώ-

σει την επάρκειά τους χρησιμοποιώντας τον προφορικό λόγο. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί-

ται από λεπτομερή ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/τριες.

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει, επίσης, τη δυνατότητα να αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριες αξιοποιώντας την πρα-

κτική αξιολόγηση εργαστηριακών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάζει, 

περιοδικά, μια σειρά από απλές και ενδιαφέρουσες διερευνήσεις σχετικές με τις έννοιες που έχουν ήδη 

εξεταστεί στην τάξη. Μπορεί να δίνονται έτοιμα τα υλικά και τα όργανα που χρειάζονται ή να αναμένεται από 

τους/τις μαθητές/τριες να τα επιλέξουν ως μέρος της αξιολόγησής τους. Με αυτό το μέσο αξιολόγησης, 

αξιολογείται η ακρίβεια και η ευχέρεια των μαθητών/τριών να χειρίζονται όργανα και υλικά για πειραματικές 

διαδικασίες, καθώς και η εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων.

Η έρευνα πεδίου αποτελεί έναν άλλο εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης. Οι μαθητές/τριες, στο εργαστήριο ή 

στο πεδίο, καταγράφουν παρατηρήσεις ενός βιολογικού συστήματος ή ενός φαινομένου, και ερμηνεύουν 

τις παρατηρήσεις τους διατυπώνοντας εννοιολογικές δηλώσεις και εξάγοντας συμπεράσματα και γενικεύ-

σεις. Η αξιολόγηση ακολουθείται από λεπτομερή ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/τριες.

Τα ατομικά φύλλα εργασίας αποτελούν, επίσης, ένα πολύ σημαντικό μέσο αξιολόγησης. Συνήθως, τα φύλλα 

εργασίας συμπληρώνονται από τους/τις μαθητές/μαθήτριες στην τάξη μέσα από ατομική ή ομαδική εργα-

σία. Τα ατομικά φύλλα εργασίας αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή 

και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας αξιολογείται, επίσης, και ο βαθ-

μός εμπλοκής και συνεισφοράς του/της κάθε μαθητή/τριας στην ομάδα. Και σε αυτή την περίπτωση, επι-

βάλλεται όπως η αξιολόγηση ακολουθείται από λεπτομερή ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/τριες.

Συνήθως, κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου, κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να εμπλακεί, τουλάχιστον, σε 

μια δημιουργική διερευνητική εργασία. Η εργασία αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως: παρουσί-

αση, επιστημονική αφίσα (poster), κατασκευή, συγγραφή και κριτική ανάλυση άρθρου, διερεύνηση, πείρα-

μα κ.λπ.

Περιοδικά, οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να καλούνται να προβούν σε αυτοαξιολόγηση της μαθησια-

κής τους πορείας σε όλες τις πτυχές αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας δομημένα φύλλα αυτοαξιολόγησης. 

Ο/η εκπαιδευτικός υποβοηθά τους/τις μαθητές/τριες στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγη-

σης και στον καταρτισμό σχεδίου προσωπικής βελτίωσης και ανάπτυξης. Παράλληλα, θα ήταν, επίσης, χρή-

σιμο να γίνεται περιοδική ετεροαξιολόγηση του/της κάθε μαθητή/τριας από συμμαθητές/τριες του/της χρη-

σιμοποιώντας δομημένα φύλλα ετεροαξιολόγησης.

Ο φάκελος υλικού (portfolio) αποτελεί μια συλλογή στοιχείων που προετοιμάζεται από τον/την μαθητή/τρια 

και που αξιολογείται για να καταδείξει την κατοχή, την κατανόηση, την εφαρμογή, και τη δυνατότητα σύνθε-

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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σης από αυτόν/ην ενός δεδομένου συνόλου εννοιών. Κάθε μαθητής/τρια πρέπει να οργανώσει, να συνθέ-

σει, και να περιγράψει μέσα στον φάκελο επιτευγμάτων του με σαφήνεια τα επιτεύγματά του, και να εξωτε-

ρικεύσει αποτελεσματικά αυτά που έχει μάθει. Στον φάκελο μπορούν να τοποθετούνται εργασίες σχετικά με 

το μάθημα, στοιχεία που αφορούν στη δράση του κάθε μαθητή/τριας στην τάξη και στη σχολική μονάδα 

σχετικά με τη Βιολογία. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο του φακέλου επιτευγμάτων είναι η περίληψη σε αυτόν 

του στοχαστικού συλλογισμού (reflection) αναφορικά με το περιεχόμενο του φακέλου που οδηγεί σε επί-

γνωση του βαθμού ανάπτυξης του/της μαθητή/τριας. Το στοιχείο αυτό προάγει την κριτική σκέψη και τις 

μεταγνωστικές δεξιότητες.

Τα γραπτά διαγνωστικά δοκίμια αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο τελικής αξιολόγησης. Τα δοκίμια αυτά 

μπορεί να είναι ολιγόλεπτα ή και σαραντάλεπτα. Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται: 

•  Σχολιασμός μιας πρότασης που μπορεί να είναι ορθή, λανθασμένη, ή ημιτελής. Σε αυτή την περίπτωση, 

  ζητείται από τον/την μαθητή/μαθήτρια να τη δεχτεί, να την απορρίψει ή να τη συμπληρώσει αιτιολογη- 

 μένα.

•  Παροχή στον/στην μαθητή/μαθήτρια ενός περιορισμένου αριθμού όρων προκειμένου να συντάξει μια 

  επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση που να τους περιλαμβάνει.

•  Παροχή στον/στην μαθητή/τρια όρων που βρίσκονται σε διαφορετικές στήλες, τους οποίους καλείται  

 να συνδυάσει.

•  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

•  Παρατήρηση εικόνας βιολογικού συστήματος από την οποία ο μαθητής/τρια μπορεί να συμπεράνει  

 ποια είναι τα μέρη του, ο βιολογικός ρόλος καθενός από αυτά, ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται κ.λπ. 

•  Τοποθέτηση σε σωστή χρονική ή λογική σειρά εικόνων που παρουσιάζουν στάδια ενός βιολογικού φαι- 

 νομένου ή διεργασίας.

•  Αναγνώριση και ερμηνεία σε ένα διάγραμμα, της ποσοτικής μεταβολής ενός μεγέθους σε ένα βιολογι- 

 κό σύστημα ή φαινόμενο.

•  Σύγκριση διαφορετικών βιολογικών δομών ή λειτουργιών, αναφορικά με την πολυπλοκότητά τους, το 

  βιολογικό ρόλο τους κ.λπ.

•  Ασκήσεις και προβλήματα που σκόπιμο είναι να έχουν σχέση και με φαινόμενα ή διαδικασίες που ο/η  

 μαθητής/τρια συναντά στην καθημερινή του ζωή και για τα οποία χρειάζεται να έχει προσωπική άποψη 

  ή και να κάνει προσωπικές επιλογές.

•  Περιγραφή πειραμάτων και διαδικασιών.

•  Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Προτείνεται όπως η πρώτη γραπτή εξέταση της σχολικής χρονιάς για το μάθημα της Βιολογίας για τους/τις 

μαθητές/τριες να είναι σύντομης διάρκειας (10 λεπτά), και χαμηλού βαθμού δυσκολίας, ούτως ώστε οι μα-

θητές/τριες να αποβάλλουν τον φόβο για τις γραπτές εξετάσεις, νοιώσουν περισσότερη ασφάλεια και αυ-

τοπεποίθηση, και να αναπτύξουν θετικές στάσεις όσον αφορά στο μάθημα της Βιολογίας.

11.1 Προτεινόμενο σχήμα αξιολόγησης μαθητών/τριών
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ένα προτεινόμενο σχήμα αξιολόγησης μαθητών/τριών με βάση το οποίο 

αξιοποιούνται διάφορα μέσα και εργαλεία αξιολόγησης με συγκεκριμένη ποσόστωση.
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Όσον αφορά στα διαγνωστικά δοκίμια προτείνεται όπως για το Α΄ Τετράμηνο γίνουν δύο (2) ολιγόλεπτα δια-

γνωστικά δοκίμια και ένα (1) σαραντάλεπτο εξεταστικό δοκίμιο.

Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως το πρώτο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι ολιγόλεπτο και εύκολο και να απο-

τελείται από δύο – τρεις (2-3) ασκήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχησης, σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής), 

και να έχει βαρύτητα επί του συνόλου των διαγνωστικών δοκιμίων του Α΄ Τετραμήνου ίση με το 25%.

Το δεύτερο διαγνωστικό δοκίμιο να είναι ολιγόλεπτο και εύκολο, και να γίνει στο μάθημα της ημέρας (προ-

ειδοποιημένο) και να  έχει, επίσης, βαρύτητα επί του συνόλου των διαγνωστικών δοκιμίων του Α΄ Τετραμή-

νου ίση με το 25%.

Το τρίτο διαγνωστικό δοκίμιο να αφορά μία ολόκληρη ενότητα και να είναι διάρκειας 40 λεπτών. Το δοκίμιο 

αυτό προτείνεται να έχει βαρύτητα επί του συνόλου των διαγνωστικών δοκιμίων του Α΄ Τετραμήνου ίση με 

το 50%. Οι ερωτήσεις του τρίτου δοκιμίου, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογούν τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυ-

χές: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση. Η ποσόστωση που προτείνεται για 

τις διάφορες πτυχές φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΤΥΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Γνώση 45 - 25%

Κατανόηση 30 - 35%

Εφαρμογή 10 - 15%

Ανάλυση
Σύνθεση
Αξιολόγηση

15 - 25%

ΜΕΡΟΣ Ά  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Διαγνωστικά Δοκίμια 40

Βιβλίο Δραστηριοτήτων - Τετράδιο - Φύλλα Εργασίας 20

Συμμετοχή στις δραστηριότητες της τάξης (ολομέλεια - ομάδα - ατομικά) 20

Δημιουργικές εργασίες (portfolio - project) 10

Πρακτικές - Πειραματικές δεξιότητες 10
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

A. Διδακτικό Πλαίσιο

Τίτλος ενότητας:   Ανακαλύπτοντας τον κόσμο των μικροβίων

Παιδαγωγική Προσέγγιση:   Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία    

δραστηριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετείται  στην ενότητα αυτή βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και 

στην κοινωνικο-κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη.

Παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα - αποστολή , το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία σκοπό έχει να στηρίξει τον/τη μαθητή/

τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να απαντήσει στο αρχικό ερώτημα, να αναπτύξει δεξιότη-

τες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και εμπειρίες. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλο-

κή του/της μαθητή/τρια στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδό-

μηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπησή τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθη-

ση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και 

προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη.

Περιεχόμενο Ενότητας

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες που σχετί-

ζονται με το πώς είναι φτιαγμένοι οι μικροοργανισμοί και σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται, πώς λειτουρ-

γούν οι μικροοργανισμοί, τι χρειάζονται οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν, 

γιατί είναι σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι, τι είναι τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήμα-

τα, κάνοντας ειδική αναφορά στο AIDS και με ποιους τρόπους μπορούν να μεταδοθούν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές, σύμφωνα με το σενάριο, καλούνται να λύσουν ένα μυστήριο στο σχο-

λείο τους που σχετίζεται με την ασθένεια πολλών παιδιών και τη μαζική απουσία τους από το σχολείο.  Για 

να το κάνουν αυτό θα πρέπει να διερευνήσουν (ι) Τι είναι οι μικροοργανισμοί, πώς είναι φτιαγμένοι, πώς 

λειτουργούν και σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται (ιι) ποιοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις ασθέ-

νειες των παιδιών (ιιι) πώς μεταδόθηκε η ασθένεια της γρίπης σε τόσα πολλά άτομα (ιv) πώς το σώμα μας, 

μας προστατεύει από τις μολυσματικές ασθένειες (v) πώς επιτυγχάνεται η πρόληψη και η θεραπεία από τις 

μολυσματικές ασθένειες. 

Ταυτόχρονα, ένας κεντρικός στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν 

τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι επιστήμονες, καθώς πολύ συχνά η επιστημονική εργασία δεν περιλαμ-

βάνει μόνο τη διεξαγωγή πειραμάτων, αλλά περιλαμβάνει και την αναζήτηση δεδομένων καθώς και την 

αξιολόγηση πηγών. Αυτό, απαιτεί την υποβολή ερωτημάτων και υποθέσεων που θα οδηγήσουν τους μαθη-

τές στη διερεύνηση διαφόρων πηγών που σχετίζονται με την τεκνοποίηση και την υγιή ανάπτυξη του εμβρύ-

ου, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. 
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Η ενότητα, Μυστήριο στο σχολείο, ανακαλύπτοντας τον κόσμο των μικροβίων,  θα σας βοηθήσει να εμπλέ-

ξετε τους μαθητές/τριες στη διαδικασία της διερώτησης ώστε να τους προσφέρετε εν τέλει την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν σε μια διαδικασία λήψης απόφασης. 

Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό,  περιορίζονται σε εισα-

γωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προβλη-

ματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και καθοδή-

γηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση.

Οργάνωση τάξης:   Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση).

Συνολική χρονική διάρκεια:  10,5 διδακτικές περίοδοι    

     Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες και εισαγωγικό μέρος 

8,5 διδακτικές περίοδοι

    Προτεινόμενος χρόνος για επανάληψη / αξιολόγηση

    2 διδακτικές περίοδοι

Σχετικοί Στόχοι Αναλυτικού Προγράμματος:    

     Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4, Β.3.33, Β.3.59, Β.3.62, Β.3.63, Β.3.64, Β.3.65, 

Β.3.66, Β.3.67, Β.3.68, Β.3.69

Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Διδακτικής Ενότητας

Εννοιολογική κατανόηση (Δομή και λειτουργία μικροοργανισμών, κατηγοριοποίηση μικροοργανισμών, με-

τάδοση ασθενειών, άμυνα του οργανισμού, θεραπεία ασθενειών και πρόληψη, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα, AIDS, κρίσιμη περίοδος, μέτρα αντισύλληψης).

1. Επιστημολογική επάρκεια (ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης, επιστημονική μεθοδολογία).

2. Δεξιότητες: Συλλογιστικές δεξιότητες (κριτική σκέψη, δεξιότητες λήψης απόφασης), πρακτικές δεξιότη-

τες (άντληση πληροφοριών από διαφορετικά είδη πηγών π.χ. κείμενα, άρθρα,  βίντεο, πολυμεσικές πα-

ρουσιάσεις), δεξιότητες επιστημονικής σκέψης και μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση υπόθεσης, σχεδι-

ασμός και εκτέλεση πειράματος, διατύπωση συμπεράσματος) δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

3. Στάσεις/ Συμπεριφορές (ανάπτυξη θετικής στάσης προς την επιστήμη και ειδικότερα την επιστήμη της 

Βιολογίας).

4. Στάσεις/ Συμπεριφορές (ανάπτυξη θετικής στάσης προς την επιστήμη και ειδικότερα την επιστήμη της 

Βιολογίας).
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

1. 
Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να εξηγούν τι είναι 
οι μικροοργανισμοί και να 
περιγράφουν τη βασική τους 
δομή.

1α. 
Βασική δομή των ιών.
- Ακυτταρικές μορφές ζωής
- Γενετικό υλικό και πρωτεϊνικός 
φάκελος.

2.0 2.0

1β. 
Βασική δομή βακτηρίων.
Μονοκύτταροι οργανισμοί χωρίς 
πυρήνα
Το κύτταρο περιβάλλεται από 
μαλακό κυτταρικό τοίχωμα.
Γενετκό υλικό βρίσκεται στο 
κυτταρόπλασμα.

1γ. 
Βασική δομή πρωτοζώων.
Ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι 
οργανισμοί. 
Κινούνται με τη βοήθεια 
βλεφαρίδων ή μαστιγίων. 
Κάποια σχηματίζουν ψευδοπόδια
Ανήκουν στο Βασίλειο Πρώτιστα.

1δ. 
Βασική δομή μονοκύτταρων 
μυκήτων.
Ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι 
οργανισμοί.
Έχουν χυμοτόπια για την αποθή-
κευση νερού και θρεπτικών 
ουσιών.

2. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τη βασικές 
λειτουργίες των διαφόρων τύπων 
μικροοργανισμών.

2α. 
Λειτουργία ιών.
Εκδηλώνουν λειτουργίες της 
ζωής μόνον όταν εισβάλουν μέ- 
σα σε κύτταρα ζωντανών οργα-
νισμών.

2β. 
Λειτουργία βακτηρίων.
Μερικά ζουν ελεύθερα στη 
φύση, ενώ κάποια άλλα είναι 
παράσιτα ή σαπρόφυτα.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    1: Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

1.
2.
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Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

2γ. 
Λειτουργία πρωτοζώων.
Πολλά από αυτά λειτουργούν και 
ως παράσιτα.

2.0 2.0

2δ. 
Λειτουργία μονοκύτταρων 
μυκήτων.
Μερικοί ζουν ελεύθεροι στη 
φύση, ενώ κάποιοι άλλοι είναι 
παράσιτα ή σαπρόφυτα.

3. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διεξάγουν πειράματα για να 
διαπιστώσουν τι χρειάζονται 
οι μικρο-οργανισμοί για 
να αναπτυχθούν και να 
πολλαπλασιαστούν.

3α. 
Εντοπισμός μεταβλητών που 
αφορούν στην ανάπτυξη και 
στον πολλαπλασιασμό των 
μικροοργανισμών.

3β. 
Εντοπισμός παραγόντων για 
μέτρηση ή ανίχνευση και 
εξαγωγή συμπεράσματος που 
να αφορά στην ανάπτυξη και 
στον πολλαπλασιασμό των 
μικροοργανισμών.

4. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διατυπώνουν ερευνητικά 
ερωτήματα και υποθέσεις που 
αφορούν στην ανάπτυξη και 
στον πολλαπλασιασμό των 
μικροοργανισμών.

4α. 
Διατύπωση ερευνητικού 
ερωτήματος που αφορά στο τι 
χρειάζονται οι μικροοργανισμοί 
για να αναπτυχθούν και να 
πολλαπλασιαστούν.

4β. 
Οικοδόμηση υπόθεσης που 
αφορά στο τι χρειάζονται οι 
μικροοργανισμοί για να αναπτυ- 
χθούν και να πολλαπλασιαστούν.

4γ. 
Εξήγηση για το τι μπορεί να 
μετρηθεί ή να ανιχνευθεί που 
αφορά στο τι χρειάζονται οι μι- 
κροοργανισμοί για να αναπτυ-
χθούν και να πολλαπλασιαστούν.

4δ. 
Εντοπισμός μεταβλητών 
(παραγόντων) που πρέπει να 
κρατηθούν σταθερές, μεταβλητή 
που πρέπει να μεταβληθεί 
και μεταβλητή που πρέπει να 
μετρηθεί σε ένα πείραμα, για να 
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί 
μια υπόθεση.

1.
2.

 Ο
ι μ

ικ
ρο

ορ
γα

νι
σμ

οί
…

 σ
ε 

δρ
άσ

η



40

Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

4ε. 
Σημασία έγκυρου πειράματος 
ελέγχου (μάρτυρα).

2.0 2.0

4στ. 
Επιλογή ενδεδειγμένων οργάνων 
και υλικών που απαιτούνται για 
ένα προτεινόμενο πείραμα.

5. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτελούν έγκυρα πειράματα που 
αφορούν στο τι χρειάζονται οι 
μικροοργανισμοί για να ανα- 
πτυχθούν και να πολλαπλασια-
στούν.

5α. 
Περιγραφή πορείας ενός πειρά-
ματος που πρέπει ακολουθηθεί 
για να επιβεβαιωθεί ή να απορ-
ριφθεί μια υπόθεση.

5β. 
Κατανόηση και εφαρμογή οδη-
γιών για την εκτέλεση έγκυρων 
πειραμάτων που αφορούν στο τι 
χρειάζονται οι μικροοργανισμοί 
για να αναπτυχθούν και να 
πολλαπλασιαστούν.

6. 
Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να κάνουν 
παρατηρήσεις/μετρήσεις, 
να εξάγουν αποτελέσματα 
και συμπεράσματα των 
πειραμάτων που αφορούν στο τι 
χρειάζονται οι μικροοργανισμοί 
για να αναπτυχθούν και να 
πολλαπλασιαστούν.

6α. 
Καταγραφή παρατηρήσεων/
μετρήσεων, με ακρίβεια, για 
εξαγωγή αποτελεσμάτων 
έγκυρων πειραμάτων που αφο- 
ρούν στο τι χρειάζονται οι μικρο-
οργανισμοί για να αναπτυχθούν 
και να πολλαπλασιαστούν.

6β. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη των 
αρχικής υπόθεσης και απάντηση 
ερευνητικού ερωτήματος που 
διατυπώθηκε στην αρχή.

6γ. 
Χρησιμοποίηση της κατάλληλης 
επιστημονικής ορολογίας για την 
καταγραφή και την επικοινωνία 
των αποτελεσμάτων και συμπε-
ρασμάτων.

7. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν ασθένειες και 
τρόπους μετάδοσης, πρόληψης 
και θεραπείας μολυσματικών 
ασθενειών.

7α. 
Τρόποι μετάδοσης 
μικροοργανισμών
- Σάλιο
- Εκκρίσεις μύτης
- Φτάρνισμα
- Άφθες στο στόμα
- Μολυσμένα τρόφιμα
- Μολυσμένα ζώα
- Μολυσμένο δέρμα
- Σεξουαλική επαφή κ.λπ.

1.0 3.0
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Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

7β. 
Τι είναι μόλυνση, λοίμωξη
-  Παραδείγματα παθογόνων
   μικροοργανισμών
-  Προτεινόμενες θεραπείες με
   αντιβιοτικά, μυκητοκτόνα,
   αντιπυρετικά, κ.λπ.
-  Πρόληψη σεξουαλικώς
   μεταδιδόμενων νοσημάτων
-  AIDS

1.0 3.0

8. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διεξάγουν πειράματα για 
να διαπιστώσουν πώς πρέπει 
να πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

8α. 
Εντοπισμός μεταβλητών που 
αφορούν στο πώς πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

2.0 5.0

8β. 
Εντοπισμός παραγόντων για 
μέτρηση ή ανίχνευση και 
εξαγωγή συμπεράσματος που 
να αφορά στο πώς πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

8γ. 
Οι μαθητές να μπορούν 
να κάνουν παρατηρήσεις/
μετρήσεις, να εξάγουν 

9. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διατυπώνουν ερευνητικά 
ερωτήματα και υποθέσεις που 
αφορούν στο πώς πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

9α. 
Διατύπωση ερευνητικού 
ερωτήματος για το πώς πρέπει 
να πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

9β. 
Οικοδόμηση υπόθεσης που 
αφορά στο πώς πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

9γ. 
Εξήγηση για το τι μπορεί να 
μετρηθεί ή να ανιχνευθεί που 
αφορά στο πώς πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας για 
να αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

9δ. 
Εντοπισμός μεταβλητών 
(παραγόντων) που πρέπει να 
κρατηθούν σταθερές, μεταβλητή 
που πρέπει να μεταβληθεί 
και μεταβλητή που πρέπει να 
μετρηθεί σε ένα πείραμα, για να 
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί 
μια υπόθεση. 

2.0 5.0

9ε. 
Σημασία έγκυρου πειράματος 
ελέγχου (μάρτυρα).

9στ. 
Επιλογή ενδεδειγμένων οργάνων 
και υλικών που απαιτούνται για 
ένα προτεινόμενο πείραμα.

10. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εκτελούν έγκυρα πειράματα 
που αφορούν στο πώς να 
αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

10α. 
Περιγραφή πορείας ενός 
πειράματος που πρέπει να ακο-
λουθηθεί για να επιβεβαιωθεί ή 
να απορριφθεί μια υπόθεση.

10β. 
Κατανόηση και εφαρμογή οδη-
γιών για την εκτέλεση έγκυρων 
πειραμάτων που αφορούν στο 
πώς πρέπει να πλένουμε τα 
χέρια μας για να αποφύγουμε τη 
μετάδοση μικροβίων.

11. 
Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να κάνουν 
παρατηρήσεις/μετρήσεις, να 
εξάγουν αποτελέσματα και 
συμπεράσματα των πειραμάτων 
που αφορούν στο πώς να 
αποφύγουμε τη μετάδοση 
μικροβίων.

11α. 
Καταγραφή παρατηρήσεων/
μετρήσεων, με ακρίβεια, για 
εξαγωγή αποτελεσμάτων 
έγκυρων πειραμάτων που 
αφορούν στο
πώς πρέπει να πλένουμε τα 
χέρια μας για να αποφύγουμε τη 
μετάδοση μικροβίων.

11β. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη των 
αρχικής υπόθεσης και απάντηση 
ερευνητικού ερωτήματος που.

11γ. 
Χρησιμοποίηση της κατάλληλης 
επιστημονικής ορολογίας για την 
καταγραφή και την επικοινωνία 
των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.
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Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

12. 
Οι μαθητές/τριες να κάνουν 
μικροσκοπικές παρατηρήσεις 
μικροοργανισμών.

12α. 
Μικροσκοπική παρατήρηση 
έτοιμων παρασκευασμάτων 
μικροοργανισμών.

2.0 5.0

13. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν και να τεκμηριώνουν 
τη σημασία της υγιεινής και 
της πρόληψης ασθενειών που 
οφείλονται σε μικρόβια.

13α. 
Συνήθειες που βοηθούν στη 
φροντίδα και υγιεινή του 
οργανισμού μας και σχετίζεται 
με τα μικρόβια.

13α. 
Συμμετοχή σε δράσεις που 
αφορούν στη διάχυση της 
γνώσης για τρόπους πρόληψης 
ασθενειών.
Έμφαση σε σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα και σε 
ιδιαίτερα στο AIDS.

14. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες δημιουργικής 
εργασίας τύπου project με 
θέμα «Βιοτεχνολογία: η χρήση 
των μικροοργανισμών χθες και 
σήμερα».

14α. 
Αναζήτηση πληροφοριών για τα 
εξής θέματα:
-  Οι μικροοργανισμοί στη φύση
   και η δράση τους
-  Οι οργανισμοί στην καθημερινή
   μας ζωή- Ιστορική αναδρομή
   από την Κύπρο
-  Σύγχρονες εφαρμογές της
   Βιοτεχνολογίας.

14β. 
Αξιολόγηση πληροφοριών 
όσον αφορά στην εγκυρότητα 
και αξιοπιστία τους (πηγή 
προέλευσης, συγγραφέας, 
περιεχόμενο).

14γ. 
Ετοιμασία και παρουσίαση 
ερευνητικής εργασίας σε μορφή 
Poster ή παρουσίασης τύπου 
PowerPoint.

15. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
μηχανι-σμούς άμυνας του 
ανθρώπινου οργανισμού.

15α. 
Πρώτη γραμμή άμυνας - γραμμή 
εξωτερικών μηχανισμών:
Δράση στομαχιού, ματιών, 
μύτης, τραχείας, δέρματος, 
στόματος.

1.0 6.0

15β. 
Δεύτερη γραμμή άμυνας – 
γραμμή φαγοκυτάρων
- Φαγοκυττάρωση
- Ενδοκυτταρική πέψη.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

15β. 
Δεύτερη γραμμή άμυνας - 
γραμμή φαγοκυτάρων
-  Φαγοκυττάρωση
-  Ενδοκυτταρική πέψη.

1.0 6.0

15γ. 
Τρίτη γραμμή άμυνας - Γραμμή 
αντισωμάτων
-  Αντιγόνα
-  Αντισώματα
-  Φυσική ανοσία
-  Τεχνητή ανοσία
-  Εμβόλια
-  Αντι-οροί

16. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
κατανοούν τη διαφορά μεταξύ 
παρατήρησης και ερμηνείας της 
παρατήρησης.

16α. 
Μελέτη των εργασιών του 
επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμιγκ 
για τα βακτήρια.

0.5 6.5

16β. 
Διαφορά μεταξύ των παρατηρή-
σεων που έκανε ο Αλεξάντερ 
Φλέμιγκ και της ερμηνείας των 
παρατηρήσεων του όσον αφορά 
στην ανάπτυξη των βακτηριακών 
κυττάρων και της δράσης των 
μυκήτων Penicillium.

17. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
κατανοούν τον τρόπο ανάπτυξης 
και εξέλιξης των επιστημονικών 
θεωριών σε σχέση με την 
ανάπτυξη των εμβολίων.

17α. 
Μελέτη του έργου του Λουί 
Ζαν Παστέρ (1822-1895) για 
την ανάπτυξη των εμβολίων 
και του ρόλου της φαντασίας 
και της δημιουργικότητας των 
επιστημόνων στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης.

18. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
μηχα-νισμούς άμυνας του 
ανθρώπινου οργανισμού.

18α. 
Τρίτη γραμμή άμυνας - Γραμμή 
αντισωμάτων
-  Εμβόλια
-  Αντι-οροί

19. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τη δομή και 
τη λειτουργία των διαφόρων 
οργάνων του αναπαραγωγικού 
συστήματος στον άνδρα και στη 
γυναίκα.

19α. 
Δομή και λειτουργία οργάνων 
αναπαραγωγικού συστήματος 
στον άνδρα:
-  Επιδιδυμίδα
-  Ουρήθρα
-  Όρχις
-  Όσχεο
-  Πέος
-  Προστάτης αδένας
-  Σπερματικός πόρος
-  Σπερματοδόχος κύστη.

2.0 8.5
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Ενότητα 1: 
Ανακα-
λύπτοντας 
τον Κόσμο 
των 
Μικροβίων

19β. 
Πορεία διαδρομής σπερματο-
ζωαρίων από τον τόπο παραγω-
γής τους μέχρι και την έξοδό 
τους από το σώμα.

2.0 8.5

19γ. 
Δομή και λειτουργία οργάνων 
αναπαραγωγικού συστήματος 
στη γυναίκα:
-  Ωοθήκες
-  Ωαγωγοί
-  Μήτρα
-  Κόλπος
-  Αιδοίο

20. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να υπολογίζουν την κρίσιμη 
περίοδο.

20α. 
Υπολογισμός κρίσιμης περιόδου 
σε καταμήνιο κύκλο 28 ημερών.

20β. 
Υπολογισμός κρίσιμης περιόδου 
σε καταμήνιο κύκλο μεγαλύτερο 
των 28 ημερών.

21. 
Οι μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν σε ποιο 
βαθμό τα διάφορα μέτρα 
αντισύλληψης (ΜΑ) μπορούν 
να μας προστατεύσουν από 
τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα (ΣΜΝ).

21α. 
Φυσικοί, μηχανικοί και χημικοί 
τρόποι αντισύλληψης.

21β. 
Αξιοπιστία μεθόδων.

21γ. 
Προστασία από ΣΜΝ.

22. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν ασθένειες και 
τρόπους μετάδοσης, πρόληψης 
και θεραπείας ασθενειών που 
μεταδίδονται με την σεξουαλική 
επαφή.

21α. 
Πρόληψη σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων – 
AIDS.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Δ. Ειδικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

• Να εντοπίζουν ότι η κοινή αιτία πολλών ασθενειών είναι τα μικρόβια.

• Να κατανοούν ότι διαφορετικά συμπτώματα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά μικρόβια.

•  Να αντιλαμβάνονται ότι οι μικροοργανισμοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με άλλους ζωντανούς 

οργανισμούς δηλ. παρουσιάζουν τις λειτουργίες της ζωής γι αυτό θεωρούνται ζωντανοί οργανισμοί.

• Να ανακαλούν τον όρο παθογόνο και να γνωρίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

•  Να αντιλαμβάνονται ότι οι περισσότεροι μικροοργανισμοί στη φύση είναι ωφέλιμοι και ότι συμμετέχουν 

σε σημαντικές διαδικασίες, όπως η αποικοδόμηση των νεκρών οργανισμών, ή χρησιμοποιούνται από 

τον άνθρωπο για την παραγωγή ουσιών χρήσιμων για την υγεία, τη διατροφή, τη βιομηχανία και αλλού.

• Να ταξινομούν τους μικροοργανισμούς σε πρωτόζωα, βακτήρια, μονοκύτταρους μύκητες και ιούς.

• Να συσχετίζουν τη μορφή του κάθε μικροοργανισμού με στοιχεία της δομής του.

•  Να εξηγούν σε ποια βασίλεια ζωντανών οργανισμών συναντούμε μικροοργανισμούς με βάση τα χαρα-

κτηριστικά των κυττάρων του. 

•  Να αντιλαμβάνονται ότι όταν μιλάμε για «μικροοργανισμούς» ή «μικρόβια» κατατάσσουμε σε αυτούς 

και τους ιούς, παρόλο που οι ιοί δεν είναι οργανισμοί και δεν ανήκουν σε κάποιο βασίλειο ζωντανών 

οργανισμών.

•  Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του κάθε μικροοργανισμού και να τον συσχετίζουν με τον κύκλο 

ζωής του.

•  Να εξετάζουν πώς οι ιδέες για τη μετάδοση των μολυσματικών ασθενειών έχουν αλλάξει και συνεχί-

ζουν να εξελίσσονται.

•  Να εξηγούν πότε μία υπόθεση ή θεωρία είναι επιστημονική. Δηλαδή αν παρέχει τα κριτήρια για να μπο-

ρεί να ελεγχθεί και να αποδειχθεί λανθασμένη (αρχή διαψευσιμότητας), εφαρμόζοντας την επιστημο-

νική μεθοδολογία. 

•  Να κάνουν υποθέσεις ως προς τους παράγοντες που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί για να αναπτυ-

χθούν και να πολλαπλασιαστούν.

•  Να εκτελούν πειράματα για να διερευνούν τους παράγοντες που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί για 

να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν.

•  Να προσδιορίζουν τους παράγοντες (μεταβλητές) που κρατούν σταθερούς, μεταβάλλουν και μετρούν 

στο πείραμα.

•  Να κάνουν μετρήσεις, να καταγράφουν αποτελέσματα και να εξαγάγουν συμπεράσματα από το πείρα-

μά τους.

• Να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τις αρχικές υποθέσεις μιας ερευνητικής διαδικασίας.

•  Να συσχετίζουν το σχήμα διαφόρων μικροοργανισμών με την ονομασία του σχήματος και να είναι σε 

θέση να δίνουν ένα παράδειγμα μικροοργανισμού. 

•  Να κατανοούν με ποιο τρόπο γίνεται η διαφορική διάγνωση των ασθενειών εξετάζοντας στοιχεία σχε-

τικά με τα συμπτώματα, την προτεινόμενη θεραπεία και τους τρόπους μετάδοσης των μικροβίων.

•  Να επιχειρηματολογούν αναφορικά με την επιλογή ή την απόρριψη κάποιου μικροοργανισμού ως υπαί-

τιου για συγκεκριμένες ασθένειες. 
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• Να διακρίνουν του όρους μόλυνση, λοίμωξη και λοιμώδη νοσήματα.

•  Να αντιλαμβάνονται ότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταδοθούν με πολλούς διαφορε-

τικούς τρόπους, με την επαφή, με το σάλιο, μέσα από μολυσμένα τρόφιμα, αλλά και με τη σεξουαλική 

επαφή. 

•  Να κάνουν υποθέσεις για το αν είναι αρκετό να πλένουμε τα χέρια μας με νερό ή χρειάζεται και σα-

πούνι.

• Να σχεδιάζουν πείραμα για να απαντήσουν το ερευνητικό ερώτημα

•  Να εκτελούν πείραμα για να διερευνούν αν είναι αρκετό να πλένουμε τα χέρια μας με νερό ή χρειάζε-

ται και σαπούνι.

•  Να ετοιμάζουν παρασκευάσματα από μικροοργανισμούς που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωμα 

κατά τη διάρκεια του πειράματος και να τους παρατηρούν στο μικροσκόπιο

• Να παρατηρούν στο μικροσκόπιο έτοιμα παρασκευάσματα από βακτήρια και μύκητες.

• Να συγκρίνουν τις δικές τους μικροσκοπικές παρατηρήσεις με έτοιμα παρασκευάσματα.

•  Να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να παρουσιάζουν ομαδική εργασία τύπου project με θέμα «Βιοτε-

χνολογία: η χρήση των μικροοργανισμών χθες και σήμερα».

• Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται σε ασθένειες. 

•  Να επεξηγούν τη σημασία της ομοιόστασης για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανι-

σμού και επομένως της επιβίωσής του.

•  Να κατανοούν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει αναπτύξει τρεις γραμμές άμυνας απέναντι στα μι-

κρόβια. Τα μικρόβια πρέπει να καταφέρουν να διαπεράσουν και τις τρεις αυτές γραμμές άμυνας του 

οργανισμού για να μας προκαλέσουν κάποια μολυσματική ασθένεια.

•  Να αντιλαμβάνονται ότι η πρώτη γραμμή άμυνας με τους εξωτερικούς μηχανισμούς παρεμποδίζει τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς να εισβάλουν μέσα στο σώμα.

•  Να αντιλαμβάνονται ότι στη δεύτερη γραμμή άμυνας, μη ειδικά λευκά αιμοσφαίρια που λέγονται φαγο-

κύτταρα, αναγνωρίζουν οτιδήποτε ξένο περάσει από την πρώτη γραμμή, το περιβάλλουν και το κατα-

στρέφουν. 

•  Να αντιλαμβάνονται ότι στην τρίτη γραμμή άμυνας, ειδικά λευκά αιμοσφαίρια παράγουν αντισώματα τα 

οποία αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μικρόβια μέσω αναγνώρισης των αντιγόνων τους και τα καταστρέ-

φουν. 

• Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η φυσική και η τεχνητή ανοσία σε μικρόβια.

•  Να γνωρίζουν ότι τα αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά ενάντια στα βακτήρια αλλά όχι ενάντια στους 

ιούς.

• Να μάθουν πώς συγκεκριμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση μικροβίων. 

• Να εξηγούν τη χρησιμότητα των εμβολίων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ασθενειών.

• Να κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία του εμβολιασμού.

• Να εντοπίσουν τα εμβόλια που έχουν κάνει με βάση το βιβλιάριο υγείας τους.

• Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ εμβολίων και αντί-ορρών.

•  Να προβληματιστούν για το εμβόλιο του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, το οποίο είναι καλό να γίνε-

ται μετά την ηλικία των 11 χρόνων.

•  Να κατανοούν ότι τα λοιμώδη νοσήματα που προκαλούνται λόγω μικροοργανισμών που μεταδίδονται 

κυρίως με τη σεξουαλική επαφή ονομάζονται Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

• Να υπολογίζουν την κρίσιμη περίοδο 
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• Να αναφέρουν φυσικούς, μηχανικούς και χημικούς τρόπους αντισύλληψης

•  Να κατανοούν ότι η ασθένεια του AIDS είναι μια από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής μας και 

προκαλείται λόγω μόλυνσης από τον ιό HIV (ιός της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας).

•  Να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται και τρόπους με τους οποίους δεν μεταδίδεται η 

ασθένεια του AIDS.

•  Να εντοπίζουν από χάρτη πόσο διαδεδομένη είναι η ασθένεια του AIDS στον κόσμο, στην Ευρώπη και 

στην Κύπρο.

 

Ε. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών για το θέμα των μικροβίων

Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι μαθητές μπορεί 

να έχουν τις ακόλουθες εναλλακτικές ιδέες, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία:

• Τα μικρόβια είναι μικρά, ελαφρά και επιπλέουν στον αέρα.

•  Συναντούμε τους μικροοργανισμούς σε διάφορα μέρη, αλλά αγνοούν ότι μπορεί να υπάρχουν και 

μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς-ξενιστές.

•   Η ασθένεια και η αποσύνθεση είναι ιδιότητες συγκεκριμένων αντικειμένων και δεν οφείλονται σε μι-

κρόβια.

•  Η ασθένεια είναι η αρνητική κατάληξη μιας υγιούς πορείας και οφείλεται στον τρόπο ζωής. Αγνοούν 

τις μολυσματικές ασθένειες.

•  Η είσοδος και η έξοδος των μικροβίων μέσα και έξω από το σώμα μας γίνονται κυρίως μέσω του στό-

ματος, της μύτης και του δέρματος. 

•  Όταν μπουν στο σώμα μας μικρόβια, μας αρρωσταίνουν επειδή περπατούν, τρέφονται, πολλαπλασιά-

ζονται και μας δηλητηριάζουν.

•  Τα μικρόβια βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στο σώμα μας ή είναι έτοιμα να εισβάλουν αν 

το επιτρέψει το κρύο ή η υγρασία.

• Το κρυολόγημα συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και όχι με τους ιούς.

• Το ανθρώπινο σώμα είναι ο βασικός στόχος των αντιβιοτικών και γίνεται ανθεκτικό στη δράση τους.

• Τα αντιβιοτικά δρουν απέναντι και στους ιούς και στα βακτήρια.

• Συγχύζουν τα αντιβιοτικά με τα αντισώματα.

•  Αγνοούν τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μικροοργανισμοί στη φύση και ιδιαίτερα ως αποικοδομητές 

στην ανακύκλωση των υλικών.
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Στ. Απαραίτητες προαπαιτούμενες  γνώσεις των μαθητών/τριών
 για το θέμα των μικροβίων

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

• Οι ζωντανοί οργανισμοί επιτελούν τις βασικές λειτουργίες της ζωής.

•  Η ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών σε 5 βασίλεια γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των κυττά-

ρων τους.

•  Το αίμα μας περιέχει κάποια εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικά θραύσματα: (α) τα ερυθρά αιμο-

σφαίρια (μεταφέρουν οξυγόνο στα κύτταρα), (β) τα λευκά αιμοσφαίρια (βοηθούν στη αντιμετώπιση των 

λοιμώξεων) (γ) τα αιμοπετάλια (βοηθούν στην πήξη του αίματος). Περιέχει επίσης το πλάσμα (υποκίτρι-

νο υγρό που μεταφέρει τα κύτταρα του αίματος και διάφορες ουσίες).
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Στην αρχή της ενότητας παρουσιάζεται το σενάριο το οποίο θα 
απασχολήσει τους μαθητές/τριες. Οι μαθητές/τριες καλούνται 
να λύσουν ένα μυστήριο στο σχολείο τους που σχετίζεται με την 
ασθένεια πολλών παιδιών και τη μαζική απουσία τους από το 
σχολείο. Δύο μέλη από το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο ανέλα-
βαν να συλλέξουν στοιχεία και να λύσουν το μυστήριο. Το σενά-
ριο, αλλά και τα ερωτήματα που ακολουθούν, αποσκοπούν στο 
να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη 
διερεύνηση και την επίλυση του προβλήματος. 

Προτείνεται όπως το σενάριο προβληθεί από τον/ την εκπαιδευ-
τικό στην ολομέλεια της τάξης, και μαζί με τα σχετικά ερωτήματα 
να αποτελέσουν αντικείμενο σύντομης συζήτησης για κατανόη-
ση του προβλήματος και του πλαισίου της διερεύνησης. 

Στο τέλος δίνεται η αποστολή.

Προτείνεται όπως η αποστολή διαβαστεί, επίσης, από τον/την 
εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης, και δοθούν οι απαραί-
τητες επεξηγήσεις στους μαθητές/τριες πριν αρχίσει η ομαδική 
εργασία.

Στη Δραστηριότητα 1.1 οι μαθητές/τριες μπορούν να πάρουν κά-
ποιες πρώτες πληροφορίες από το Κέντρο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ» σχετικά με την ασθένεια των παιδιών που απουσιάζουν. 

Προτρέπεται όπως ο/η εκπαιδευτικός οργανώσει τους μαθητές/
τριες να αποδώσουν θεατρικά τη συνομιλία των παιδιών με τη 
γιατρό. 

  Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 1



51

Στη Δραστηριότητα 1.1.2, προτείνεται όπως, οι μαθητές/τριες 
ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις πληροφορίες που πήραν 
από τη γιατρό. Αναμένεται να καταλήξουν στο ότι οι ασθένειες 
των παιδιών οφείλονται στα μικρόβια. Καλούνται στη συνέχεια 
(1.1.3) να καταγράψουν τα διαφορετικά συμπτώματα που πα-
ρουσιάζουν οι δύο ομάδες μαθητών και να εξηγήσουν ότι τα 
διαφορετικά συμπτώματα που εμφανίζονται οφείλονται σε δια-
φορετικά είδη μικροβίων (1.1.4).

Στη συνέχεια είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να διαβάσουν τα 
νέα ερωτήματα που απασχολούν τα παιδιά που διερευνούν το 
μυστήριο, ώστε να αναστοχαστούν για τα θέματα τα οποία θα 
μελετήσουν στη συνέχεια. 

Η Δραστηριότητα 1.2.1. επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές/
τριες να κατανοήσουν ότι οι μικροοργανισμοί παρουσιάζουν τις 
λειτουργίες της ζωής, γι’ αυτό θεωρούνται ζωντανοί οργανι-
σμοί. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να σχολιάσει τις διά-
φορες λειτουργίες στην ολομέλεια της τάξης. Είναι χρήσιμο να 
συζητηθούν και οι πληροφορίες στο «Γνωρίζετε ότι…» ώστε να 
αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι συνήθως, οι άνθρωποι όταν 
μιλούν για «μικροοργανισμούς» ή «μικρόβια» κατατάσσουν σε 
αυτούς και τους ιούς, παρόλο που οι ιοί δεν είναι οργανισμοί.

Στη Δραστηριότητα 1.2.1.2, οι μαθητές/τριες καλούνται να συ-
μπληρώσουν τις έννοιες ζωντανοί οργανισμοί, μονοκύτταροι 
και μικρόβια. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο/η 
εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να προβάλει σε διαφάνεια, ή να 
γράψει στον πίνακα τις έννοιες αυτές και να διευκρινίσει τυχόν 
απορίες που θα προκύψουν.
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Η Δραστηριότητα 1.2.2. επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές/
τριες να κατανοήσουν πώς είναι φτιαγμένοι οι μικροοργανισμοί 
και σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται. Στη δραστηριότητα 
1.2.2.1 οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά 
τις εικόνες με τη δομή των τεσσάρων μορφών μικροοργανισμών 
στη Στήλη Α και να αντιστοιχίσουν την κάθε μια με την περιγρα-
φή της δομής στη Στήλη Β. 

Στη δραστηριότητα 1.2.2.2 οι μαθητές/τριες καλούνται να κατα-
γράψουν τις τέσσερεις μορφές μικροοργανισμών και στη συνέ-
χεια με τη βοήθεια της πολυμεσικής παρουσίασης «Το μέγεθος 
των μικροβίων» να τις κατατάξουν (δραστηριότητα 1.2.2.3) κατά 
σειρά μεγέθους από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.  Μπορείτε να 
προβάλετε την πολυμεσική παρουσίαση και από την ιστοσελίδα:
http://www.e-bug.eu/movies/Microbe%20Animation%20V2-
gk_gk.swf.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ppt αρχείο (CD, Γ́  
Γυμνασίου).

Στη δραστηριότητα 1.2.2.4 οι μαθητές/τριες καλούνται να μελε-
τήσουν προσεκτικά τον πίνακα που παρουσιάζει τα πέντε Βασί-
λεια των ζωντανών οργανισμών καθώς και την ομάδα των ιών. 
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι οι οργανισμοί στα διάφορα 
Βασίλεια ταξινομούνται με βάση τα χαρακτηριστικά των κυττά-
ρων τους και ότι λόγω αυτών των χαρακτηριστικών οι ιοί δεν 
ανήκουν σε κάποιο από τα Βασίλεια των ζωντανών οργανισμών, 
είναι ακυτταρικές μορφές ζωής.
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Στη δραστηριότητα 1.2.2.4 οι μαθητές/τριες καλούνται να μελε-
τήσουν προσεκτικά τον πίνακα που παρουσιάζει τα πέντε Βασί-
λεια των ζωντανών οργανισμών καθώς και την ομάδα των ιών. 
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι οι οργανισμοί στα διάφορα 
Βασίλεια ταξινομούνται με βάση τα χαρακτηριστικά των κυττά-
ρων τους και ότι λόγω αυτών των χαρακτηριστικών οι ιοί δεν 
ανήκουν σε κάποιο από τα Βασίλεια των ζωντανών οργανισμών, 
είναι ακυτταρικές μορφές ζωής.

Στη δραστηριότητα 1.2.3 οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετή-
σουν τους κύκλους ζωής των τεσσάρων κατηγοριών μικροορ-
γανισμών στη Στήλη Α και να αντιστοιχίσουν τον κάθε κύκλο με 
την περιγραφή της λειτουργίας στη Στήλη Β. Είναι σημαντικό να 
αντιληφθούν ότι τα βακτήρια, οι μονοκύτταροι μύκητες και τα 
πρωτόζωα μπορεί να είναι είτε βλαβεροί είτε ωφέλιμοι μικροορ-
γανισμοί, ενώ οι ιοί είναι συνήθως βλαβεροί. Επίσης, είναι χρή-
σιμο να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι οι ιοί δεν θεωρούνται 
ζωντανοί οργανισμοί, εφόσον εκδηλώνουν λειτουργίες της 
ζωής (μεταβολισμός, αναπαραγωγή) μόνο όταν εισβάλουν μέσα 
σε κύτταρα ζωντανών οργανισμών. Δρουν δηλ. ως «υποχρεωτι-
κά παράσιτα».
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Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να στηρίξει την ομαδική ερ-
γασία των μαθητών/τριών με την υποβολή αναστοχαστικών 
ερωτήσεων, αλλά και πιθανών διευκρινήσεων που θα προκύ-
ψουν μέσα από τις συζητήσεις των μαθητών/τριών στις ομάδες 
εργασίας. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας ο/η εκπαιδευτι-
κός προτρέπει τους μαθητές/τριες να συμπληρώσουν τη δρα-
στηριότητα 1.2.3.2 ώστε να καταλήξουν σε ένα γενικό συμπέρα-
σμα  σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί προκαλούν τις ασθένειες. Οι λέξεις κλειδιά 
που δίνονται θα βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να διατυπώ-
σουν το συμπέρασμά τους.

Το ένθετο «Πρωτοπόροι στη Βιολογία» με το πείραμα του Redi 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό στην 
ολομέλεια της τάξης, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να 
αντιληφθούν με ποιο τρόπο ο Redi κατάφερε να απορρίψει τη 
θεωρία της αυτόματης γένεσης των οργανισμών.  

Η Δραστηριότητα 1.2.4 αφορά σε ένα πείραμα το οποίο επιδιώ-
κει να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν τι χρειάζο-
νται οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν και να πολλαπλα-
σιαστούν. 

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να δώσει υλικά σε κάθε 
ομάδα, ώστε η κάθε ομάδα να εφαρμόσει όλα τα βήματα της 
επιστημονικής μεθόδου και να αναπτύξει τις αντίστοιχες δεξιό-
τητες. Αν υπάρχει δυσκολία να δοθούν υλικά για 5-6 ομάδες, 
τότε μπορεί να ετοιμαστεί ένα πείραμα στην ολομέλεια της τάξης, 
αλλά κάθε ομάδα να εργαστεί συνεργατικά για τη διατύπωση 
υπόθεσης, καταγραφή παραγόντων, καταγραφή αποτελεσμά-
των και διατύπωση συμπερασμάτων. 
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Τα δοχεία του πειράματος θα πρέπει να παραμείνουν σε δροσε-
ρό μέρος για μια εβδομάδα και να γίνει η καταγραφή των μετρή-
σεων στο επόμενο μάθημα. Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει χρό-
νος, θα μπορούσε ο/η εκπαιδευτικός να έχει ένα έτοιμο πείραμα, 
ώστε οι μαθητές/τριες να καταγράψουν μετρήσεις, αποτελέσμα-
τα, συμπεράσματα την ίδια μέρα. 

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής, να γίνει ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης και να 
εξαχθούν γενικά συμπεράσματα αναφορικά με το τι χρειάζονται 
οι μικροοργανισμοί για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασια-
στούν.
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Στην  Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες καλούνται να προβληματι-
σθούν για τις διαφορετικές μορφές μικροβίων που υπάρχουν σε 
κάθε κατηγορία μικροοργανισμών. Στη συνέχεια καλούνται να 
συσχετίσουν την κάθε μορφή με ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα μικροβίου.     

Στις Ασκήσεις 2 και 3, οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν 
αν μια άποψη ή υπόθεση είναι επιστημονική ή όχι με βάση την 
αρχή της διαψευσιμότητας. Εδώ αναμένουμε να έχουν αντιλη-
φθεί ότι μία άποψη είναι επιστημονική αν μπορεί να ελεγχθεί και 
να διαψευστεί. Δηλαδή παρέχει τα κριτήρια για να μπορεί να 
ελεγχθεί και να αποδειχθεί λανθασμένη (αρχή διαψευσιμότη-
τας), εφαρμόζοντας την επιστημονική μεθοδολογία.

Στην Άσκηση 4, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
τεκμηριώνουν ότι οι ιοί δεν θεωρούνται ζωντανοί οργανισμοί 
εφόσον εκδηλώνουν λειτουργίες της ζωής (μεταβολισμός, ανα-
παραγωγή) μόνο όταν εισβάλουν μέσα σε κύτταρα ζωντανών 
οργανισμών. Δρουν δηλ. ως «υποχρεωτικά παράσιτα».

Στην Άσκηση 5, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
τεκμηριώνουν ότι τόσο οι πολυκύτταροι μύκητες όσο και κάποιοι 
μονοκύτταροι μύκητες θεωρούνται ευεργετικοί για το περιβάλ-
λον, διότι οι περισσότεροι ζουν πάνω σε νεκρούς οργανισμούς 
και τρέφονται από αυτούς συμμετέχοντας σε σημαντικές φυσι-
κές διαδικασίες, όπως η αποικοδόμηση των νεκρών οργανι-
σμών.
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Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.3, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια των αναστοχαστικών ερωτημάτων του Ορέστη και της Βε-
ρόνικας καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διερεύνησή, ώστε να 
ανακαλύψουν τους μικροοργανισμούς που πιθανό να ευθύνο-
νται για τις ασθένειες των συμμαθητών τους.

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μα-
θητές να μελετήσουν στις ομάδες τους τις σελίδες από το περιο-
δικό «Ο κόσμος των μικροβίων» (Δραστηριότητα 1.3.1), συλλέ-
γοντας στοιχεία για τα βασικά συμπτώματα που προκαλεί το 
κάθε μικρόβιο, τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης του, αλλά και 
την προτεινόμενη θεραπεία. Στη συνέχεια (Δραστηριότητα 1.3.2), 
να ξαναθυμηθούν και να καταγράψουν τα συμπτώματα που εί-
χαν οι συμμαθητές/τριες τους, αλλά και την προτεινόμενη θερα-
πεία που δόθηκε από την γιατρό.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Η Δραστηριότητα 1.3.3, είναι μια δραστηριότητα σύνθεσης και 
αξιολόγησης των όσων στοιχείων έχουν συλλέξει οι μαθητές/
τριες μέχρι στιγμής. Οι μαθητές /τριες, αναμένεται να εξετάσουν 
ένα-ένα τους μικροοργανισμούς που μελέτησαν και να εντοπί-
σουν το μικρόβιο που είναι υπεύθυνο για την ασθένεια των μα-
θητών της Γ΄ και Α τάξης, αλλά και αυτό που είναι υπεύθυνο για 
την ασθένεια των παιδιών της Β΄ τάξης.  Καλούνται να τεκμηρι-
ώσουν την απόφαση τους με ένα τουλάχιστον επιχείρημα επιλο-
γής ή απόρριψης του μικροοργανισμού.   Στο τέλος της Δραστη-
ριότητα θα πρέπει να ακολουθήσει ανακοίνωση αποτελεσμάτων 
στην ολομέλεια της τάξης και να δοθούν από τον/την εκπαιδευ-
τικό τυχόν διευκρινήσεις για άλλα κριτήρια ή άλλες απαντήσεις 
που θα προταθούν από τους/τις μαθητές/τριες.  

Είναι χρήσιμο να δοθεί έμφαση από τον/την εκπαιδευτικό στο 
κίτρινο πλαίσιο με το «Γνωρίζετε ότι…». Στο κείμενο που παρατί-
θεται επεξηγούνται σημαντικές έννοιες και λέξεις κλειδιά, τα 
οποία θα χρειαστούν και στη συνέχεια της ενότητας.
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Στην  Άσκηση 1 και 2, οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν 
τα βήματα του συλλογισμού τους για να καταλήξουν στην επιλο-
γή του μικροβίου που ευθύνεται για την ασθένεια των παιδιών 
της Ά  και Γ́  Γυμνασίου και την επιλογή του μικροβίου που ευ-
θύνεται για την ασθένεια των παιδιών της Β́  Γυμνασίου. Η επε-
ξήγηση του συλλογισμού για τη λήψη μιας απόφασης είναι μια 
σημαντική συλλογιστική δεξιότητα, την οποία θέλουμε να καλλι-
εργήσουν οι μαθητές/τριες.

Στην Άσκηση 3, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συλλέ-
ξουν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου για την ασθένεια του 
AIDS, τον ιό HIV, την εξάπλωσή του στην Κύπρο στην Ευρώπη 
και στον κόσμο, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μετα-
δοθεί, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί 
να προφυλαχθεί από αυτό το μικρόβιο. 
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.4, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια των αναστοχαστικών ερωτημάτων του Ορέστη και της Βε-
ρόνικας καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διερεύνηση, ώστε να 
ανακαλύψουν πώς μεταδόθηκε η ασθένεια της Γρίπης σε τόσα 
πολλά άτομα.  

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές/
τριες (Δραστηριότητα 1.4.1) να μελετήσουν στις ομάδες τους το 
δημοσίευμα που βρήκαν ο Ορέστης και η Βερόνικα συλλέγοντας 
στοιχεία για τους ιούς της Γρίπης και του Κρυολογήματος.

Στη συνέχεια (Δραστηριότητα 1.4.2), καλούνται να προβληματι-
στούν για τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης του ιού της Γρίπης 
στο σχολείο, αλλά και να συζητήσουν και πιθανούς τρόπους 
πρόληψης από τη μετάδοση του ιού. Στο τέλος της Δραστηριότη-
τας θα πρέπει να ακολουθήσει ανακοίνωση αποτελεσμάτων 
στην ολομέλεια της τάξης και να δοθούν από τον/την εκπαιδευ-
τικό τυχόν διευκρινήσεις για άλλα κριτήρια ή άλλες απαντήσεις 
που θα προταθούν από τους/τις μαθητές/τριες.

Αυτή η Δραστηριότητα και η συζήτηση που ακολουθεί στην ολο-
μέλεια της τάξης είναι πολύ σημαντική, ώστε να προετοιμαστούν 
οι μαθητές/τριες για το πείραμα που θα ακολουθήσει. 

Το πείραμα της Δραστηριότητας 1.4.3 επιδιώκει να βοηθήσει 
τους μαθητές/τριες να απαντήσουν το ερώτημα «Είναι αρκετό να 
πλένουμε τα χέρια μας με νερό ή χρειάζεται και σαπούνι για να 
αποφύγουμε τη μετάδοση μικροβίων;». Στην αρχή οι μαθητές/
τριες καλούνται να διατυπώσουν μία υπόθεση με την οποία να 
δίνουν μια πιθανή απάντηση στο ερώτημα. Δίνονται στους μαθη-
τές τα υλικά και καλούνται να περιγράψουν ένα απλό πείραμα 
ώστε να δώσουν απάντηση στο ερώτημα. Με αυτή την δραστηρι-
ότητα  επιχειρείται η καλλιέργεια της δεξιότητας σχεδιασμού 
πειράματος. Στο τέλος της Δραστηριότητας ακολουθεί ανακοί-
νωση των προτάσεων για σχεδιασμό πειράματος στην ολομέλεια 
της τάξης. Αξιοποιούνται θετικά οι εισηγήσεις τους και γίνεται 
σύνδεση με την πραγματοποίηση του πειράματος που φαίνεται 
στην επόμενη σελίδα. 
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Στο πείραμα της Δραστηριότητας 1.4.3 θα πρέπει να ετοιμαστεί 
από προηγουμένως από τον/την εκπαιδευτικό ένα τρυβλίο με το 
θρεπτικό υπόστρωμα για κάθε ομάδα. Για την ετοιμασία του 
υποστρώματος χρησιμοποιείται το συνηθισμένο τζέλυ. Είναι ση-
μαντικό να είναι αρκετά πηκτό γι΄ αυτό χρησιμοποιείστε μικρό-
τερη ποσότητα νερού από αυτή που προτείνεται στις οδηγίες 
παρασκευής του, π.χ. ένα σακουλάκι σκόνης με ένα ποτήρι νερό 
αντί 2 ποτήρια νερό. Αφήστε το να κρυώσει. Στη συνέχεια βάλτε 
το σε κάθε ένα τρυβλίο petri στο οποίο έχετε γράψει τις 3 συνθή-
κες όπως φαίνονται στην εικόνα του πειράματος. Είναι σημαντι-
κό το υπόστρωμα να ετοιμαστεί 1-2 μέρες προηγουμένως, ώστε 
να πήξει. Να διατηρηθεί στο ψυγείο, ώστε να αποφευχθεί η ανά-
πτυξη μικροβίων. Θα δοθεί ένα τρυβλίο σε κάθε ομάδα.

Προτείνεται όπως ένας μαθητής από κάθε ομάδα να ακουμπή-
σει σε διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται στην τάξη / εργαστή-
ριο και μετά να ακουμπήσει με «άπλυτο αντίχειρα» στο υπό-
στρωμα. Αν δεν είστε στο εργαστήριο, αυτός ο μαθητής/τρια 
μπορεί να τρέξει έξω να πλύνει τα χέρια του με νερό και να 
ακουμπήσει στο σημείο «πλυμένο με νερό» και στη συνέχεια να 
τρέξει στις τουαλέτες να πλύνει τα χέρια του με σαπούνι και μετά 
να ακουμπήσει στο σημείο «πλυμένο με νερό και σαπούνι».

Στην πλευρά του τρυβλίου που ακούμπησε το «άπλυτο δάκτυλο» 
οι μαθητές/τριες πρέπει να παρατηρήσουν μια σειρά διαφορετι-
κών βακτηριακών και μυκητιακών αποικιών - κάθε διαφορετι-
κός τύπος αποικιών αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό βακτηρι-
ακό ή μυκητιακό στέλεχος - κάποια είναι από τη φυσιολογική 
χλωρίδα του σώματος και κάποια από  μόλυνση στα σημεία που 
έχουν αγγίξει. Οι μαθητές/τριες πρέπει να εξετάσουν τις αποικί-
ες προσεκτικά και να περιγράψουν τη μορφολογία τους και πό-
σους, από κάθε τύπο, μικροοργανισμούς βλέπουν. 

Στην πλευρά του τρυβλίου που ακούμπησε το «πλυμένο με νερό 
και σαπούνι δάκτυλο» οι μαθητές/τριες πρέπει να παρατηρή-
σουν μια σαφή μείωση στον αριθμό διαφορετικών τύπων αποι-
κιών. Αυτό συμβαίνει επειδή το πλύσιμο των χεριών έχει αφαι-
ρέσει πολλούς από τους μικροοργανισμούς, που τα παιδιά 
έχουν «παραλάβει» μέσω της επαφής. Οι μικροοργανισμοί που 
υπάρχουν στο τρυβλίο είναι η φυσιολογική χλωρίδα του σώμα-
τος. Η ποσότητα αυτών των αποικιών μπορεί να είναι μεγαλύτε-
ρη απ’ ότι στη βρώμικη πλευρά του τρυβλίου. Αυτό συμβαίνει 
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

επειδή το πλύσιμο μπορεί να φέρει τους αβλαβείς μικροοργανι-
σμούς στην επιφάνεια, αλλά αυτοί είναι συνήθως ένας τύπος 
μικροοργανισμών. Η διαφορά μεταξύ αβλαβών και βλαβερών 
μικροοργανισμών είναι εμφανής, δεδομένου ότι υπάρχουν πολ-
λά διαφορετικά είδη βλαβερών μικροοργανισμών.

Είναι χρήσιμο να δοθεί έμφαση από τον/την εκπαιδευτικό στο 
κίτρινο πλαίσιο με το «Γνωρίζετε ότι…». Στο κείμενο που παρατί-
θεται δίνονται κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν 
τους μαθητές/τριες να τεκμηριώσουν την απάντηση στο ερώτη-
μα «Γιατί είναι σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας με το σα-
πούνι».
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Είναι επίσης σημαντικό να γίνει αναφορά στα έξι στάδια πλυσί-
ματος των χεριών με τη βοήθεια της εικόνας και του σχετικού 
βίντεο και να ακολουθήσει συζήτηση για τη σημασία του καλού 
και όχι βιαστικού πλυσίματος των χεριών. 

Στη Δραστηριότητα 1.4.4 δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/
τριες να καλλιεργήσουν τις πρακτικές δεξιότητες δημιουργίας 
μικροσκοπικού  παρασκευάσματος και χρήσης του μικροσκοπί-
ου. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία να δουν τη μορφή κάποιων μι-
κροοργανισμών που αναπτύχθηκαν στο τρυβλίο τους. 

Θα ήταν χρήσιμο η κάθε ομάδα να φτιάξει το δικό της μικροσκο-
πικό παρασκεύασμα και η κάθε ομάδα να επισκεφτεί και να δει 
το παρασκεύασμα των υπόλοιπων ομάδων. Είναι χρήσιμο να 
ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια 
και να εξαχθεί κάποιο γενικό συμπέρασμα αναφορικά με τις κα-
τηγορίες μικροοργανισμών που έχουν εντοπιστεί στα τρυβλία.  

Αν αυτό είναι δύσκολο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτοιμο 
παρασκεύασμα με βακτήρια η/και μύκητες.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να έχουν αντι-
ληφθεί ότι με το φτάρνισμα του μολυσμένου ατόμου ή με την 
επαφή του με άλλα άτομα ή αντικείμενα μπορεί ο πολύ μεταδο-
τικός ιός να μολύνει αρκετούς από τους 80 επιβάτες. Αυτό το 
νέο  στέλεχος του ιού μπορεί από αυτά τα άτομα να μεταδοθεί σε 
άλλους επιβάτες που βρίσκονται στο Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρ-
κεια στάσης τους εκεί. Στη συνέχεια μπορεί να μεταδοθεί στην 
Αυστραλία από κάποια μέλη της οκταμελούς οικογένειας, στην 
Τουρκία από επιβάτες που έχουν προορισμό την Τουρκία και σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις από τους υπόλοιπους επιβάτες. 
Δηλαδή μέσα σε 48 ώρες θα μεταφερθεί σε πολλές περιοχές του 
κόσμου.

Η μετάδοση της ασθένειας θα μπορούσε να προληφθεί αν το 
μολυσμένο άτομο χρησιμοποιεί μαντήλι όταν φταρνίζεται, πλένει 
συχνά τα χέρια του με σαπούνι και νερό και περιορίσει στο ελά-
χιστο τη διακίνησή του μέσα στο αεροπλάνο, ώστε να μειωθούν 
τα άτομα ή τα αντικείμενα με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Επί-
σης, θα μπορούσε να καθαρίζει τα χέρια του με κάποιο αντιση-
πτικό.

Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να έχουν αντι-
ληφθεί ότι καλύτερος τρόπος αποφυγής μικροβίων είναι αυτός 
που χρησιμοποιεί η Σάρα διότι τα μικρόβια θα παγιδευτούν στο 
μαντήλι, το οποίο μπορεί να πετάξει αμέσως και δεν θα μεταδο-
θούν σε άλλα άτομα. 

Ο τρόπος που χρησιμοποιεί η Χλόη δεν είναι πολύ καλός διότι 
σταγονίδια με ιό θα παραμείνουν στα χέρια της και μετά θα μο-
λύνει άλλα άτομα ή αντικείμενα. 

Ο τρόπος που χρησιμοποιεί η Ελίζα πάλι δεν είναι καλός διότι τα 
μικρόβια θα βρίσκονται στο σακάκι της και εύκολα θα μεταφερ-
θούν σε άτομα που θα ακουμπήσουν στο σακάκι.
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Στην Άσκηση 3, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να μπορούν να 
διατυπώνουν τουλάχιστον ένα επιχείρημα υπέρ της χρήσης των 
αντιμικροβιακών/ αντισηπτικών σαπουνιών π.χ. εξοντώνουν βλα- 
βερά μικρόβια και ένα επιχείρημα κατά της χρήσης των αντιμι-
κροβιακών/αντισηπτικών σαπουνιών π.χ. εξοντώνουν εκτός από 
τα βλαβερά μικρόβια και τα αβλαβή μικρόβια που φυσιολογικά 
βρίσκονται στα χέρια μας.

Στην Άσκηση 4, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να γράψουν 
ένα σύντομο κείμενο δίπλα από κάθε κρίκο, ώστε να περιγράψε-
τε τον τρόπο που διαδίδονται τα μικρόβια, ξεκινούν από τον κόκ-
κινο κύκλο: Π.χ.
• Με την επαφή με μολυσμένα ζώα
• Με το φτάρνισμα
• Με την επαφή με μολυσμένα άτομα
• Από μολυσμένα τρόφιμα
• Ποιο εύκολα επηρεάζονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και τα 

μικρά παιδιά.

Στην Άσκηση 5, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να μπορούν να 
επεξηγούν ότι το σαπούνι βοηθά να διασπαστεί η φυσική λιπαρή 
ουσία (σμήγμα) που βρίσκεται  στο δέρμα, όπου «κολλάνε»  οι 
μικροοργανισμοί. 

Το πλύσιμο των χεριών μόνο με νερό ή με κρύο νερό, διώχνει 
την ορατή βρωμιά, ωστόσο απαιτείται σαπούνι για να απομα-
κρύνει τη λιπαρή ουσία της επιφάνειας των χεριών, που συ-
γκρατεί τους μικροοργανισμούς.



66

Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στο τέλος του μαθήματος αυτού οι μαθητές/τριες παίρνουν οδη-
γίες για μια Δημιουργική εργασία Τύπου Project. Στόχος της 
εργασίας είναι να φτιάξουν μια ιστοσελίδα με θέμα «Βιοτεχνολο-
γία: η χρήση των μικροοργανισμών χθες και σήμερα».  Σχετικά 
με το περιεχόμενο της εργασίας καθώς και το στήσιμο της ιστο-
σελίδας, δίνονται οδηγίες στο βιβλίο δραστηριοτήτων. Η ιστοσε-
λίδα θα μπορούσε  να γίνει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς της πληροφορικής, ώστε να πάρει και μια πιο διαθεματική 
διάσταση. 

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.5, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια των αναστοχαστικών ερωτημάτων του Ορέστη και της Βε-
ρόνικας καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διερεύνησή, ώστε να 
ανακαλύψουν πώς το σώμα μας αμύνεται απέναντι στις μολυ-
σματικές ασθένειες.
  
Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές/
τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους κίτρινο πλαίσιο με το 
«Γνωρίζετε ότι…» και στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση 
στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τρι-
ες τη σημασία των ομοιοστατικών μηχανισμών στην εξασφάλιση 
της κατάστασης υγείας και ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει 
αναπτύξει τρεις (3) γραμμές άμυνας απέναντι στα μικρόβια. Τα 
μικρόβια πρέπει να καταφέρουν να διαπεράσουν και τις τρεις 
(3) αυτές γραμμές άμυνας του οργανισμού για να μας προκαλέ-
σουν κάποια μολυσματική ασθένεια.
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Στη Δραστηριότητα 1.5.1 οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν την 
Πρώτη Γραμμή Άμυνας-τη γραμμή των εξωτερικών μηχανι-
σμών. Καλούνται να αντιστοιχήσουν το κάθε όργανο της Στήλης 
Α με τη δράση με την οποία παρεμποδίζει τους μικροοργανι-
σμούς να εισέλθουν στον οργανισμό (1.5.1.1) και στη συνέχεια 
να συμπληρώσουν κατάλληλα την πρόταση που ακολουθεί 
(1.5.1.2). 

Στη Δραστηριότητα 1.5.2 οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν τη 
Δεύτερη Γραμμή Άμυνας-τη γραμμή των φαγοκυττάρων. Ο/η 
εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να προβάλει στην ολομέλεια της 
τάξης την πολυμεσική παρουσίαση «Δεύτερη γραμμή άμυνας» 
και στη συνέχεια να ακολουθήσει στη συζήτηση. Οι μαθητές/τρι-
ες καλούνται να μελετήσουν, προσεκτικά, τις εικόνες, που ανα-
φέρονται στον τρόπο λειτουργίας της δεύτερης γραμμής άμυνας 
και να αντιστοιχίσουν  καθεμιά από αυτές με το κείμενο που την 
περιγράφει (1.5.2.1). Στη συνέχεια να συμπληρώσουν κατάλλη-
λα τις προτάσεις που περιγράφουν τη διαδικασία της φαγοκυτ-
τάρωσης  (1.5.2.2). 
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στη Δραστηριότητα 1.5.3 οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν την 
Τρίτη Γραμμή Άμυνας-τη γραμμή των φαγοκυττάρων. 
Ο/η εκπαιδευτικός είναι χρήσιμο να προβάλει στην ολομέλεια 
της τάξης την πολυμεσική παρουσίαση «Τρίτη γραμμή άμυνας» 
και στη συνέχεια να ακολουθήσει  συζήτηση. 
Οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν,  τις εικόνες που 
αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας της τρίτης γραμμής άμυ-
νας και να διαβάσουν τα κείμενα στον πίνακα. Ακολούθως, να 
επιλέξουν τη σωστή λεζάντα και να τη γράψουν κάτω από την 
αντίστοιχη εικόνα (1.5.3.1). Στη συνέχεια να συμπληρώσουν κα-
τάλληλα τις προτάσεις που ακολουθούν  (1.5.3.2). 

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές/
τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους κίτρινο πλαίσιο με το 
«Γνωρίζετε ότι…» και στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση 
στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τρι-
ες πως δημιουργείται η φυσική ανοσία στον οργανισμό.



69

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.6, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια των αναστοχαστικών ερωτημάτων του Ορέστη και της Βε-
ρόνικας καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διερεύνησή, ώστε να 
ανακαλύψουν με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η θερα-
πεία, αλλά και η πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές/
τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους τον τρόπο με τον οποίο 
εργάστηκε ο επιστήμονας Αλεξάντερ Φλέμιγκ το 1929 και να 
υπογραμμίσουν στο κείμενο τις φράσεις που σχετίζονται με τα 
βήματα της επιστημονικής μεθόδου που φαίνονται στα δεξιά. 
Με αυτό το απλό παράδειγμα επιδιώκεται να αντιληφθούν οι μα-
θητές/τριες, ότι η επιστημονική μέθοδος ακολουθείται από τους 
επιστήμονες για την ανακάλυψη της γνώσης και την προώθηση 
της επιστήμης. 

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει 
τους μαθητές/τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους κίτρινο 
πλαίσιο με το «Γνωρίζετε ότι…» και στη συνέχεια να ακολουθή-
σει συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες τι είναι τα αντιβιοτικά και με ποιο τρόπο δρουν. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλο-
ντας σημαντικές αντιδράσεις του μεταβολισμού των μικροοργα-
νισμών. Έτσι, παρεμποδίζονται σημαντικές λειτουργίες τους, με 
αποτέλεσμα οι μικροοργανισμοί να πεθαίνουν. Τα αντιβιοτικά 
δεν καταπολεμούν τους ιούς (που δεν έχουν δικό τους μεταβο-
λισμό), και συνήθως δεν βλάπτουν ούτε τα κύτταρα του ανθρώ-
που (που έχουν διαφορετικό μεταβολισμό).

Επομένως, τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν λοι-
μώξεις όπως το κρυολόγημα και τη γρίπη, που προκαλούνται 
από ιούς (ιογενείς λοιμώξεις). 

Ακολούθως, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει 
τους μαθητές/τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους το κίτρινο 
πλαίσιο με το «Γνωρίζετε ότι…» και στη συνέχεια να ακολουθή-
σει συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες ότι με τα εμβόλια μπορούμε να αποκτήσουμε ανο-
σία στις επιθέσεις των μικροβίων. Είναι επίσης σημαντικό να 
τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα εμβόλια.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στη Δραστηριότητα 1.6.4 οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν πώς τα 
εμβόλια βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού. 

Ο/η εκπαιδευτικούς προβάλλει την πολυμεσική παρουσίαση με 
τίτλο «Πώς δουλεύουν τα εμβόλια;» στην ολομέλεια της τάξης. 
Είναι χρήσιμο να ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με τον τρό-
πο που δημιουργείται στον οργανισμό τεχνητή ανοσία. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πίνακα, οι μαθητές/τριες κα-
λούνται να βάλουν στη σωστή σειρά από το 1-4 τα γεγονότα που 
ακολουθούν μετά τον εμβολιασμό. Είναι σημαντικό να αντιλη-
φθούν οι μαθητές/τριες ότι η σειρά είναι 2-1-3-4.

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει 
τους μαθητές/τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους γαλάζιο  
ένθετο «Πρωτοπόροι στη Βιολογία…» το οποίο είναι αφιερωμένο 
στον Λουί Παστέρ, τον Πατέρα της Μικροβιολογίας και στο γνω-
στό πείραμα με το οποίο απέρριψε τη θεωρία της αυτόματης γέ-
νεσης. Στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια 
της τάξης.
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Στην Άσκηση 1, οι μαθητές/τριες καλούνται να αντιστοιχήσουν 
τις προτάσεις της Στήλης Α με τις εικόνες της Στήλης Β.
1-Β
2-Γ
3-Α

Στην Άσκηση 2, οι μαθητές/τριες είναι σημαντικό να έχουν αντιλη-
φθεί ότι όταν λέμε ότι ένας οργανισμός έχει αναπτύξει ανοσία σε 
ένα συγκεκριμένο μικρόβιο ο οργανισμός διατηρεί μια «ανάμνη-
ση» της ασθένειας που ήδη πέρασε, και έτσι αν μολυνθεί ξανά από 
το ίδιο μικρόβιο, αμέσως «θυμάται» πώς να φτιάξει γρήγορα αντι-
σώματα, καταπολεμώντας έτσι τα μικρόβια πριν αυτά μπορέσουν 
να πολλαπλασιαστούν και να μας αρρωστήσουν και πάλι. Ο οργα-
νισμός μπορεί να αποκτήσει ανοσία είτε με φυσικό τρόπο είτε με 
τεχνητό τρόπο με τη βοήθεια των εμβολίων.

Στην Άσκηση 4, οι δύο γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν 
την αλλαγή στην ποσότητα των αντισωμάτων στο αίμα ενός αν-
θρώπου. Η γραφική παράσταση Α παρουσιάζει πως αλλάζει η 
ποσότητα των αντισωμάτων, όταν κάποιο άτομο δεν έχει ανοσία 
και ασθενήσει. Η γραφική παράσταση Β παρουσιάζει πως αλλά-
ζει η ποσότητα των αντισωμάτων όταν το άτομο έχει αποκτήσει 
ανοσία για το συγκεκριμένο μικρόβιο.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν τη σωστή λεζάντα και 
να την αντιγράψετε σε κάθε κουτί, ώστε να εξηγηθεί κάθε ση-
μείο των γραφικών παραστάσεων Α και Β.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στην Άσκηση 6, φαίνεται το εύρος ηλικίας που είναι αποδεκτό 
για τη χορήγηση των εμβολίων, με βάση τα δεδομένα που δίδο-
νται από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου αρρωστήσουν και 
πάλι. Οι μαθητές/τριες καλούνται να ανατρέξουν στο βιβλιάριο 
υγείας τους και να ελέγξουν τα εμβόλια που έχουν κάνει. Επί-
σης καλούνται να μιλήσουν με τον γιατρό τους και να προβλη-
ματιστούν για το εμβόλιο του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων.
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Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.7, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια των αναστοχαστικών ερωτημάτων του Ορέστη και της Βε-
ρόνικας καθοδηγούνται να συνεχίσουν τη διερεύνησή, ώστε να 
ανακαλύψουν ότι υπάρχουν μικρόβια μου μεταδίδονται κυρίως 
με τη σεξουαλική επαφή και ότι υπάρχουν τρόποι για να προστα-
τευτούμε από αυτά τα μικρόβια. Επίσης γίνεται αναφορά στα 
μέσα αντισύλληψης.  

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο σε αυτό το σημείο να υπεν-
θυμίσει κάποια σημεία για το ανδρικό και γυναικείο αναπαρα-
γωγικό σύστημα καθώς και τον υπολογισμό της κρίσιμης περιό-
δου.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στην Άσκηση 1.7.4.1, οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλύσουν 
κάποια ερωτήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό της ωο-
θυλακιορρηξίας και της κρίσιμης περιόδου.

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.7.5, οι μαθητές/τριες, καλού-
νται να ανακαλύψουν διάφορους τρόπους αντισύλληψης ομα-
δοποιημένους σε φυσικούς, χημικούς και μηχανικούς τρόπους.
Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να βοηθήσει τους μαθητές/
τριες να εντοπίσουν για κάθε τρόπο πέραν από τις γενικές πλη-
ροφορίες, την αξιοπιστία του κάθε τρόπου καθώς και την προ-
στασία από ΣΜΝ
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Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.7.6.1, οι μαθητές/τριες, κα-
λούνται να ομαδοποιήσουν τους τρόπους αντισύλληψης σε φυ-
σικούς, χημικούς και μηχανικούς τρόπους.

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να βοηθήσει τους μαθητές/
τριες να καταγράψουν τον κύριο τρόπο που λειτουργεί η κάθε 
μέθοδος π.χ. στην περιοδική αποχή: η γυναίκα αποφεύγει την 
σεξουαλική επαφή κατά την κρίσιμη περίοδο.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στη Δραστηριότητα 1.7.6.2, οι μαθητές/τριες, καλούνται να συ-
γκρίνουν τις μεθόδους ως προς την αξιοπιστία τους και ως 
προς την προστασία απέναντι σε ΣΜΝ. 

Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να καλέσει τους μαθητές/
τριες να μελετήσουν στις ομάδες τους το κίτρινο πλαίσιο με το 
«Γνωρίζετε ότι…» και στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση 
στην ολομέλεια της τάξης, ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τρι-
ες ότι τα λοιμώδη νοσήματα που προκαλούνται λόγω μικροορ-
γανισμών που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή 
ονομάζονται Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) (γνω- 
στά και ως αφροδίσια νοσήματα).

Τα ΣΜΝ μπορεί να οφείλονται σε βακτήρια, ιούς, μύκητες ή 
πρωτόζωα. Τα περισσότερα ΣΜΝ θεραπεύονται, όμως μερικά 
είναι ανίατα μέχρι σήμερα, όπως το AIDS.

Στη Δραστηριότητα 1.7.7.1 οι μαθητές/τριες, καλούνται μέσα 
από τις εικόνες να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να μεταδοθεί ο ιός του AIDS, αλλά και τρόπους με τους οποίους 
δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ιός του AIDS (1.7.7.2). 
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Επιδιώκεται όπως αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι υπάρχουν 
τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προφτυλαχθούμε από τα 
ΣΜΝ (1.7.7.3) αλλά και ότι ο ιός του AIDS δεν μεταδίδεται με την 
απλή κοινωνική επαφή (1.7.7.4). Επίσης είναι σημαντικό να 
αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι πριν από κάθε τρόπο προφύ-
λαξης προηγείται η αρχή της αποφυγής (Abstinence).  Έρευνες 
αποδεικνύουν ότι με αυτή την αρχή έχουν μειωθεί κατά πολύ τα 
ΣΜΝ στους εφήβους.

Στο κίτρινο πλαίσιο με το «Γνωρίζετε ότι…» γίνεται ειδική αναφο-
ρά στη διαφοροποίηση μεταξύ του φορέα του ιού του AIDS και 
του ασθενή του AIDS.
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Aνακαλύπτοντας τον Κόσμο των Μικροβίων1

Στη Δραστηριότητα 1.8, οι μαθητές/τριες, καλούνται με βάση τα 
δεδομένα που συνέλεξαν, να ετοιμάσουν μια σύντομη αναφορά, 
σχετικά με το μυστήριο της μαζικής ασθένειας μαθητών/τριών 
που απασχόλησε παιδιά και εκπαιδευτικούς, και η οποία θα 
ανακοινωθεί σε συγκέντρωση του σχολείου. 

Ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές/τριες να χρησιμο-
ποιήσουν και τις λέξεις που βρίσκονται στο πλαίσιο της αναφο-
ράς.
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   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Θεόφραστος (372 π.Χ. - περ. 287/5 π. Χ.)



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Ερευνώντας τις Οικολογικές Πυραμίδες
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Ερευνώντας τις Οικολογικές  Πυραμίδες2

   Α. Διδακτικό πλαίσιο 

Τίτλος ενότητας:   Ερευνώντας τις Οικολογικές Πυραμίδες

Παιδαγωγική Προσέγγιση:   Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία    

δραστηριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιείται  στην ενότητα αυτή βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και 

στην κοινωνικο-κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, στην αρχή της ενότητας παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα – αποστολή, το οποίο 

καθορίζει το πλαίσιο της διερεύνησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία 

σκοπό έχει να στηρίξει τον/τη μαθητή/τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να λύσει το αρχικό 

πρόβλημα, να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και εμπειρίες. Κάθε δραστηρι-

ότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των 

ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδόμηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπησή 

τους. Στο τέλος της συγκεκριμένης ενότητας οι μαθητές/τριες λαμβάνουν μια απόφαση για την επίλυση του 

συγκεκριμένου προβλήματος και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση 

που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και 

προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη. 

Οι παρεμβάσεις του/της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό,  περιορίζονται σε 

εισαγωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για προ-

βληματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και σε 

καθοδήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση. 

 

Οργάνωση τάξης:       Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση).

Συνολική χρονική διάρκεια:      11 διδακτικές περίοδοι.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες:    5.5 διδακτικές περίοδοι.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για πειραματικές δραστηριότητες:  2.5 διδακτικές περίοδοι.

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για εργασία πεδίου:   2 διδακτικές περίοδοι.

Προτεινόμενος χρόνος για επανάληψη / αξιολόγηση   1 διδακτική περίοδος.
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   Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας 

1. Εννοιολογική κατανόηση
  Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Χλωρίδα, βλάστηση, αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες, άτομο, 

πληθυσμός, βιοκοινότητα, οικοσύστημα, κατανομή των ατόμων του πληθυσμού ενός είδους (κανονική, 

συσσωματική και τυχαία), παραγωγοί, καταναλωτές (1ης, 2ης, 3ης τάξης), αποικοδομητές, τροφικό 

επίπεδο, οικολογικές πυραμίδες (αριθμών, βιομάζας και ενέργειας), αποικοδόμηση, ροή ενέργειας, 

ανακύκλωση ύλης, αειφορική διαχείριση απορριμμάτων.

2. Επιστημολογική επάρκεια
  Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου της επιστημονικής μεθοδο-

λογίας, της εργασίας πεδίου και του πειράματος στην επιστήμη, της σχέσης θεωρίας και δεδομένων.

3. Συλλογιστικές και Πρακτικές δεξιότητες - ικανότητες
  Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων επιχειρηματολογί-

ας, δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάπτυξης υποθέσεων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειράματος, σχεδια-

σμού και εκτέλεσης εργασίας πεδίου, έλεγχου μεταβλητών, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Επιπλέον επιδιώκεται μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα η επιστημολογική επάρκεια των μαθητών 

σχετικά με τη διατύπωση ερωτημάτων και τον ορισμό προβλημάτων, το σχεδιασμό και τη διενέργεια 

διερευνήσεων, την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων, τη χρησιμοποίηση των μαθηματικών και της 

υπολογιστικής σκέψης, την οικοδόμηση και τη χρήση μοντέλων, την οικοδόμηση εξηγήσεων και τον 

σχεδιασμό λύσεων, την επιχειρηματολογία με βάση δεδομένα, την απόκτηση, αξιολόγηση και την επι-

κοινωνία της πληροφορίας.

4. Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές
  Ανάπτυξη θετικής στάσης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ευαισθητοποίηση σε θέματα κλι-

ματικής αλλαγής και κινδυνευόντων με εξαφάνιση ειδών καθώς και αειφορικής διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων.

5. Εμπειρίες
  Προτείνονται δραστηριότητες για απόκτηση άμεσων εμπειριών με εργασία πεδίου και τη διεξαγωγή 

πειράματος καθώς και δραστηριότητες επέκτασης με επισκέψεις σε περιβαλλοντικά κέντρα. 
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ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

1. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τους όρους μεσογειακοί 
θαμνώνες, χλωρίδα, βλάστηση.

1α. 
Ορισμός μεσογειακών θαμνώ-
νων.

0.5 9.0

1β. 
Ορισμός χλωρίδας και πώς 
διακρίνεται από τη βλάστηση.
Ανήκουν στο Βασίλειο Μονήρη.

1γ. 
Προσωπικές εμπειρίες από 
μεσογειακούς θαμνώνες.

1δ. 
Διατύπωση ερωτημάτων για 
επίλυση προβλήματος.
Ανήκουν στο Βασίλειο Πρώτιστα.

2. 
Οι μαθητές/τριες να χαρακτη-
ρίζουν μια δειγματοληψία 
αν είναι αντικειμενική ή 
υποκειμενική και να προτείνουν 
τρόπους αντικειμενικής 
δειγματοληψίας.

2α. 
Ορισμός μεσογειακών θαμνώ-
νων.

1.0 10.0

2β. 
Αντικειμενική δειγματοληψία.

2γ. 
Υποκειμενική δειγματοληψία.

2δ. 
Χαρακτηρισμός μιας δειγμα-
τοληψίας αν είναι αντικειμενική ή 
υποκειμενική.

3. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τι είναι: εργασία πεδίου, 
δείγμα, δειγματοληψία και 
δειγματοληπτική επιφάνεια.

3α. 
Ορισμός εργασίας πεδίου.

3β. 
Ερευνητικός σχεδιασμός - κατα-
γραφή βημάτων - μεθοδολογία 
έρευνας.

3γ. 
Ορισμός της δειγματοληπτικής 
επιφάνειας - κριτήρια επιλογής 
δειγματοληπτικής επιφάνειας.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    2: Ερευνώντας τις Οικολογικές Πυραμίδες    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

3δ. 
Μεθοδολογία μέτρησης και 
καταγραφής της θερμοκρασίας.

1.0 10.0

3ε. 
Μεθοδολογία μέτρησης και 
καταγραφής της βροχόπτωσης.

3στ. 
Μεθοδολογία μέτρησης και 
καταγραφής φυτών.

3ζ. 
Μεθοδολογία μέτρησης και 
καταγραφής καταγραφής ζώων.

4. 
Οι μαθητές/τριες να προσδιο-
ρίζουν βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες σε ένα οικοσύστημα 
και να προτείνουν όργανα 
μέτρησης βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων.

4α. 
Μελέτη οικοσυστημάτων 
με καταγραφή βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων.

0.5 10.5

4β. 
Κάθε βιοτικός ή αβιοτικός 
παράγοντας χρειάζεται ειδικό 
όργανο για να μετρηθεί.

4γ. 
Μελέτη βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων με απλά όργανα 
μέτρησης.

5. 
Οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν 
όργανα μέτρησης βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων.

5α. 
Όργανα μέτρησης βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων.

5β. 
Αντιστοίχιση οργάνων μέτρη-
σης βιοτικών και αβιοτικών 
παραγόντων με τους 

6. 
Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν 
ότι σε ένα οικοσύστημα, για την 
καταγραφή των ζώων μπορούν 
να μας βοηθήσουν και άλλα 
στοιχεία όπως φωλιές, ίχνη και 
περιττώματα.

6α. 
Φωλιές, ίχνη και περιττώματα 
αποτελούν στοιχεία καταγραφής 
ζώων σε ένα οικοσύστημα 
μεσογειακών θαμνώνων.

7. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
ότι τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών χρειάζονται 
επεξεργασία και ανάλυση για 
να μπορούμε να εξάγουμε από 
αυτά συμπεράσματα.

7α. 
Αποτελέσματα εργασίας πεδίου.

1.0 11.5

7β. 
Εξοικείωση με τους 
μελετούμενους ζωντανούς 
οργανισμούς.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

8. 
Οι μαθητές/τριες να 
επεξεργάζονται τα 
αποτελέσματα δειγματοληπτικών 
επιφανειών για να υπολογίζουν 
τους πληθυσμούς των 
φυτικών και ζωικών ειδών, με 
μαθηματικούς υπολογισμούς.

8α. 
Επεξεργασία αποτελεσμάτων 
των δειγματοληπτικών 
επιφανειών.

1.0 11.5

8β. 
Μαθηματικός υπολογισμός 
πληθυσμού των μελετούμενων 
φυτικών και ζωικών ειδών.

9. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να ιεραρχούν τις έννοιες: 
άτομο, πληθυσμός, βιοκοινότητα 
και οικοσύστημα.

9α. 
Ορισμός ατόμου, πληθυσμού, 
βιοκοινότητας και του 
οικοσυστήματος.

9β. 
Ιεράρχηση των εννοιών άτομο, 
ο πληθυσμός, η βιοκοινότητα 
και το οικοσύστημα από τη 
μικρότερη στην μεγαλύτερη 
οντότητα.

10. 
Οι μαθητές/τριες να 
δημιουργούν και να ερμηνεύουν 
ραβδογράμματα που συγκρίνουν 
τους πληθυσμούς διαφορετικών 
ειδών ενός οικοσυστήματος 
μεσογειακών θαμνώνων.

10α. 
Κατασκευή ραβδογράμματος 
για τη σύγκριση των πληθυσμών 
διαφορετικών ειδών 
χλωρίδας και πανίδας ενός 
οικοσυστήματος μεσογειακών 
θαμνώνων.

11. 
Οι μαθητές/τριες να 
πραγματοποιούν εργασία 
πεδίου για να μελετήσουν ένα 
οικοσύστημα μεσογειακών 
θαμνώνων καταγράφοντας 
βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες.

11α. 
Επιλογή περιοχής μελέτης με 
Μεσογειακό Θαμνώνα.

1.5 13.0

11β. 
Άμεσες εμπειρίες από τη φύση.

11γ. 
Συλλογή δεδομένων από τη 
φύση.

11δ. 
Χρήση επιστημονικών οργάνων 
για τη συλλογή οικολογικών 
δεδομένων.

11ε. 
Καταγραφή βιοτικών παραγό-
ντων (ζώα, φυτά) και αβιοτικών 
παραγόντων (θερμοκρασία, 
βροχόπτωση).

12. 
Οι μαθητές/τριες να 
προσδιορίζουν την κατανομή 
των ατόμων του πληθυσμού 
ενός είδους.

12α. 
Επιλογή ενός φυτικού ή ζωικού 
είδους για μελέτη της κατανομής 
των ατόμων του.
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Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

12α. 
Προσδιορισμός της κατανομής: 
κανονική, συσσωματική ή τυχαία.

1.5 13.0

13. 
Οι μαθητές/τριες να επεξηγούν 
κάποιο ισχυρισμό με βάση 
επιστημονικά δεδομένα δίνοντας 
τον κατάλληλο επιστημονικό 
συλλογισμό.

13α. 
Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας 
για την επεξήγηση ενός 
ισχυρισμού με επιστημονικό 
τρόπο.

13β. 
Ισχυρισμός.

13γ. 
Επιστημονικά δεδομένα.

13δ. 
Συλλογισμός.

14. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τι είναι τα μοντέλα και τι εξυπη-
ρετούν.

14α. 
Ορισμός μοντέλου (επανάληψη).

1.0 14.0

14β. 
Η σημασία των μοντέλων 
για την αναπαράσταση ενός 
οικοσυστήματος.
-  Τροφικές αλυσίδες
-  Τροφικά πλέγματα.

15. 
Οι μαθητές/τριες να 
δημιουργούν και να ερμηνεύουν 
τροφικά πλέγματα και 
αναγνωρίζουν τον αριθμό των 
τροφικών επιπέδων σε ένα 
τροφικό πλέγμα.

15α. 
Συμπλήρωση τροφικού 
πλέγματος με οργανισμούς που 
απουσιάζουν.

15β. 
Ταξινόμηση των οργανισμών του 
τροφικού πλέγματος σε τροφικά 
επίπεδα.

16. 
Οι μαθητές/τριες να 
χαρακτηρίζουν το κάθε τροφικό 
επίπεδο με ένα από τους 
όρους: παραγωγοί (φυτικοί 
οργανισμοί), φυτοφάγοι 
(καταναλωτές 1ης τάξης), 
σαρκοφάγοι (καταναλωτές 2ης 
τάξης), κορυφαίοι θηρευτές 
(καταναλωτές 3ης τάξης).

16α. 
Οι φυτοφάγοι, σαρκοφάγοι και 
κορυφαίοι θηρευτές μπορούν να 
ονομαστούν καταναλωτές 1ης, 
2ης και 3ης τάξης αντίστοιχα

17. 
Οι μαθητές/τριες να 
αναγνωρίζουν το κριτήριο με 
βάση το οποίο καθορίζονται 
τα τροφικά επίπεδα σε ένα 
οικοσύστημα.

17α. 
Συσχέτιση τροφικού πλέγματος 
με τροφικά επίπεδα.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

18. 
Οι μαθητές/τριες να 
προσδιορίζουν οργανισμούς που 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για 
την τροφή με βάση ένα τροφικό 
πλέγμα.

18α. 
Εντοπισμός ζωντανών 
οργανισμών που ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους για τροφή, 
σευφιστάμενο τροφικό πλέγμα.

1.0 14.0

19. 
Οι μαθητές/τριες να ταξινομούν 
τους οργανισμούς σε τροφικά 
επίπεδα με βάση τις τροφικές 
τους συνήθειες.

19α. 
Ταξινόμηση των μελετούμενων 
οργανισμών στα τέσσερα 
τροφικά επίπεδα (παραγωγοί, 
φυτοφάγοι, σαρκοφάγοι, 
κορυφαίοι θηρευτές).

19β. 
Υπολογισμός του συνολικού 
αριθμού των ατόμων σήμερα και 
ένα αιώνα προηγουμένως (π.χ. 
1893).

19γ. 
Κατασκευή οικολογικής 
πυραμίδας.

20. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να ερμηνεύουν μια οικο- 
λογική πυραμίδα και τις κατη-
γορίες στις οποίες διακρίνεται: 
οικολογική πυραμίδα αριθμού 
(πληθυσμού), οικολογική πυρα-
μίδα βιομάζας ή οικολογική 
πυραμίδα ενέργειας.

20α. 
Οικολογική πυραμίδα αριθμού 
(πληθυσμού).

20β. 
Οικολογική πυραμίδα βιομάζας.

20γ. 
Οικολογική πυραμίδα ενέργειας.

20δ. 
Δημιουργία ενός άλλου μοντέ-
λου αναπαράστασης των τροφι- 
κών σχέσεων σε ένα οικοσύ-
στημα μεσογειακών θαμνώνων, 
αυτού της οικολογικής πυρα-
μίδας, με βάση τα αποτελέσματα 
των πληθυσμών ενός αιώνα πριν 
(π.χ. 1893) και σήμερα.

20ε. 
Ονομασία τροφικών επιπέδων 
της οικολογικής πυραμίδας.

20στ. 
Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός 
του πληθυσμού ενός τροφικού 
επιπέδου τόσο μεγαλύτερο είναι 
και το εμβαδό του ορθογωνίου 
που το αναπαριστά.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

20δ. 
Δημιουργία οικολογικής 
πυραμίδας με βάση δοσμένα 
οικολογικά δεδομένα.

1.0 14.0

20δ. 
Ταξινόμηση της οικολογικής 
πυραμίδας που δημιουργήθηκε 
σε οικολογική πυραμίδα αριθμού 
(πληθυσμού) ή οικολογική 
πυραμίδα βιομάζας ή οικολογική 
πυραμίδα ενέργειας.

20δ. 
Ορισμός για την οικολογική 
πυραμίδα αριθμού (πληθυσμού).

21. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τι είναι η βιομάζα.

21α. 
Ορισμός της έννοιας της 
Βιομάζας με απλό τρόπο χωρίς 
να γίνεται αναφορά σε ξηρό 
βάρος.

22. 
Οι μαθητές/τριες να κατα-
σκευάζουν και να ερμηνεύουν 
οικολογικές πυραμίδες με βάση 
επιστημονικά δεδομένα.

22α. 
Δημιουργία οικολογικής 
πυραμίδας βιομάζας, με βάση 
στοιχεία που δίνονται, σε 
τετραγωνισμένο χαρτί.

22β. 
Ορισμός για την πυραμίδα 
βιομάζας.

23. 
Οι μαθητές/τριες να 
εφαρμόζουν την επιστημονική 
μεθοδολογία για να διεξάγουν 
πείραμα για τη διερεύνηση της 
αποικοδόμησης.

23α. 
Διατύπωση υπόθεσης.

1.0 15.0

23β. 
Εκτέλεση πειράματος.

23γ. 
Ετοιμασία πλαστικών δικτυωτών 
φακέλων με διάφορα υλικά 
(μήλο ψωμί, χαρτί, φύλλο, 
πλαστικό).

23δ. 
Οι δικτυωτοί φάκελοι να 
θαφτούν σε βάθος περίπου 15 
cm σε χώρο που έχει υγρασία. 
Να είναι πλήρως θαμμένοι και 
να μην είναι εντελώς στεγνό το 
έδαφος.
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Ερευνώντας τις Οικολογικές  Πυραμίδες2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

23ε. 
Η προεργασία για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα 
πρέπει να γίνει τουλάχιστον 
3 εβδομάδες πριν από 
την ημέρα παρατήρησης 
των αποτελεσμάτων της 
αποικοδόμησης.

1.0 15.0

23στ. 
Εντοπισμός παραγόντων 
που κρατούμε σταθερούς, 
παραγόντων που αλλάζουν και 
παραγόντων που μετρούνται στο 
πείραμα.

23ζ. 
Καταγραφή μετρήσεων 
αποτελεσμάτων του πειράματος.

23η. 
Ερμηνεία αποτελεσμάτων του 
πειράματος.

23θ. 
Διατύπωση συμπερασμάτων.

24. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τι είναι αποικοδόμηση και να 
επιχειρηματολογούν για τη 
σημασία της στα οικοσυστήματα 
και στον πλανήτη.

24α. 
Ορισμός αποικοδόμησης.

24β. 
Επιχειρηματολογία για τη 
σημασία της αποικοδόμησης.

24γ. 
Ανακύκλωση της ύλης στα 
οικοσυστήματα.

25. 
Οι μαθητές/τριες να 
ερμηνεύουν σχεδιαγράμματα 
που παρουσιάζουν τη ροή της 
ενέργειας σε ένα οικοσύστημα 
και να προσδιορίζουν την 
πρωταρχική πηγή ενέργειας σε 
ένα οικοσύστημα.

25α. 
Συσχέτιση της οικολογικής 
πυραμίδας με τη ροή της 
ενέργειας σε ένα οικοσύστημα.

26. 
Οι μαθητές/τριες να 
χαρακτηρίζουν τη μορφή της 
πρωταρχικής πηγής ενέργειας 
σε ένα οικοσύστημα.

26α. 
Ο ήλιος- η πρωταρχική πηγή 
ενέργειας σε ένα οικοσύστημα.

26β. 
Φωτεινή ενέργεια - η μορφή της 
πρωταρχικής ενέργειας.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

27. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν με 
ποια λειτουργία οι παραγωγοί 
αξιοποιούν την ενέργεια που 
παίρνουν από την πρωταρχική 
πηγή ενέργειας σε ένα 
οικοσύστημα.

27α. 
Με τη φωτοσύνθεση οι 
παραγωγοί αξιοποιούν την 
ενέργεια που παίρνουν από την 
πρωταρχική πηγή ενέργειας σε 
ένα οικοσύστημα.

1.0 15.0

27β. 
Σύνδεση της λειτουργίας της 
Φωτοσύνθεσης με τη ροή της 
ενέργειας στο οικοσύστημα.

27γ. 
Τα βέλη παριστάνουν τη ροή της 
ενέργειας στα διάφορα τροφικά 
επίπεδα (χημική ενέργεια).

28. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
γιατί μόνο το 10% της ενέργειας 
ενός τροφικού επιπέδου 
μεταφέρεται στο επόμενο 
επίπεδο σε ένα οικοσύστημα.

28α. 
Η χημική ενέργεια μειώνεται 
καθώς κινούμαστε από τα 
κατώτερα προς τα ανώτερα 
τροφικά επίπεδα.

28β. 
Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν 
και δεν μεταφέρουν την 
ενέργειά τους στο επόμενο 
τροφικό επίπεδο.

28γ. 
Οι οργανισμοί αποβάλλουν 
μέρος της ενέργειάς τους με τις 
απεκκρίσεις τους.

28δ. 
Οι οργανισμοί αποβάλλουν 
μέρος της ενέργειάς τους ως 
θερμότητα.

28ε. 
Μόνο το 10% της ενέργειας 
ενός τροφικού επιπέδου 
μεταφέρεται στο επόμενο 
επίπεδο σε ένα οικοσύστημα.

29. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τι θα συνέβαινε αν σε ένα 
οικοσύστημα δεν υπήρχαν 
καθόλου αποικοδομητές και τι 
αν σταματούσε να εισέρχεται 
νέα ενέργεια από τον ήλιο.

29α. 
Επιχειρηματολογία για το τι θα 
συνέβαινε αν σε ένα οικο-
σύστημα δεν υπήρχαν καθόλου 
αποικοδομητές.

29β. 
Επιχειρηματολογία για το τι θα 
συνέβαινε αν σε ένα οικοσύ-
στημα σταματούσε να μπαίνει 
νέα ενέργεια από τον ήλιο.
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Ερευνώντας τις Οικολογικές  Πυραμίδες2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

30. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει στα οικοσυστήματα η 
απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων 
απορριμμάτων και η δημιουργία 
χωματερών.

30α. 
Διατύπωση απόψεων για το 
ποιες επιπτώσεις μπορεί να 
έχει στα οικοσυστήματα η 
απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων 
απορριμμάτων και η δημιουργία 
χωματερών.

1.0 15.0

31. 
Οι μαθητές/τριες να προτείνουν 
ατομικές δράσεις για τη 
μείωση ή/ και επίλυση του 
περιβαλλοντικού προβλήματος 
της συσσώρευσης και 
απόρριψης απορριμμάτων.

31α. 
Ατομικές δράσεις για τη 
μείωση ή/ και επίλυση του 
περιβαλλοντικού προβλήματος 
της συσσώρευσης και 
απόρριψης απορριμμάτων.

32. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τα στάδια της ολοκληρωμένης 
αειφορικής διαχείρισης 
απορριμμάτων.

32α. 
Στάδια της ολοκληρωμένης 
αειφορικής διαχείρισης 
απορριμμάτων.

32β. 
Η αρχή των 4R (Refuse, Reduce, 
Reuse and Recycle).

33. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
γιατί όταν μιλούμε για την ύλη σε 
ένα οικοσύστημα αναφερόμαστε 
σε ανακύκλωση της ύλης σε 
ένα οικοσύστημα, ενώ όταν 
μιλούμε για την ενέργεια σε ένα 
οικοσύστημα αναφερόμαστε σε 
ροή της ενέργειας.

33α. 
Η ύλη ανακυκλώνεται σε ένα 
οικοσύστημα ενώ η ενέργεια 
ρέει από ένα τροφικό επίπεδο 
σε άλλο.

34. 
Οι μαθητές/τριες να 
ερμηνεύουν και να συγκρίνουν 
γραφικές παραστάσεις 
και μοντέλα βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων ενός 
οικοσυστήματος μεσογειακών 
θαμνώνων.

34α. 
Οι επιστήμονες πολλές φορές 
συγκρίνουν τα αποτελέσματά 
τους με αποτελέσματα 
από άλλες έρευνες για να 
εξάγουν συμπεράσματα και να 
προτείνουν λύσεις.

1.0 16.0

34β. 
Εντοπισμός διαφορών ανάμεσα 
στα δεδομένα από το παρελθόν 
και το παρόν.

34γ. 
Σύγκριση των μηνιαίων 
θερμοκρασιών καθώς και τις 
μηνιαίες βροχοπτώσεις μεταξύ 
του 1893 και του 2010.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

34δ. 
Σύγκριση δύο οικολογικών 
πυραμίδων αριθμών του 1893 
και του 2010.

1.0 16.0

34ε. 
Η οικολογική πυραμίδα που είναι 
πιο σταθερή.

34στ. 
Η οικολογική πυραμίδα που 
κινδυνεύει να καταρρεύσει.

35. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τον όρο βιολογική ισορροπία και 
τη σημασία της.

35α. 
Ορισμός της βιολογικής 
ισορροπίας.

35β. 
Πώς διαταράσσεται η βιολογική 
ισορροπία.

35γ. 
Σημασία της διατήρησης της 
βιολογικής ισορροπίας.

36. 
Οι μαθητές/τριες να ερμηνεύουν 
τα αποτελέσματα πληθυσμιακού 
μοντέλου θηρευτή - θηράματος.

36α. 
Εφαρμογή πληθυσμιακού 
μοντέλου θηρευτή - θηράματος.

36β. 
Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 
που υπάρχουν μεταξύ των 
πληθυσμών.

36γ. 
Ερμηνεία αποτελεσμάτων μετά 
την εφαρμογή του μοντέλου.

37. 
Οι μαθητές/τριες να επιχειρη-
ματολογούν για τη σημασία των 
πληθυσμιακών μοντέλων στην 
προσπάθεια για διατήρηση και 
προστασία των οικοσυστημάτων, 
με σκοπό την αειφορία.

37α. 
Ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας 
για τη σημασία των πληθυσμια-
κών μοντέλων στην προσπάθεια 
για διατήρηση και προστασία των 
οικοσυστημάτων, με σκοπό την 
αειφορία.

38. 
Οι μαθητές/τριες να λαμβάνουν 
αποφάσεις

38α. 
Λήψη απόφασης.

1 17.0

38β. 
Διατύπωση ισχυρισμού.

38γ. 
Καταγραφή επιστημονικών 
δεδομένων που υποστηρίζουν 
τον ισχυρισμό.
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Ερευνώντας τις Οικολογικές  Πυραμίδες2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας τις
Οικολογι-
κές
Πυραμίδες

38δ. 
Επεξήγηση του επιστημονικού 
συλλογισμού.

1.0 17.0

39. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν τον 
ρόλο του ανθρώπου σχετικά με 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής.

39α. 
Δραστηριότητες του ανθρώπου 
και κλιματική αλλαγή.

39β. 
Αέρια του θερμοκηπίου και 
δραστηριότητες του ανθρώπου.

39γ. 
Πώς οι δραστηριότητες του 
ανθρώπου οδήγησαν στο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής.

40. 
Οι μαθητές/τριες να προτείνουν 
πιθανές λύσεις, δράσεις και 
αλλαγές στη συμπεριφορά 
για την κλιματική αλλαγή τις 
οποίες μπορούμε να πάρουμε 
συλλογικά και ατομικά.

40α. 
Μείωση αερίων του θερμοκη-
πίου.

40β. 
Μείωση του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής.
-  Σε ατομικό επίπεδο:
   Πιθανές λύσεις,
   Δράσεις, και Αλλαγές στη
   συμπεριφορά του ανθρώπου
-  Σε συλλογικό επίπεδο:
   Πιθανές λύσεις, Δράσεις, και
   Αλλαγές στη συμπεριφορά.

41. 
Οι μαθητές/τριες να προτείνουν 
μέτρα προστασίας των 
ενδημικών φυτών της Κύπρου.

41α. 
Σύνδεση του προβλήματος με 
τα ενδημικά φυτά της Κύπρου 
και πρόταση μέτρων προστασίας 
των ενδημικών φυτών.

42. 
Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν 
άλλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που προκαλούνται 
από την κλιματική αλλαγή.

42α. 
Διερεύνηση στο διαδίκτυο και 
καταγραφή άλλων προβλημάτων 
που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή.

43. 
Οι μαθητές/τριες να γνωρίζουν 
βήματα που ακολουθούν οι 
επιστήμονες όταν μελετούν 
οικοσυστήματα και να 
εντοπίζουν τις μεταξύ τους 
σχέσεις.

43α. 
Ανακεφαλαίωση των βημάτων 
που ακολουθούν οι επιστήμονες 
όταν μελετούν οικοσυστήματα 
και εντοπισμός των μεταξύ τους 
σχέσεων.
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   Δ. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι 

μαθητές/τριες μπορεί να έχουν τις ακόλουθες εναλλακτικές ιδέες, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία:

•  Η μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού των ειδών θα επηρεάσει μόνο τα είδη που συνδέονται άμεσα 

μέσω της τροφικής αλυσίδας (Griffiths & Grant, 1985; Munson, 1991).

•  Η μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού ενός είδους μπορεί να μην επηρεάσει το οικοσύστημα, επει-

δή ορισμένοι οργανισμοί δεν είναι σημαντικοί (Munson, 1991).

•  Η μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού ενός είδους θα επηρεάσει όλους τους οργανισμούς στον ίδιο 

βαθμό (Griffiths & Grant, 1985).

•  Οι οργανισμοί που βρίσκονται ψηλότερα σε μια τροφική αλυσίδα τρέφονται με όλους τους οργανι-

σμούς που βρίσκονται πριν από αυτούς (Griffiths & Grant, 1985).

•  Στην κορυφή μιας τροφικής αλυσίδας περιέχεται η περισσότερη ενέργεια διότι η ενέργεια συσσωρεύ-

εται προς τα πάνω (Adeniyi, 1985).

•  Οι πληθυσμοί που βρίσκονται πιο ψηλά τροφικά επίπεδα αυξάνουν σε αριθμό διότι καταστρέφουν τους 

πληθυσμούς που είναι πιο χαμηλά (Munson, 1991).

•  Η συνολική βιομάζα για ένα τροφικό επίπεδο είναι μεγαλύτερη στην κορυφή μιας τροφικής αλυσίδας 

διότι οι οργανισμοί είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος (Brehm et al., 1986).

• Οι βιοκοινότητες αλλάζουν λίγο με τον χρόνο (D’Avanzo, 2003).

•  Οι αποικοδομητές απελευθερώνουν λίγη ενέργεια η οποία ανακυκλώνεται πίσω στα φυτά (Lavoie, 1997).

• Η ενέργεια δεν χάνεται από τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο (D’Avanzo, 2003).

• Ένας οργανισμός δεν μπορεί να αλλάξει τροφικό επίπεδο (Lavoie, 1997).

•  Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους έτοιμη από το περιβάλλον και/ ή τα φυτά παίρνουν έτοιμη την τροφή 

τους από το έδαφος μέσω των ριζών (Bell, 1985; Smith & Anderson, 1984).

• Τα πράσινα φυτά είναι οι μόνοι παραγωγοί υδατανθράκων σε ένα οικοσύστημα (Storey, 1989).

•  Οι πληθυσμοί αυξάνονται μέχρι να φθάσουν σε ένα όριο και μετά συντρίβονται και εξαφανίζονται 

(McComas, 2002).

   Ε. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις

•  Οι οργανισμοί με βάση τις τροφικές τους σχέσεις σχηματίζουν τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα.

• Σε ένα οικοσύστημα διακρίνουμε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

•  Σε ένα οικοσύστημα οι οργανισμοί, με βάση τις τροφικές τους σχέσεις και τον τρόπο που εξασφαλί-

ζουν την τροφή τους, διακρίνονται σε παραγωγούς, φυτοφάγους, σαρκοφάγους και κορυφαίους θη-

ρευτές.

•  Σε ένα οικοσύστημα παρατηρούνται οργανισμοί που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την τροφή τους.

• Να κατανοούν τις έννοιες θήραμα - θηρευτής.

• Τα βέλη σε μια τροφική αλυσίδα ή/και ένα τροφικό πλέγμα παρουσιάζει τη ροή της ενέργειας. 
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Το εισαγωγικό ένθετο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στο να 
ενημερώσει τους/τις μαθητές/τριες για κάτι περίεργο που συνέ-
βηκε ένα βράδυ στην κρατική βιβλιοθήκη. Οι μαθητές/τριες θα 
διαβάσουν το ένθετο και θα ενημερωθούν για ένα παλαιό μπα-
ούλο που βρέθηκε στην κρατική βιβλιοθήκη και που μέσα περι-
είχε ένα βιβλίο που σήμερα θεωρείται από τους επιστήμονες 
θησαυρός. Το βιβλίο αυτό είναι του Θεόφραστου Διογένους, 
ενός επιστήμονα που έζησε τον 19ο αιώνα και περιγράφει τους 
μεσογειακούς θαμνώνες της Κύπρου.

Προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός αφού πρώτα ενημερώσει 
τους/τις μαθητές/τριες ότι θα ξεκινήσει μια νέα ενότητα με τίτλο 
«Ερευνώντας τις Οικολογικές Πυραμίδες…» στη συνέχεια να 
παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης το βίντεο (animation) 
που σχετίζεται με το παιδαγωγικό σενάριο της ενότητας. Είναι 
σημαντικό μέσα από το σενάριο και με υποβοηθητικά ερωτήμα-
τα ο/η εκπαιδευτικός να βοηθήσει στην καλλιέργεια της φαντα-
σίας των μαθητών/τριών. Αυτό το στάδιο στοχεύει στην εμπλοκή 
των μαθητών/τριών μέσα από το παιδαγωγικό σενάριο έτσι ώστε 
να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους και να τους ωθήσει στη μαθησι-
ακή διαδικασία που θα ακολουθήσει. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν τα οποία είναι και τα ερωτήματα που θα καθοδη-
γήσουν την όλη διερεύνηση των μαθητών/τριών. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστούν τα ερωτήματα σχετικά με το 
ποιος είναι ο άγνωστος οργανισμός Χ και ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προβλέπει ο Θεόφραστος 
Διογένους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευ-
τικός αναθέσει σε κάποιο/α μαθητή/τρια να διαβάσει στην ολομέλεια της τάξης το παιδαγωγικό σενάριο.

Ο/η εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να έχει οργανώσει την όλη μαθησιακή διαδικασία της ενότητας μέσα από μια 
παρουσίαση τύπου PowerPoint.

Στη συνέχεια καλούνται οι μαθητές/τριες να διαβάσουν την αποστολή τους. Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθη-
τές/τριες να εξηγήσουν ποια είναι η αποστολή που έχουν να εκπληρώσουν με αυτή την ενότητα.

Ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές/τριες ότι σε αυτή την ενότητα θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω 
από το σχολείο και να μελετήσουν οι ίδιοι το οικοσύστημα των μεσογειακών θαμνώνων που μελέτησε και ο Θεό-
φραστος Διογένους το 1893. 

Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να εκφραστούν για το πώς αισθάνονται που θα μελετήσουν οι ίδιοι εκτός 
σχολείου το συγκεκριμένο οικοσύστημα.

   Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 2
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Η Δραστηριότητα 2.1 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθη-
τές/τριες να ανακαλύψουν την αποστολή τους και συνειδητοποι-
ήσουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να εκπλη-
ρώσουν την αποστολή τους αυτή.

Ο/ η εκπαιδευτικός αρχικά καλεί τους μαθητές να παρακολου-
θήσουν στην ολομέλεια ένα βίντεο με τίτλο «Μεσογειακοί θα-
μνώνες». 

Στη συνέχεια ο/ η εκπαιδευτικός εξηγεί στους/στις μαθητές/τρι-
ες ότι μέσα από την ενότητα αυτή θα μάθουμε τα βήματα που 
ακολουθούν οι επιστήμονες όταν μελετούν οικοσυστήματα. Εξη-
γεί επίσης ότι μια από τις πρώτες εργασίες που κάνουν οι επι-
στήμονες όταν έχουν μια αποστολή είναι να προσπαθήσουν να 
την κατανοήσουν απαντώντας σε μερικά ερωτήματα. Γι’ αυτό 
καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν τις Δραστηριότητες 
2.1.1 μέχρι 2.1.6 εργαζόμενοι συνεργατικά σε ομάδες. Δίνεται 
χρόνος περίπου 20 λεπτά.

Ο/ η εκπαιδευτικός περνώντας από τις ομάδες των μαθητών/
τριών υποβάλλει υποβοηθητικά ερωτήματα για διευκόλυνση 
των μαθητών/τριών στην εργασία τους καθώς και για να βοηθή-
σει τους/τις μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της εργασίας 
αυτής που κάνουν ως ένα μέρος του τρόπου που εργάζονται οι 
επιστήμονες.

Εξηγεί ότι πρέπει πρώτα να καταγράψουμε τι γνωρίζουμε για το 
θέμα μας (2.1.1), στη συνέχεια τι χρειαζόμαστε να μάθουμε για 
το θέμα μας (2.1.2), ακολούθως καταγράφουμε μερικά μικρά 
ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε και τα οποία θα μας 
βοηθήσουν να συλλέξουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε 
(2.1.3). Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος συνήθως ενός ερευ-
νητικού σχεδιασμού με συγκεκριμένα βήματα (2.1.6). 

Η διατύπωση ερωτημάτων είναι δυνατόν να αποτελεί μια δυσκο-
λία για ορισμένους/ες μαθητές/τριες ωστόσο αποτελεί πολύ ση-
μαντική δεξιότητα. Ενδεχομένως να βοηθήσει τους/τις μαθητές/
τριες αν απαντούσαν πρώτα τη Δραστηριότητα 2.1.6 και στη συ-
νέχεια επανέρχονταν στη Δραστηριότητα 2.1.3 για τη διατύπωση 
των ερωτημάτων.
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Η Δραστηριότητα 2.2 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθη-
τές/τριες να ανακαλύψουν τη μεθοδολογία που ακολούθησε ο 
Θεόφραστος Διογένους για να μελετήσει τους μεσογειακούς 
θαμνώνες το 1893 και να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπο-
ρέσουν να ακολουθήσουν και αυτοί/ες παρόμοια μεθοδολογία 
στην εργασία πεδίου που θα ακολουθήσει. Αυτό γνωστοποιείται 
στους/στις μαθητές/τριες.

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στους/στις μαθητές/τρι-
ες ότι τα βήματα που ακολουθούν οι επιστήμονες όταν μελετούν 
ένα θέμα ονομάζεται Μεθοδολογία και ότι πάντοτε ένα επιστη-
μονικό βιβλίο πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο που ονομάζεται με-
θοδολογία και το οποίο επεξηγεί τον τρόπο που εργάστηκαν οι 
επιστήμονες.

Ο/η εκπαιδευτικός επεξηγεί στην ολομέλεια της τάξης τις έννοι-
ες δείγμα, σύνολο, δειγματοληψία και δειγματοληπτική επιφά-
νεια με βάση το σχετικό Γνωρίζετε ότι…

Ολοκληρώνεται η Δραστηριότητα 2.1 με ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων από όλες τις ομάδες.

Τα ένθετα Γνωρίζετε ότι… στοχεύουν κυρίως στην κατανόηση 
των εννοιών χλωρίδα, βλάστηση και εργασία πεδίου.
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Ο/η εκπαιδευτικός καλεί στη συνέχεια τους/τις μαθητές/τριες να 
εργαστούν σε ομάδες και να μελετήσουν την εισαγωγική παρά-
γραφο και ένα από τα σημεία Α μέχρι Ε της Μεθοδολογίας που 
ακολούθησε ο Θεόφραστος Διογένους. Οι μαθητές/τριες καλού-
νται να μελετήσουν το σημείο που ανέλαβε η ομάδα τους και να 
υπογραμμίσει τα κύρια σημεία ώστε να μπορεί στη συνέχεια να 
το παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης. Δίνεται χρόνος περί-
που 5 λεπτά.

Ο/ η εκπαιδευτικός περνώντας από τις ομάδες των μαθητών/
τριών ρωτά αν έχουν καθορίσει ποιο/α μαθητής/τρια θα ανακοι-
νώσει τη μεθοδολογία για το σημείο (Α μέχρι Ε) που ανέλαβε η 
ομάδα και υποβάλλει υποβοηθητικά ερωτήματα για διευκόλυν-
ση των μαθητών/τριών στην εργασία τους. Στη συνέχεια στην 
ολομέλεια της τάξης κάθε ομάδα παρουσιάζει τον τρόπο που 
εργάστηκε ο Θεόφραστο Διογένους το 1893.

Αφού μάθουν όλες οι ομάδες τον τρόπο που εργάστηκε ο Θεό-
φραστος Διογένους ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/
τριες να εργαστούν και πάλι στις ομάδες τους και να απαντή-
σουν στις Δραστηριότητες 2.2.1 μέχρι 2.2.7. Δίνεται χρόνος πε-
ρίπου 10 λεπτά.

Οι Δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην επιστημολογική επάρ-
κεια των μαθητών/τριών που είναι μια από τις μαθησιακές επι-
διώξεις τις ενότητας. 

Η Δραστηριότητα 2.2.1 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθη-
τές/τριες να αντιληφθούν ακόμη καλύτερα την έννοια της δειγ-
ματοληψίας και την αναγκαιότητά της στις οικολογικές και τις 
βιολογικές έρευνες και γενικότερα στην επιστήμη.

Η Δραστηριότητα 2.2.2 σχετίζεται με την αξιοπιστία (reliability) 
των αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να εξηγηθεί στους/στις 
μαθητές/τριες ότι όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι εν μέρει 
ορθές, ωστόσο αυτό που προσπαθούμε να εντοπίσουμε είναι 
ποια απάντηση είναι η πιο ορθή. Ίσως χρειαστεί ο/η εκπαιδευτι-
κός να εξηγήσει στους/στις μαθητές/τριες ότι η επιβεβαίωση 
σημαίνει επανάληψη των αποτελεσμάτων.

Η Δραστηριότητα 2.2.3 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθη-
τές/τριες να κατανοήσουν, μέσα από τη συζήτηση στην τάξη, ότι 
ο τρόπος δειγματοληψίας ενός επιστήμονα πολλές φορές μπο-
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ρεί να είναι είτε αντικειμενικός είτε υποκειμενικός για συγκεκρι-
μένους λόγους. Δηλαδή ανάλογα με του στόχους μιας επιστη-
μονικής έρευνας και τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που 
έχει μπορεί η υποκειμενικότητα στη δειγματοληψία να είναι απο-
δεκτή. Δεν απορρίπτεται η υποκειμενικότητα στη δειγματοληψία 
γενικά. Προτιμάται βέβαια η αντικειμενική δειγματοληψία εκεί 
όπου είναι δυνατή. Είναι επίσης σημαντικό να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες ότι η μεθοδολογία που ακολουθεί ένας επιστήμο-
νας μπορεί να τεθεί κάτω από την κριτική και την αμφισβήτηση 
άλλων επιστημόνων ή ακόμα και του κοινού και δεν αποτελούν 
θέσφατα οι επιστημονικές εργασίες.

Η Δραστηριότητα 2.2.4 βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να προ-
βληματιστούν για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια δειγματολη-
ψία με αντικειμενικό τρόπο. Κατά τη συζήτηση ο/η εκπαιδευτι-
κός καλείται να δώσει το παράδειγμα με την ρήψη ενός πλαισίου 
(quadrat) και να προβληματίσει τους/τις μαθητές/τριες κατά 
πόσο η δειγματοληψία αυτή είναι αντικειμενική ή όχι, εξηγώ-

ντας τους ότι ούτε αυτός ο τρόπος δεν είναι αντικειμενικός γιατί εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η μυϊκή 
δύναμη αυτού που ρίχνει το πλαίσιο. Γνωστοποιεί στους/στις μαθητές/τριες ότι υπάρχουν πίνακες τυχαίων αριθ-
μών και ότι ούτε το να αναφέρουμε στην τύχη κάποιους αριθμούς αποτελεί αντικειμενικό τρόπο δειγματοληψίας.

Οι Δραστηριότητα 2.2.5 και 2.2.6 βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να προβληματιστούν και πάλι για τον τρόπο της 
δειγματοληψίας, στην προσπάθεια να κατανοήσουν ότι η μεθοδολογία μιας έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Πολύ σημαντική είναι η εξήγηση που θα δώσουν οι μαθητές/τριες στις απαντήσεις τους παρά οι ίδιες οι απαντή-
σεις αφού εκφράζουν απόψεις. 

Στην 2.2.5 κάποιος θα ανέμενε την απάντηση ότι θα ήταν καλύτερο να κάνει περισσότερες μετρήσεις από διαφο-
ρετικά σημεία της δειγματοληπτικής επιφάνειας κυρίως για τη θερμοκρασία. 

Στην 2.2.6 μπορεί να δοθεί από κάποιους/ες μαθητές/τριες και η απάντηση ότι το ότι διατηρούσε σταθερή την ώρα 
που διενεργούσε τη μέτρηση αυτό βοηθά στην αύξηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων.

Η Δραστηριότητα 2.2.7 είναι σημαντική για να αντιληφθούν κάποια από τα σφάλματα των μετρήσεων και βοηθά 
στην ορθή ανάγνωση των αποτελεσμάτων ενός βροχόμετρου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης.
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Οι Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα… στόχο έχουν να προετοι-
μαστούν οι μαθητές/τριες στο σπίτι τους σχετικά με το επόμενο 
μάθημα που σχετίζεται με τους παράγοντες που πρέπει να μελε-
τηθούν στους μεσογειακούς θαμνώνες καθώς και με τα όργανα 
μέτρησης των παραγόντων αυτών.

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν ήδη από τη Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 
ότι σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν βιοτικοί και αβιοτικοί παρά-
γοντες. Επιπλέον, γνωρίζουν από τη Μελέτη της Μεθοδολογίας 
του Θεόφραστου Διογένους ότι μελετήθηκαν οι εξής παράγο-
ντες: φυτά, ζώα, θερμοκρασία, βροχόπτωση.

Στην Άσκηση 3 αναμένεται οι περισσότεροι/ρες μαθητές/τριες 
να γράψουν για το θερμόμετρο και το βροχόμετρο.

Στην Άσκηση 4 στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες 
ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι σταθερή στο χρόνο αλλά αλ-
λάζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επιπτώσεις του 
υδραργύρου στην υγεία του ανθρώπου και στα οικοσυστήματα 
που δεν ήταν γνωστές προηγουμένως.
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Από το διαδίκτυο!
Ο υδράργυρος επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τη σπονδυλική στήλη, τα νεφρά και το συκώτι. Επηρεάζει την 
ικανότητα να αισθάνεσαι, να βλέπεις, να γεύεσαι και να κινείσαι. Μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα στα δάκτυ-
λα, ένα μούδιασμα γύρω από το στόμα και προβλήματα όρασης. Μακροχρόνια έκθεση στον υδράργυρο μπορεί να 
οδηγήσει σε συμπτώματα τα οποία προοδευτικά χειροτερεύουν και οδηγούν σε αλλαγές στην προσωπικότητα, 
λήθαργο και κώμα. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα απ’ τους ενήλικες στη δηλητηρίαση από υδράργυρο και είναι πιο 
πιθανό να έχουν σοβαρές παρενέργειες από την έκθεση σε ατμούς υδραργύρου.

Πολλοί ζωικοί οργανισμοί, ιδιαίτερα κάποια πουλιά, παρουσιάζουν παρενέργειες από τη δηλητηρίαση από υδράρ-
γυρο. Υπάρχει τόσο μεγάλης έκτασης ρύπανση από υδράργυρο που σε πολλές χώρες οι κάτοικοι προειδοποιού-
νται να μην τρώνε συγκεκριμένα είδη ψαριών.

Σε έγκυες γυναίκες, ο υδράργυρος μπορεί να περάσει μέσω του πλακούντα στο έμβρυο, όπου επηρεάζει την εμ-
βρυϊκή ανάπτυξη εμποδίζοντας τον εγκέφαλο και γενικά το νευρικό σύστημα από τη φυσιολογική ανάπτυξη. Παι-
διά που έχουν επηρεαστεί εμφανίζουν χαμηλότερη ευφυΐα και εξασθενημένη ακοή. Οι λεκτικές και κινητικές 
ικανότητες τους μπορεί να επιβραδυνθούν. 

Η χρήση υδραργύρου και υλικών που περιέχουν υδράργυρο έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Δραστηριότητα 2.3 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθη-
τές/τριες να γνωρίσουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγο-
ντες που θα μελετήσουν καθώς και τα όργανα μέτρησης που θα 
χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση των συγκεκριμένων παραγό-
ντων. Στην αρχή ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες 
να παρακολουθήσουν τα βίντεο με τίτλο «Βιοτικοί παράγοντες» 
και «Αβιοτικοί παράγοντες» που θα βοηθήσουν τους/τις μαθη-
τές/τριες να απαντήσουν στις επόμενες δραστηριότητες. Στη συ-
νέχεια καλεί τους/τις μαθητές/τριες να εργαστούν συνεργατικά 
στις ομάδες τους για να απαντήσουν στις Δραστηριότητες 2.3.1 
μέχρι 2.3.4. Δίνεται χρόνος περίπου 10 λεπτά.

Στη Δραστηριότητα 2.3.1 αναμένεται οι μαθητές/τριες, έχοντας 
μελετήσει και τη Μεθοδολογία που ακολούθησε να αναφέρουν 
ως Βιοτικούς παράγοντες τα Φυτά και τα Ζώα και ως Αβιοτικούς 
παράγοντες τη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία.

Στη Δραστηριότητα 2.3.2 οι μαθητές/τριες αναμένεται να αναφέ-
ρουν τις απόψεις τους για το όργανο μέτρησης των συγκεκριμέ-
νων παραγόντων. Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να στρέ-
ψει την προσοχή των μαθητών/τριών στα χρώματα των κουτιών 
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ώστε οι μαθητές/τριες να γράψουν στα μπλε κουτιά τους Βιοτι-
κούς παράγοντες και στα πράσινα τους Αβιοτικούς παράγοντες.

Στη Δραστηριότητα 2.3.3 οι μαθητές/τριες αντιστοιχούν το όργα-
νο μέτρησης με την εικόνα και τον παράγοντα που αντιστοιχεί. 
Καθώς οι μαθητές/τριες εργάζονται στις ομάδες τους και αφού 
ολοκληρώσουν τη Δραστηριότητα 2.3.3 ο/η εκπαιδευτικός ανα-
φέρει το μωβ πλαίσιο παρακινώντας τους/τις μαθητές/τριες να 
απαντήσουν τη Δραστηριότητα 2.3.4.

Ολοκληρώνεται η Δραστηριότητα 2.3 με την Ανακοίνωση των 
Αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα.

Στη Δραστηριότητα 2.4 δίνονται στους/στις μαθητές/τριες τα δε-
δομένα από τις οικολογικές έρευνες που έκανε ο Θεόφραστος 
Διογένους το 1893 μελετώντας τους μεσογειακούς θαμνώνες. 
Υπενθυμίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι όταν βλέπουν το 
χαρτί σε χρώμα καφέ, σαν πάπυρος, πρόκειται για δεδομένα 
που αφορούν στο παρελθόν από το βιβλίο του Θεόφραστου Διο-
γένους. Επεξηγούν στους/στις μαθητές/τριες ότι πάντοτε σε μια 
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επιστημονική εργασία υπάρχει ένα Κεφάλαιο με τίτλο Αποτελέ-
σματα όπου οι επιστήμονες καταγράφουν τα αποτελέσματά τους.

Στην ολομέλεια της τάξης ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μα-
θητές μαθήτριες να απαντήσουν τις Δραστηριότητες 2.4.1 και 
2.4.2 υποβάλλοντας υποβοηθητικά ερωτήματα. Στη Δραστηριό-
τητα 2.4.1 αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες θα απαντήσουν ότι 
δεν μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα σε κάποιο συμπέρασμα. 

Στη Δραστηριότητα 2.4.2 αναμένονται από τους/τις μαθητές/τρι-
ες απαντήσεις του τύπου ότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε/ανα-
λύσουμε τα αποτελέσματα αυτά ή/και χρειάζεται να κάνουμε 
γραφικές παραστάσεις από τα αποτελέσματα αυτά κ.λπ.
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Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στους/στις μαθητές/
τριες ότι στις επόμενες σελίδες μπορούμε να γνωρίσουμε καλύ-
τερα τους ζωντανούς οργανισμούς που εντόπισε ο Θεόφραστος 
Διογένους στη μελέτη του. Οι μαθητές/τριες βλέπουν τις εικόνες 
των οργανισμών και ο/η εκπαιδευτικός ρωτά κατά πόσο έτυχε 
να δουν τους οργανισμούς αυτούς κάποιοι/ες μαθητές/τριες. 
Ο/η εκπαιδευτικός συγχαίρει τους/τις μαθητές/τριες που γνωρί-
ζουν κάποιους οργανισμούς και βοηθά τους/τις μαθητές/τριες 
να αντιληφθούν ότι μερικά από τα είδη αυτά είναι ενδημικά και 
υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στον κόσμο και 
εμείς είμαστε υπεύθυνοι να τα προστατέψουμε. Αν εξαφανι-
στούν θα εξαφανιστούν από όλο τον πλανήτη. 

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να 
γυρίσουν στη σελίδα 311 του βιβλίου δραστηριοτήτων όπου 
υπάρχει ένας κατάλογος με όλους τους οργανισμούς που κατέ-
γραψε ο Θεόφραστος Διογένους για να παίξουν ένα παιγνίδι. 
Εκεί μπορεί η κάθε ομάδα να βάλει Χ στους οργανισμούς που 
νομίζουν ότι δεν είναι ο Άγνωστος οργανισμός Χ που αποτελεί 
απειλή για το οικοσύστημα των μεσογειακών θαμνώνων του 
μέλλοντος. 

Ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες ότι όλοι 
οι μαθητές/ριες μιας ομάδας θα πρέπει να συμφωνήσουν σε 
ποιους οργανισμούς θα βάλουν Χ και να έχουν την ίδια απάντη-
ση. Ενημερώνει επίσης ότι θα επανερχόμαστε κατά διαστήματα 
στη σελίδα 311 και θα μπορούμε να αναθεωρούμε τις απόψεις 
μας, ως ομάδα, για τον «ένοχο» οργανισμό. Προτείνεται όπως 
ο/η εκπαιδευτικός δώσει κάποιο βραβείο (π.χ. ένα +, ένα CD) 
στην ομάδα που θα εντοπίσει πρώτη τον οργανισμό «απειλή» 
αυξάνοντας τα κίνητρα των μαθητών/τριών. Δίνεται χρόνος πε-
ρίπου 5 λεπτά. 

Ο/η εκπαιδευτικός περνά, βάζει σε κύκλο την απάντηση της 
ομάδας, υπογράφει και γράφει την ημερομηνία.
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Η Δραστηριότητα 2.5 στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές/
τριες των τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναλυθούν δεδομένα 
πληθυσμών από οικολογικές έρευνες. Ο/η εκπαιδευτικός ανα-
φέρει στους/στις μαθητές/τριες ότι οι επιστήμονες επεξεργάζο-
νται με μαθηματικούς υπολογισμούς τα δεδομένα τους με στόχο 
να μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Στην ολομέλεια της τάξης ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τα πα-
ραδείγματα για τον υπολογισμό του Μέσου Αριθμού Ατόμων ανά 
Δειγματοληπτική Επιφάνεια, τον Αριθμό των Δειγματοληπτικών 
Επιφανειών που χωρούν στην περιοχή μελέτης και τέλος των 
Πληθυσμό της Λατζιάς στην περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια ο/η 
εκπαιδευτικός επεξηγεί πώς ο κάθε υπολογισμός χρησιμοποιεί-
ται για τη συμπλήρωση του πίνακα της Δραστηριότητας 2.5.1.

Ακολούθως ο/η εκπαιδευτικός δίνει χρόνο για να εργαστούν οι 
μαθητές/τριες συνεργατικά στις ομάδες τους και να επιλύσουν 
τις Δραστηριότητες 2.5.1 μέχρι 2.5.2. Επεξηγείται στους/στις 
μαθητές/τριες ότι κάθε ομάδα θα αναλάβει να κάνει τους υπο-
λογισμούς για τρεις (3) οργανισμούς και κατανέμονται οι τρεις 
(3) οργανισμοί κάθε ομάδας. Δίνεται στις ομάδες χρόνος 15 λε-
πτά.

Ο/ η εκπαιδευτικός κινείται από ομάδα σε ομάδα και βοηθά τις 
ομάδες να κάνουν τους υπολογισμούς τους και να απαντήσουν 
στις δραστηριότητές τους.

Στη Δραστηριότητα 2.5.2 αναμένεται από τους/τις μαθητές/τριες 
να δώσουν έναν λειτουργικό ορισμό για τον πληθυσμό ενός εί-
δους του τύπου: πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων από 
κάθε είδος, πόσα άτομα κάθε είδους υπάρχουν σε μια περιοχή. 
Είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διόρθωση της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας να επεξηγήσει τη σημασία του να 
υπάρχει στον ορισμό η χωρική αναφορά, στην ίδια περιοχή.

Στις Δραστηριότητες 2.5.3 μέχρι 2.5.6 οι μαθητές/τριες ασχο-
λούνται με τους ορισμούς του ατόμου, του πληθυσμού, της βιο-
κοινότητας και του οικοσυστήματος και θα πρέπει να είναι σε 
θέση στο τέλος να μπορούν να ιεραρχήσουν τις οικολογικές 
έννοιες αυτές από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη.
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Ακολουθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα 
στην ολομέλεια της τάξης.

Αν υπάρχει χρόνος ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει οδηγίες 
στους/στις μαθητές/τριες να ασχοληθούν με την επίλυση των 
Ασκήσεων για το σπίτι … και για σένα 1 μέχρι 3.



108

Ερευνώντας τις Οικολογικές  Πυραμίδες2

Οι Ασκήσεις για το σπίτι …και για σένα στοχεύουν στο να καλλι-
εργήσουν στους/στις μαθητές/τριες τη δεξιότητα δημιουργίας 
γραφικών παραστάσεων και ιδιαίτερα δημιουργίας ραβδογράμ-
ματος καθώ επίσης και στην ερμηνεία ραβδογράμματος για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στην Άσκηση 1 οι μαθητές/τριες δημιουργούν το ραβδόγραμμα 
με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν για τους πληθυσμούς των 
ειδών στον Πίνακα της Δραστηριότητας 2.5.1.

Στην Άσκηση 2 οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τους πληθυσμούς 
των τεσσάρων (4) ειδών (Λατζιά, Γυφτοπεταλούδα, Σκαλιφούρ-
τα, Αλεπού) και εξάγουν συμπεράσματα του τύπου ότι κάθε εί-
δος έχει διαφορετικό πληθυσμό, οι πληθυσμοί των ειδών μειώ-
νονται από τη Λατζιά προς την Αλεπού, η Λατζιά έχει το 
μεγαλύτερο πληθυσμό ενώ η Αλεπού τον μικρότερο πληθυσμό 
στην περιοχή μελέτης.

Στην Άσκηση 3 οι μαθητές/τριες εκφράζουν απόψεις. Σκοπός 
είναι να αρχίσουν να προβληματίζονται για τους λόγους για 
τους οποίους συνήθως οι οργανισμοί σε ανώτερα τροφικά επί-
πεδα έχουν μικρότερους πληθυσμούς από τους οργανισμούς σε 
κατώτερα τροφικά επίπεδα.

Η Άσκηση 4 είναι άσκηση παρόμοια με άσκηση που έχει περιλη-
φθεί σε διαγωνισμό Ολυμπιάδας Βιολογίας Γυμνασίων.

Είναι σημαντικό στα πλαίσια της διαφοροποίησης, όπου είναι 
δυνατόν, να ανατεθεί η άσκηση αυτή ώστε να βοηθήσουμε τους/
τις μαθητές/τριες μας να αποκτήσουν εμπειρίες σε παρόμοιες 
ασκήσεις. Αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες μας μετά από τις 
Δραστηριότητα 2.5 θα είναι σε θέση να επιλύουν ασκήσεις αυ-
τού του τύπου.
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Η Δραστηριότητα 2.6 αποτελεί την εργασία πεδίου. Στόχος της 
εργασίας πεδίου είναι οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν άμεσες 
εμπειρίες από τη φύση, να αποκτήσουν δεξιότητες εργασίας στη 
φύση για συλλογή δεδομένων, να μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν επιστημονικά όργανα για τη συλλογή οικολογικών δεδομέ-
νων και να διαμορφώσουν στάσεις φιλικές προς το περιβάλλον 
και τη φύση.

Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει μία περιοχή στην οποία 
να εντοπίζονται μεσογειακοί θαμνώνες. Δεν χρειάζεται στη συ-
γκεκριμένη περιοχή να υπάρχουν τα είδη των φυτών και των 
ζώων που αναφέρεται ότι κατέγραψε ο Θεόφραστος Διογένους. 
Εφαρμόζεται η Μεθοδολογία που περιγράφεται στο Βιβλίο Δρα-
στηριοτήτων ότι έχει ακολουθήσει ο Θεόφραστος Διογένους. Οι 
μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες, όπως και στην τάξη τους 
και κάθε ομάδα συμπληρώνει το Έντυπο Εργασίας Πεδίου συλ-
λέγοντας δεδομένα από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 
σε μια (1) Δειγματοληπτική Επιφάνεια μεγέθους 5 x 10 m. Στη 
συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να 
επιλέξουν ένα είδος και να το μελετήσουν καλύτερα εστιάζοντας 
στην κατανομή του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
μεθοδολογία θα δοθούν στα Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς.
Οι μαθητές/τριες προχωρούν στα Βήματα 1 και 2 της μελέτης 
της κατανομής του είδους που επέλεξαν. Το Βήμα 3 στοχεύει 
στο να καλλιεργήσουν οι μαθητές/τριες τις δεξιότητες επιχειρη-
ματολογίας τους ένα επιστημονικό τρόπο επεξήγησης ενός 
ισχυρισμού τους. Η επεξήγησή τους μπορεί να αποτελείται από 
τρία στάδια: ισχυρισμός, δεδομένα, συλλογισμός. Στον ισχυρι-
σμό τους αναμένεται να διατυπώσουν προτάσεις του τύπου π.χ. 
η κατανομή του είδους της Λατζιάς στην μελετούμενη περιοχή 
είναι συσσωματική. Ερχόμενοι οι μαθητές/τριες στο Στάδιο β 
(Δεδομένα) θα πρέπει να αναφέρουν επιστημονικά δεδομένα 
που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό τους. Εκεί αναμένεται ότι οι 
μαθητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν τέτοια δεδομένα ή αν 
δεν τα έχουν διαθέσιμα θα πρέπει να τα αποκτήσουν οι ίδιοι με 
κάποιες επιτόπιες μετρήσεις τους. Για παράδειγμα θα μπορούσε 
να αρχίσουν οι μαθητές/τριες τον σχεδιασμό μιας δικής τους 
μικροέρευνας καταγράφοντας τις αποστάσεις μεταξύ των πλη-
σιέστερων γειτόνων των ατόμων της Λατζιάς. Αυτό αποτελεί μια 
πολύ σημαντική δεξιότητα για τους/τις μαθητές/τριες να μπο-
ρούν να προβούν σε κάποιο ερευνητικό σχεδιασμό για να λύ-
σουν ένα μικρό πρόβλημα της κατανομής του πληθυσμού ενός 
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είδους. Επιπλέον, μαθαίνουν έμμεσα και μια άλλη οικολογική 
μεθοδολογία (απόσταση του πλησιέστερου γείτονα). Έχοντας στα 
χέρια τους δεδομένα θα μπορέσουν στη συνέχεια να διατυπώ-
σουν τον Συλλογισμό τους (Στάδιο Γ) που είναι σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία το τρίτο στάδιο μιας επιστημονικά ορθής επεξήγη-
σης.

Μετά την εργασία πεδίου είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να 
δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να εκφραστούν 
για την εμπειρία τους να εργαστούν στη φύση για να μελετήσουν 
ένα οικοσύστημα και να συλλέξουν δεδομένα. Στη συνέχεια η 
Δραστηριότητα 2.7 έχει σαν στόχο να αναστοχαστούν οι μαθη-
τές/τριες για τα δεδομένα τους και προβληματιστούν για το αν 
μπορούν να συγκρίνουν τα δεδομένα τους με αυτά του Θεόφρα-
στου Διογένους εξάγοντας έγκυρα συμπεράσματα. Στη Δραστη-
ριότητα 2.7.1 αναμένεται οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι 
κατά την εργασία πεδίου κατέγραψαν μόνο μία θερμοκρασία, με 
μια μέτρηση που λήφθηκε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας 
ενώ ο Θεόφραστος Διογένους μετρούσε τη Θερμοκρασία καθη-
μερινά μια συγκεκριμένη ώρα και τα αποτελέσματα που δημοσί-
ευσε στο βιβλίο του είναι ο Μέσος Όρος των θερμοκρασιών που 
κατέγραφε για κάθε μήνα (Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία). Το ίδιο 
ισχύει και για τη Δραστηριότητα 2.7.2 που αφορά στη βροχό-
πτωση. Η Δραστηριότητα 2.7.3 στοχεύει στο να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες ότι η περιοχή τους δεν είναι η περιοχή μελέτης 
του Θεόφραστου Διογένους και συνεπώς δεν μπορούν να συ-
γκρίνουν ανόμοιες περιοχές εξάγοντας έγκυρα συμπεράσματα. 
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Στην 2.7.4 είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι 
μπορούμε να συγκρίνουμε τα φυτά και τα ζώα  που κατέγραψαν 
με αυτά που κατέγραψε ο Θεόφραστος Διογένους αλλά δεν μπο-
ρεί η σύγκριση αυτή να μας βοηθήσει να εξάγουμε συμπερά-
σματα για την αλλαγή που έγινε μεταξύ του 1893 και του σήμερα 
γιατί δεν είναι από άλλη περιοχή (δηλαδή να αντιληφθούν ότι 
έχουμε ακόμη ένα παράγοντα που μεταβάλλεται με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να γίνει η σύγκριση).

Ο/η εκπαιδευτικός καλεί όμως τους/τις μαθητές/τριες να μην 
απογοητεύονται γιατί μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση με τα 
δεδομένα που υπάρχουν στις επόμενες σελίδες του βιβλίου. 
Επεξηγεί επίσης ότι τα αποτελέσματα της εργασίας πεδίου θα τα 
αποστείλουμε, συμπληρώνοντας το κατάλληλο excel αρχείο 
στην Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/ Βιολογίας/ Γεωγραφίας 
(περιλαμβάνεται μέσα στο ηλεκτρονικό υλικό της Γ́  Γυμνασίου) 
για να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των οικοσυστημάτων της 
Κύπρου. 
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Στόχος της Δραστηριότητας 2.8 είναι οι μαθητές/τριες να προ-
χωρήσουν στην ανάλυση των δεδομένων που έχουμε από το 
παρόν με στόχο να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους για δημι-
ουργία και ερμηνεία γραφικών παραστάσεων.

Για εξοικονόμηση χρόνου δίνονται έτοιμη η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων από το παρόν στον Πίνακα της Δραστηριότητας 
2.8.1. Καλούνται απλώς οι μαθητές/τριες να μελετήσουν κάθε 
ομάδα τρεις (3) οργανισμούς για μερικά λεπτά. Δίνεται χρόνος 3 
λεπτά.

Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να 
εργαστούν ομαδοσυνεργατικά στις ομάδες τους για να επιλύσουν 
τις Δραστηριότητες 2.8.1 και 2.8.2. Δίνεται χρόνος 10 λεπτά. 

Στη Δραστηριότητα 2.8.2 οι μαθητές/τριες αναμένεται να συμπλη-
ρώσουν το ραβδόγραμμα με βάση τα στοιχεία από τον Πίνακα της 
Δραστηριότητας 2.8.1. Περνώντας από τις ομάδες ο/η εκπαιδευτι-
κός μπορεί, υποβάλλοντας κατάλληλα υποβοηθητικά ερωτήματα, 
να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να αντιληφθούν την κλίμακα 
που χρησιμοποιείται, ότι δηλαδή κάθε τετραγωνάκι στο ραβδό-
γραμμα αντιστοιχεί σε 20 άτομα. Επίσης, μπορούν να αριθμήσουν 
τον άξονα των Ψ (προτείνεται ανά 100) και να αναγράφουν τον 
αριθμό των ατόμων στο πάνω μέρος κάθε ράβδο των 4 ειδών, 
σύμφωνα με το παράδειγμα. Στην περίπτωση της Γυφτοπεταλού-
δας επεξηγεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις διακόπτουμε τον άξονα 
των Ψ και αναγράφουμε τον αριθμό των ατόμων.

Στη Δραστηριότητα 2.8.3 οι μαθητές/τριες ερμηνεύουν το ρα-
βδόγραμμα εξάγοντας τρία (3) συμπεράσματα. Αναμένεται από 
τους/τις μαθητές/τριες να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως:
• Ο πληθυσμός της Λατζιάς έχει μηδενιστεί.
• Ο πληθυσμός της Γυφτοπεταλούδας έχει αυξηθεί πάρα 

πολύ.
• Ο πληθυσμός της Σκαλιφούρτας διπλασιάστηκε.
• Ο πληθυσμός της Αλεπούς δεν άλλαξε.

Μπορεί ακόμα να καταλήξουν σε ακόμη πιο σύνθετα συμπερά-
σματα του τύπου: ενώ το 1893 οι πληθυσμοί των ειδών μειώνο-
νται από τη Λατζιά προς την Αλεπού, στο παρόν δεν ισχύει αυτό.
Μετά από αυτό το συμπέρασμα ο/η εκπαιδευτικός  μπορεί να 
προβληματίσει τους/τις μαθητές γιατί συμβαίνει αυτό αφήνο-
ντας την απάντηση για τα επόμενα μαθήματα.
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Η Δραστηριότητα 2.9 στοχεύει στο να οικοδομήσουν  και χρησιμο-
ποιήσουν μοντέλα όπως είναι τα τροφικά πλέγματα και οι τροφι-
κές πυραμίδες. Τα μοντέλα είναι απλοποιημένες μορφές αναπα-
ράστασης ενός συστήματος που κάνουν σαφή και ορατά κάποια 
χαρακτηριστικά του συστήματος που μελετούμε και μ’ αυτά μπο-
ρούμε να κάνουμε προβλέψεις και να δίνουμε επεξηγήσεις. 

Ο/η εκπαιδευτικός επεξηγεί στους/στις μαθητές/τριες ότι οι επι-
στήμονες μετά τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία 
των δεδομένων τους, τα αναπαριστούν επιστημονικά και συνή-
θως δημιουργούν μοντέλα. Το τροφικό πλέγμα για παράδειγμα 
είναι ένα μοντέλο των τροφικών σχέσεων σε ένα οικοσύστημα. 
Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να 
ασχοληθούν με τις Δραστηριότητες 2.9.1 μέχρι 2.9.9. Δίνεται 
χρόνος 15 λεπτά.

Στις Δραστηριότητες 2.9.1 μέχρι 2.9.4 οι μαθητές/τριες αναμέ-
νεται να τοποθετήσουν στο τροφικό πλέγμα τους οργανισμούς 
αλεπού, τρυπομάζης, λαγός και λατζιά και να μετρήσουν και να 
ονομάσουν τα τροφικά επίπεδα σε κορυφαίοι θηρευτές, σαρκο-
φάγοι, φυτοφάγοι και παραγωγοί αντίστοιχα.

Στη Δραστηριότητα 2.9.5 οι μαθητές/τριες μαθαίνουν με ένα εύ-
κολο τρόπο ότι εναλλακτικά οι φυτοφάγοι, σαρκοφάγοι και κο-
ρυφαίοι θηρευτές μπορούν να ονομαστούν καταναλωτές 1ης, 
2ης και 3ης τάξης αντίστοιχα. Αφού ξαναθυμούνται ότι οι οργα-
νισμοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την τροφή, αναφέρουν 
δύο οργανισμούς που ανταγωνίζονται μεταξύ τους (2.9.6) και το 
λόγο για τον οποίο ανταγωνίζονται μεταξύ τους (2.9.7). 
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Η Δραστηριότητα 2.9.8 αποτελεί ευκαιρία για να στρέψει ακόμα 
μια φορά την προσοχή των μαθητών/τριών στη σχέση μεταξύ 
γυφτοπεταλούδας και λατζιάς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
επαναφέρουμε στους/στις μαθητές/τριες ότι μέσω των τροφι-
κών αλυσίδων οι οργανισμοί παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια 
και τα απαραίτητα δομικά υλικά που χρειάζονται οι ίδιοι για να 
επιβιώσουν.

Στη Δραστηριότητα 2.9.9 καλλιεργούν τη δεξιότητα ταξινόμη-
σης, ταξινομώντας τους 15 οργανισμούς που μελετούνται στα 4 
τροφικά επίπεδα. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούν στη συ-
νέχεια να υπολογίσουν τον συνολικό αριθμό των ατόμων σήμε-
ρα και το 1893 με βάση τη Δραστηριότητα 2.8.1 και 2.5.1. Ακο-
λουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ακολουθούν οι Δραστηριότητες 6.9.10 μέχρι 6.9.17. Δίνεται 
χρόνος 20 λεπτά. Στη Δραστηριότητα 6.9.10 οι μαθητές/τριες 
δημιουργούν οι ίδιοι/ες ένα άλλο μοντέλο, αυτό των οικολογι-
κών ή τροφικών πυραμίδων με βάση τα αποτελέσματα των πλη-
θυσμών του 1893 και του σήμερα. Στην οικολογική πυραμίδα 
του 1893 έχουν τη δομή της πυραμίδας και καλούνται να γρά-
ψουν στη σωστή θέση το σωστό όνομα τροφικού επιπέδου και 
στις παρενθέσεις τους αριθμούς των πληθυσμών. Ο/η εκπαι-
δευτικός είναι σημαντικό να στηρίξει τους/τις μαθητές/τριες να 
συνειδητοποιήσουν ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του 
πληθυσμού ενός τροφικού επιπέδου τόσο μεγαλύτερο είναι και 
το εμβαδό του ορθογωνίου που το αναπαριστά. Στην οικολογική 
πυραμίδα του σήμερα θα δημιουργήσουν από μόνοι τους την 
οικολογική πυραμίδα, σε ένα βήμα μεγαλύτερης δυσκολίας. 
Εκεί αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δημιουρ-
γήσουν το κάθε ορθογώνιο με μια κλίμακα. Είναι ευκολότερο 
για τους/τις μαθητές/τριες να ξεκινήσουν από το ορθογώνιο των 
φυτοφάγων οργανισμών τα οποίο πρέπει να το δημιουργήσουν 
με τρόπο ώστε να χωρεί στον διαθέσιμο χώρο. Στη συνέχεια με 
βάση το μέγεθος αυτό να δημιουργήσουν και τα ορθογώνια της 
οικολογικής πυραμίδας για τα άλλα επίπεδα. Στη Δραστηριότητα 
6.9.11 αναμένεται ότι εύκολα οι μαθητές/τριες θα επιλέξουν το 
όνομα Οικολογικές πυραμίδες αριθμού οργανισμών (πληθυ-
σμού). 

Στη Δραστηριότητα 6.9.12 αναμένονται απαντήσεις όπως: στην 
οικολογική πυραμίδα του 1893, όσο αναβαίνουμε σε ανώτερα 
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τροφικά επίπεδα ο αριθμός των οργανισμών μειώνεται. Στη 
Δραστηριότητα 2.9.13 εκφράζουν την άποψή τους γιατί μπορεί 
να συμβαίνει αυτό και στη Δραστηριότητα 6.9.14 δίνουν ένα λει-
τουργικό ορισμό για την οικολογική πυραμίδα αριθμού οργανι-
σμών (πληθυσμού). Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στους/στις 
μαθητές/τριες ότι θα συγκρίνουμε αργότερα τις διαφορές μετα-
ξύ των δύο οικολογικών πυραμίδων. Το Γνωρίζετε ότι… που 
ακολουθεί εισάγει στους/στις μαθητές/τριες την έννοια της Βιο-
μάζας με ένα απλό τρόπο χωρίς να κάνει αναφορά σε ξηρό βά-
ρος σε μια προσπάθεια μετασχηματισμού της επιστημονικής 
γνώσης  στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών 
της Γ́  Γυμνασίου. 

Στη Δραστηριότητα 2.9.16 οι μαθητές/τριες καλούνται να δημι-
ουργήσουν μια οικολογική πυραμίδα βιομάζας, με βάση τα 
στοιχεία που τους δίνονται, σε τετραγωνισμένο χαρτί με σκοπό 
την καλλιέργεια της δεξιότητας δημιουργίας οικολογικών πυρα-
μίδων. Αν για κάποιο λόγο ο χρόνος δεν επαρκεί η δραστηριό-
τητα αυτή μπορεί να δοθεί για το σπίτι. Οι μαθητές/τριες αφού 
ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους μελετούν στην ολομέλεια 
της τάξης το Γνωρίζετε ότι… για τις οικολογικές πυραμίδες, 
ώστε να έχουν συγκεντρωμένες τις σχετικές απαραίτητες γνώ-
σεις. Πρέπει να δοθεί σημασία στο Γνωρίζετε ότι… Με το τέλος 
της Δραστηριότητας αυτής ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις 
μαθητές/τριες να πάνε ξανά στη σελίδα 311 του βιβλίου για να 
βάλουν Χ στους οργανισμούς που νομίζουν ότι δεν είναι ο 
Άγνωστος οργανισμός Χ που αποτελεί απειλή για το οικοσύστη-
μα των μεσογειακών θαμνώνων του μέλλοντος. Ο/η εκπαιδευτι-
κός περνά, βάζει σε κύκλο την απάντηση της ομάδας, υπογρά-
φει και γράφει την ημερομηνία. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει διαφορετικό χρώμα στυλό.
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Οι Ασκήσεις για το σπίτι… και για σένα επιχειρούν αφενός να 
επαναφέρουν στους/στις μαθητές/τριες το ζήτημα της εγκυρό-
τητας των αποτελεσμάτων και της ορθότητας ή όχι της σύγκρι-
σης της περιοχής μελέτης του Θεόφραστου Διογένους με την 
δική τους περιοχής μελέτης. Αφετέρου επιχειρείται μια επέκτα-
ση μια επέκταση των γνώσεών που απέκτησαν για τις οικολογι-
κές πυραμίδες αριθμών (πληθυσμού) σε μια άλλη περίπτωση. 
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και 
άλλα οικοσυστήματα άλλων περιοχών και έτσι να μπορέσουν να 
εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες γνώσεις τους σε άλλα συγκεί-
μενα. Αυτό βοηθά επίσης στο να αναχθούν από το τοπικό στο 
παγκόσμιο επίπεδο και να είναι σε θέση να προβαίνουν σε γενι-
κεύσεις.

Η πειραματική Δραστηριότητα 2.10 στοχεύει βοηθήσει τους/τις 
μαθητές/τριες να διερευνήσουν, στα πλαίσια ενός πειράματος, τι 
συμβαίνει με τους οργανισμούς που πεθαίνουν σε ένα οικοσύ-
στημα. Είναι σημαντικό η προεργασία για τη συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα να γίνει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημέ-
ρα παρατήρησης των αποτελεσμάτων της αποικοδόμησης. 
Συστήνεται να γίνει η προεργασία με την έναρξη της ενότητας 
Ερευνώντας τις Οικολογικές Πυραμίδες. 

Κατά την προεργασία ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει έτοιμους 
τους δικτυωτούς φακέλους, καθώς και όλα τα υλικά. Τα κομμά-
τια μήλου και ψωμιού καθώς και τα φύλλα και το χαρτί να είναι 
όμοια μεταξύ τους και περίπου στο ίδιο μέγεθος. Είναι σημαντι-
κό η ονομασία των δικτυωτών φακέλων να γίνει με κολλητική 
ταινία γιατί με την υγρασία οι συνηθισμένες ετικέτες θα σβη-
στούν και δεν θα διακρίνουμε το γράμμα κάθε φακέλου. Πρέπει 
να προσεχθεί επίσης οι δικτυωτοί φάκελοι να θαφτούν σε βάθος 
περίπου 15 cm σε χώρο που έχει υγρασία.  Να είναι επιπλέον 
πλήρως θαμμένοι και να μην είναι εντελώς στεγνό το έδαφος.
Η εν λόγω δραστηριότητα στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μα-
θητές/τριες να αντιληφθούν ότι η ύλη ανακυκλώνεται μέσα στα 
οικοσυστήματα.
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Στους παράγοντες του πειράματος που κρατήσατε σταθερούς 
αναμένεται οι μαθητές/τριες να δώσουν απαντήσεις όπως το μέ-
γεθος του φακέλου, το υλικό του φακέλου, το μέγεθος των τρυ-
πών στο πράσινο δίκτυ, το βάθος μέσα στο έδαφος, το μέγεθος 
των υλικών που τοποθετήθηκαν σε κάθε φάκελο κ.α. Στον πα-
ράγοντα που αλλάξατε αναμένονται απαντήσεις από τους/τις 
μαθητές/τριες του τύπου: το υλικό που τοποθετήσαμε μέσα στο 
φάκελο. Στον παράγοντα που θα μετρήσετε αναμένουμε απα-
ντήσεις όπως: το βαθμό που καταστράφηκε (φθάρηκε, έλιωσε) ή 
αποικοδομήθηκε το κάθε υλικό του φακέλου.

Στις Μετρήσεις - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα αναμένεται οι 
μαθητές/τριες να καταγράψουν σε συντομία τις παρατηρήσεις 
τους και να καταλήξουν σε ένα Συμπέρασμα όπως: τα φυσικά 
υλικά μέσα στο έδαφος μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 
διασπούνται (αποικοδομούνται) ενώ το πλαστικό δεν αποικοδο-
μείται. Η λέξη αποικοδόμηση μπορεί να μην αναφερθεί, ωστόσο 
αν αναφερθεί ο/η εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να τις δώσει 
σημασία και να την αναδείξει (τονίσει). Ανάλογα επίσης και με 
τις δυνατότητες του κάθε τμήματος είναι δυνατό να εισάγει ο/η 
ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός τη συγκεκριμένη έννοια σε αυτό το 
σημείο.

Στις Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη Στάση για συζή-
τηση και εμπέδωση στοχεύουν να κατανοήσουν οι μαθητές/τρι-
ες ότι οι αλλαγές στα υλικά που θάφτηκαν οφείλονται σε οργα-
νισμούς που, πολλές φορές, δεν εντοπίζονται με γυμνό μάτι 
δηλαδή σε μικροοργανισμούς. Οι μαθητές/τριες καταλήγουν 
στον όρο αποικοδόμηση κατανοούν ότι η αποικοδόμηση γίνεται 
για να εξασφαλίσουν οι οργανισμοί που επιτελούν αυτή τη λει-
τουργία δομικά υλικά και ενέργεια και στη συνέχεια δίνουν ένα 
λειτουργικό ορισμό για την αποικοδόμηση. 
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Στη Δραστηριότητα 2.10.1.10 οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια 
του/ της εκπαιδευτικού αντιλαμβάνονται ότι όλοι οι οργανισμοί, 
όλων των τροφικών επιπέδων, αποικοδομούνται γι’ αυτό και εί-
ναι δύσκολο να ταξινομηθούν σε ένα συγκεκριμένο τροφικό 
επίπεδο.

Αφού ανακοινώσουν όλοι οι μαθητές/τριες τα αποτελέσματά 
τους στην τάξη ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει το σχετικό βίντεο 
για τα πλαστικά και τις επιπτώσεις τους στους ζωϊκούς οργανι-
σμούς. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών γι’ 
αυτό και ο/η εκπαιδευτικός βοηθούν στο να δημιουργηθεί η κα-
τάλληλη συζήτηση του θέματος.

Η Δραστηριότητα 2.10.2 στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθη-
τές/τριες ότι η ενέργεια ρέει σε ένα οικοσύστημα. Η έννοια αυτή 
εισάγεται στους/στις μαθητές/τριες έχοντας ως βάση την εννοι-
ολογική θεμελίωση των οικολογικών πυραμίδων που είναι η 
κεντρική έννοια αυτής της ενότητας. Για τον λόγο αυτό χρησιμο-
ποιείται και η συγκεκριμένη εικόνα με την οικολογική πυραμίδα 
και τη ροή της ενέργειας.

Μελετώντας τη συγκεκριμένη εικόνα οι μαθητές/τριες καλού-
νται να την ερμηνεύσουν επεξηγώντας και απαντώντας σε διά-
φορα ερωτήματα όπως:

• Ποια είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας (ήλιος)
• Τι μορφή της πρωταρχικής ενέργειας (φωτεινή ενέργεια)

Η εν λόγω δραστηριότητα επιτρέπει επίσης στο να θυμηθούν οι 
μαθητές/τριες τη λειτουργία της Φωτοσύνθεσης και να τη συν-
δέσουν με τη ροή της ενέργειας στο οικοσύστημα (2.10.2.4). 
Επιπλέον, οι μαθητές/τριες μπορούν να κατανοήσουν ότι τα 
κόκκινα βέλη παριστάνουν τη ροή της ενέργειας στα διάφορα 
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τροφικά επίπεδα (χημική ενέργεια) και ότι η ενέργεια αυτή μει-
ώνεται καθώς κινούμαστε από τα κατώτερα προς τα ανώτερα 
τροφικά επίπεδα. 

Οι Ασκήσεις για το σπίτι και … για σένα του μαθήματος αυτού 
έχουν ιδιαίτερη σημασία. Περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες ασκή-
σεις που έχουν ως στόχο τους την εμπέδωση στην εννοιολογική 
κατανόηση, την επέκταση σε παρεμφερή θέματα, την καλλιέργεια 
της επιχειρηματολογίας και της κριτικής σκέψης καθώς επίσης 
και την καλλιέργεια αξιών για την προστασία του περιβάλλοντος 
που σχετίζονται με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει εκείνες τις ασκήσεις για 
να τις αναθέσει στους/στις μαθητές/τριες του που ταιριάζουν 
στις ιδιαιτερότητες του τμήματός του.

Από εννοιολογικής άποψης, προτείνεται όπως δοθεί σημασία 
στις ασκήσεις 13 και 14.
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Ο/η εκπαιδευτικός επεξηγεί στους/στις μαθητές/τριες ότι οι επι-
στήμονες πολλές φορές συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με 
αποτελέσματα από άλλες έρευνες για να εξάγουν συμπεράσματα 
και να προτείνουν λύσεις. Είναι η ώρα να εντοπίσουμε ποιες δια-
φορές υπάρχουν στα δεδομένα από το παρελθόν και το παρόν.

Δίνεται χρόνος 30 λεπτά αν και ο χρόνος που θα χρειαστεί υπο-
λογίζεται σε 20 λεπτά.

Οι μαθητές/τριες συγκρίνουν τις μηνιαίες θερμοκρασίες (2.11.1) 
καθώς και τις μηνιαίες βροχοπτώσεις (2.11.2) μεταξύ του 1893 
και του 2010 και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους.

Αναμένεται απλά να ερμηνεύσουν τις γραφικές παραστάσεις και 
να παρατηρήσουν ότι οι μηνιαίες θερμοκρασίες είναι ψηλότερες 
το 2010 από ότι το 1893 και οι μηνιαίες βροχοπτώσεις είναι χα-
μηλότερες το 2010 από ότι το 1893.

Στη Δραστηριότητα 2.11.3 συγκρίνονται δύο οικολογικές πυρα-
μίδες αριθμών του 1893 και του 2010. Είναι σημαντικό να τονι-
στεί στους/στις μαθητές/τριες ότι η Δραστηριότητα για την κατα-
σκευή της οικολογικής πυραμίδας του 2010 έχει ξαναγίνει 
(2.9.10) και απλώς χρειάζεται να σχεδιάσουν ξανά την οικολο-
γική πυραμίδα στη συγκεκριμένη θέση ώστε να έχουν όλες τις 
συγκρίσεις βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μαζεμένες.
Από τη σύγκριση των οικολογικών πυραμίδων αναμένεται οι μα-
θητές/τριες να εντοπίσουν τις διαφορές που παρατηρούν όπως:
• Οι φυτοφάγοι είναι περισσότεροι από τους παραγωγούς 

στην οικολογική πυραμίδα του 2010
Οι μαθητές/τριες στις Δραστηριότητες 2.11.5 και 2.11.6 εκφρά-
ζουν την άποψή τους. Για να απαντήσουν στη Δραστηριότητα 
6.11.5 ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει υποβοηθητικά 
ερωτήματα στους/στις μαθητές/τριες του τύπου:
• Ποια οικολογική πυραμίδα νομίζεται είναι πιο σταθερή;
• Ποιο από τα δύο σχήματα κινδυνεύει να καταρρεύσει;
Η Δραστηριότητα 2.11.6 ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να εκ-
φράσουν την άποψή τους για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα 
του παρόντος. Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις όπως: οι φυ-
τοφάγοι θα φάνε όλους τους παραγωγούς κ.λπ. Σε αυτό το ση-
μείο ο/η εκπαιδευτικός επιχειρεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/
τριες να μεταβούν σε ένα επόμενο επίπεδο επιπτώσεων ερωτώ-
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ντας τους για παράδειγμα τι θα γίνει μετά από αυτό το συμβάν 
και οικοδομιστικά εισάγει την έννοια της βιολογικής ισορροπίας 
(Γνωρίζετε ότι…). 

Επίσης, είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να τονίσει την σημα-
σία της διερεύνησης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του πλη-
θυσμού ενός θηρευτή και του πληθυσμού του θηράματός του 
συνδέοντας έτσι με το επόμενο μάθημα.

Τα Μοντέλα όλων των ειδών είναι σημαντική συστατικά μέρη της 
οικολογικής θεωρίας (για πολλούς είναι η θεωρία), και μοντε-
λοποίηση είναι ένα σημαντικό μέρος της επιστημονικής δραστη-
ριότητας στην οικολογία (Korfiatis & Tunnicliffe, 2012). Αυτή η 
Δραστηριότητα στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες 
να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ένα πληθυσμιακό μοντέλο θηρευτή 
– θηράματος και να κατανοήσουν τις σχέσεις και αλληλεπιδρά-
σεις που υπάρχουν μεταξύ των πληθυσμών, κάτι που είναι δύ-
σκολο να παρατηρήσουν στη φύση.

Πριν την εφαρμογή του πληθυσμιακού μοντέλου οι μαθητές/τρι-
ες καλούνται να κάνουν μια πρόβλεψη. Στη συνέχεια αφού κά-
νουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίνονται, οι μαθητές/τριες καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους 
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Πατώντας το κουμπί 
«Go» μπορούν να παύουν και να επανεκκινούν το μοντέλο.

Τονίζεται ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να γνωρίζουν και να κα-
τανοούν οι μαθητές/τριες σε αυτό το ηλικιακό-γνωστικό επίπεδο 
τους ρυθμιζόμενους παράγοντες του μοντέλου, ωστόσο μπο-
ρούν όσοι/ες μαθητές/τριες το επιθυμούν στο σπίτι τους να επε-
ξεργαστούν το μοντέλο με διάφορες ρυθμίσεις, βλέποντας και 
το αποτέλεσμα κάθε φορά. Προτείνεται όπως κάθε φορά μετα-
βάλλουν ένα μόνο παράγοντα ώστε να αντιλαμβάνονται την επί-
δρασή του στους πληθυσμούς των μελετούμενων ειδών.
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Αφού εκτυπώσουν τη γραφική παράσταση του πληθυσμιακού 
μοντέλου τότε ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους.

Οι Ασκήσεις για το σπίτι …και για σένα αποτελούν μια επέκταση 
στη μελέτη ενός οικοσυστήματος που βρίσκεται σε ισορροπία.

Τόσο η Δραστηριότητα 2.12 όσο και οι Ασκήσεις για το σπίτι …
και για σένα του μαθήματος αυτού μπορούν να ανατεθούν για το 
σπίτι αν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Ωστόσο η εξέτασή 
τους έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους/τις μαθητές/τριες 
και αναμένεται να τους βοηθήσει να αντιληφθούν τις επιπτώσεις 
της αύξησης του πληθυσμού των φυτοφάγων οργανισμών στο 
οικοσύστημα των μεσογειακών θαμνώνων (δεδομένα 2010).
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Η Δραστηριότητα αυτή αποτελεί το τρίτο στάδιο της ενότητας, 
κατά το οποίο λαμβάνεται η απόφαση, μετά από τη διερεύνηση 
που διενεργήθηκε.

Στη Δραστηριότητα 2.13.1 αναμένεται οι μαθητές/τριες να ανα-
φέρουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που μελέτη-
σαν στη διερώτησή τους δηλαδή θερμοκρασία, βροχόπτωση, 
φυτά και ζώα. Στη συνέχεια δίνεται σημασία στην ανάδειξη του 
οριζόντιου θέματος αιτία-αποτελέσματος.

Στη Δραστηριότητα 2.13.3 οι μαθητές/τριες κάνουν μια τοποθέ-
τηση για το ποιος είναι ο άγνωστος οργανισμός Χ και γιατί. Πιο 
πολλές επεξηγήσεις θα δώσουν στη δραστηριότητα 6.13.7 όπου 
θα ακολουθήσουν τα τρία στάδια της επεξήγησης (ισχυρισμός-
δεδομένα-συλλογισμός).

Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες να παρακολου-
θήσουν το βίντεο με τίτλο «Θερμοκρασία και Κλιματικές αλλα-
γές» όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να παρατηρήσουν τη μετα-
βολή της θερμοκρασίας παγκοσμίως από το 1884 μέχρι το 
2011. Με βάση αυτό, αλλά και από τα δεδομένα της βροχόπτω-
σης, αναμένεται οι μαθητές/τριες να συνηγορήσουν θετικά στο 
ότι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα είναι παρόμοιες με αυ-
τές που πρόβλεψε ο Θεόφραστος Διογένους (Δραστηριότητα 
6.13.4). Εύκολα στη συνέχεια μπορούν να ονομάσουν το περι-
βαλλοντικό πρόβλημα που μελετάται δηλαδή την κλιματική αλ-
λαγή (Δραστηριότητα 2.13.5).

Στη Δραστηριότητα 2.13.6 αναμένεται, αφού μελετήσουν το έν-
θετο που αποτελεί μετασχηματισμένη επιστημονική γνώση από 
το επιστημονικό περιοδικό Ecological Applications, να συνδέ-
σουν την κλιματική αλλαγή με επιπτώσεις στον κύκλο ζωής της 
γυφτοπεταλούδας. Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει τη διαφορο-
ποίηση αφού οι μαθητές/τριες με μεγαλύτερες ικανότητες μπο-
ρούν να εμβαθύνουν περισσότερο και να δώσουν πιο τεκμηριω-
μένες απαντήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η Δραστηριότητα 2.13.7 καθότι αποτελεί 
τη δραστηριότητα που οι μαθητές/τριες θα τεκμηριώσουν τον 
ισχυρισμό τους αξιοποιώντας δεδομένα και επεξηγώντας τον 
ισχυρισμό τους. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους/τις 
μαθητές/τριες να διατυπώσουν με ορθό επιστημονικό λόγο τον 
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ισχυρισμό τους χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως: τα αποτελέ-
σματά μας δείχνουν…, οι ισχυρισμοί μας υποστηρίζονται από… 
(όπως στη Δραστηριότητα 2.6).

Στο σημείο αυτό ο/η εκπαιδευτικός καλεί τους/τις μαθητές/τριες 
να επιστρέψουν και πάλι στη σελίδα 311 για να εξακριβώσουν 
ποιοι μαθητές/τριες εντόπισαν σωστά τον άγνωστο οργανισμό Χ 
και ποιοι κέρδισαν.

Η Δραστηριότητα 6.14 αποτελεί την τελευταία δραστηριότητα της 
ενότητας που στοχεύει στην επέκταση σχετικά με τον ρόλο του 
ανθρώπου σχετικά με την κλιματική αλλαγή και στην καλλιέρ-
γεια στάσεων και αξιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Αφού ο/η εκπαιδευτικός προβάλει το βίντεο με τίτλο «Κλιματική 
αλλαγή: ώρα για δράση» οι μαθητές/τριες καλούνται να εργα-
στούν και πάλι ομαδοσυνεργατικά για να απαντήσουν τις Δραστη-
ριότητες 2.14.1 μέχρι 2.14.5 και να προτείνουν λύσεις, δράσεις 
και αλλαγής συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση της μείωσης ή/
και επίλυσης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής.

Αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει 
στους/στις μαθητές/τριες τις Ασκήσεις για το σπίτι… και για σένα 
για να γίνουν μέσα στην τάξη.
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Η άσκηση 2 αποτελεί μια εισαγωγή των μαθητών στην έννοια 
του βιολογικού ελέγχου, χωρίς να πρέπει να επεξηγηθεί στους/
στις μαθητές/τριες αφού δεν αποτελεί στόχο της συγκεκριμένης 
ενότητας.

Οι ασκήσεις 3 και 4 συμβάλουν στη συναισθηματική εμπλοκή 
των μαθητών/τριών με το εθνικό δέντρο της Κύπρου, να το γνω-
ρίσουν ακόμη καλύτερα. Η έννοια της αειφορίας είναι ήδη γνω-
στή στους/στις μαθητές/τριες και αναμένεται από τους/τις μαθη-
τές/τριες να αναφέρουν διάφορες ιδέες.

Η άσκηση 5 στοχεύει στο να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν δευτερογενείς 
επιπτώσεις σε μια σειρά από άλλους τομείς (π.χ. γεωργία, υγεία 
κ.λπ.) και προκαλεί άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως εί-
ναι η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα να 
απειλούνται με πλημμύρες οι παράκτιες περιοχές καθώς και η 
ερημοποίηση που σχετίζεται με την υποβάθμιση του εδάφους 
και της γονιμότητάς του.
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Η άσκηση 6 στοχεύει στο να εντοπίσουν οι μαθητές/τριες βήματα 
που διενεργούν οι επιστήμονες όταν μελετούν οικοσυστήματα 
κάνοντας ταυτόχρονα μια σύνοψη της συγκεκριμένης ενότητας. 
Αναμένεται να δώσουν απαντήσεις όπως Οι επιστήμονες:
• Θέτουν μικρά ερωτήματα…
• Σχεδιάζουν την έρευνά τους ακολουθώντας κάποια βήματα 

(Μεθοδολογία)…
• Αναλύουν και παρουσιάζουν δεδομένα…
• Επεξεργάζονται με μαθηματικούς υπολογισμούς τα αποτε-

λέσματά τους…
• Δημιουργούν και χρησιμοποιούν μοντέλα…
• Συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με άλλες έρευνες…
• Επιχειρηματολογούν με δεδομένα…
• Οικοδομούν εξηγήσεις και σχεδιάζουν λύσεις…
Η τοποθέτηση των βελών μπορεί να διαφέρει. Σημασία έχει να 
επεξηγηθεί σωστά η τοποθέτησή τους.

Στο τέλος της ενότητας περιλαμβάνεται η σελίδα με το έντυπο για 
τη λύση του προβλήματος, όπου οι μαθητές/τριες σύμφωνα και 
με τις προηγούμενες οδηγίες στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού, θα 
επισκέπτονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη δι-
δασκαλία της ενότητας για να βάλουν Χ στους οργανισμούς που 
αποκλείουν. 

Όπως τονίστηκε και προηγουμένως στον Οδηγό Εκπαιδευτικού 
της Ενότητας, είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να ελέγχει το τι 
γράφουν οι μαθητές/τριες στη συγκεκριμένη σελίδα υπογράφο-
ντας και γράφοντας την ημερομηνία. Θα μπορούσε η σελίδα 
αυτή να τυπωθεί σε μεγάλο μέγεθος και να πλαστικοποιηθεί ού-
τως ώστε να αναρτηθεί σε περίοπτο σημείο στην τάξη και να 
ενημερώνεται για το ποιες είναι οι απαντήσεις της κάθε ομάδας 
και πως αυτές διαφοροποιούνται κατά την πορεία διδασκαλίας 
της ενότητας.
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Η επαναληπτική σελίδα, στο τέλος κάθε ενότητας, είναι σημαντι-
κή για την επανάληψη της ενότητας και την αυτοαξιολόγηση 
του/της μαθητή/τριας. 

Το «Επεξηγώ λέξεις κλειδιά..» εμπεριέχει λέξεις κλειδιά που εί-
ναι σημαντικό να μελετηθούν ούτως ώστε να προετοιμαστούν 
καλύτερα οι μαθητές/τριες για το περιεχόμενο της ενότητας. Θα 
πρέπει, επίσης, να δοθεί έμφαση στις συνδέσεις μεταξύ των εν-
νοιών, για την ολοκληρωμένη κατανόηση της ενότητας. Είναι 
σημαντικό οι μαθητές/τριες να επισκεφθούν με οδηγίες του/της 
εκπαιδευτικού σε διάφορες φάσεις της διδασκαλίας της ενότη-
τας το γλωσσάρι όπου οι λέξεις κλειδιά της ενότητας επεξηγού-
νται.

Το «Μπορώ...» εμπεριέχει τις βασικές γνώσεις δεξιότητες και 
στάσεις που θα πρέπει να αποκτήσει ο/η κάθε μαθητής/τρια στο 
τέλος της κάθε ενότητας, με βάση τους ειδικούς στόχους της 
ενότητας. Είναι σημαντικό στο τέλος της διδασκαλίας της συγκε-
κριμένης ενότητας ο/η εκπαιδευτικός να προσδιορίσει στους/
στις μαθητές/τριες εκείνα τα «σημεία» του «Μπορώ…» για τα 
οποία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αξιολόγηση.
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Το «Ας θυμηθούμε...» εμπεριέχει βασικά ερωτήματα για την αυ-
τοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.
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Στέλιος Κυριακίδης (1910 - 1987)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...
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Α. Διδακτικό πλαίσιο

Τίτλος ενότητας:   Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό…

Παιδαγωγική Προσέγγιση:  Προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία    

    δραστηριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης

Η παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιείται στην ενότητα αυτή βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και 

στην κοινωνικο-κεντρική άποψη για τη μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως αφόρμηση ένα πρόβλημα - αποστολή , το οποίο καθορίζει το πλαίσιο της 

διερεύνησης. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ακολουθία δραστηριοτήτων, η οποία σκοπό έχει να στηρίξει 

τον/τη μαθητή/τρια στην προσπάθειά του/της να διερευνήσει και να απαντήσει στο αρχικό ερώτημα, να 

αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και εμπειρίες. Κάθε δραστηριότητα επιτρέπει 

την ενεργό εμπλοκή του/της μαθητή/τρια στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/

τριών, την αναδόμηση των ιδεών, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπησή τους. Μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας και προωθείται η καλλιέργεια των ιδιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη. 

Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το συγκεκριμένο μαθησιακό υλικό, περιορίζονται σε 

εισαγωγικές οδηγίες, σε παροτρύνσεις για παραγωγικό διάλογο εντός των ομάδων, σε ερωτήσεις για 

προβληματισμό, σε εξαιρετικά σύντομη ανατροφοδότηση, σε εντοπισμό πιθανών εναλλακτικών ιδεών και 

καθοδήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση.

Περιεχόμενο Ενότητας:  

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες που 

σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία του ερειστικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος, του νευρικού 

συστήματος, του ενδοκρινικού συστήματος και του οφθαλμού του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης, έχουν 

τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επιστημολογική τους επάρκεια, τις συλλογιστικές και επιστημονικές και 

πρακτικές δεξιότητες, καθώς και τις στάσεις τους για την επιστήμη και τον αθλητισμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές/τριες, σύμφωνα με το σενάριο, καλούνται να διερευνήσουν και να 

εντοπίσουν βιολογικούς και άλλους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την αθλητική αριστεία και τον 

πρωταθλητισμό. Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν, να συλλέξουν δεδομένα, να τα αξιολογήσουν 

και να εξαγάγουν συμπεράσματα.  

Η ενότητα αυτή προωθεί τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στη μαθησιακή διαδικασία και στηρίζει 

την αλληλεπίδραση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε μια ενδιαφέρουσα διερευνητική διαδικασία.
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Οργάνωση τάξης:      Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση)

Συνολική χρονική διάρκεια:     33 διδακτικές περίοδοι

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες 

και εισαγωγικό μέρος:     28,5 διδακτικές περίοδοι

Προτεινόμενος χρόνος για επαναλήψεις/ 

και εξεταστικά δοκίμια:     4,5 διδακτικές περίοδοι

B. Διδακτικό πλαίσιο

1.  Εννοιολογική κατανόηση
  Ερειστικό σύστημα, μυελός των οστών, σκελετός, άρθρωση, δισκοπάθεια, διάστρεμμα, εξάρθρωση, 

αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, μυϊκό σύστημα, μύες, τένοντας, μυϊκές ίνες, μυϊκή συστολή, μυϊκός τόνος, 

μυϊκός κάματος, νευρικό σύστημα, νευρώνες, νευρική ώση, σύναψη, ενδοκρινικό σύστημα, αισθήσεις, 

οφθαλμός.

2. Επιστημολογική επάρκεια
  Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου της επιστημονικής μεθοδο-

λογίας, του πειράματος και της τεχνολογίας στην επιστήμη, της σχέσης θεωρίας και δεδομένων, της 

παρατήρησης και της ερμηνείας της παρατήρησης. Κατανόηση της ηθικής πτυχής της επιστήμης.

3. Συλλογιστικές και Πρακτικές δεξιότητες - ικανότητες
  Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας 

και λήψης απόφασης, μοντελοποίησης, δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάπτυξης υποθέσεων, σχεδιασμού 

και εκτέλεσης πειράματος, έλεγχου μεταβλητών, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.

4. Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές
  Ανάπτυξη θετικής στάσης προς την επιστήμη, υγιεινού τρόπου ζωής, αθλητισμού και θέματα αγωγής 

υγείας. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.

5. Εμπειρίες
  Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με επισκέψεις σε ειδικά κέντρα, οι οποίες επιτρέπουν την 

ανάπτυξη εμπειριών όσον αφορά θέματα αθλητισμού για όλους και πρωταθλητισμού.
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

1. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τη λειτουργία της αναπνοής ως 
διαδικασία απελευθέρωσης 
ενέργειας.

1α. 
Μελέτη των εργασιών των επι-
στημόνων Τζων Μάγιου (1641-
1679), Τζόζεφ Πρίστλεϊ (1733-
1804) και Αντουάν Λαβουαζιέ 
(1743-1794) για τη σύσταση του 
ατμοσφαιρικού αέρα και την 
αναπνοή.

2.0 19.0

1β. 
Η αναπνοή ως φαινόμενο με το 
οποίο οι ζωντανοί οργανισμοί 
εξασφαλίζουν στα κύτταρά τους 
ενέργεια.

1γ. 
Δομή και λειτουργία του 
μιτοχονδρίου
- Μέρη μιτοχονδρίου
- Διπλή μεμβράνη (εσωτερική και
  εξωτερική μεμβράνη)
- Μεσο-μεμβρανικός χώρος
- Μήτρα
- Κυτταρική αναπνοή
- Οργανικές ουσίες που χρησι- 
  μοποιούνται για την
  απελευθέρωση ενέργειας.
- Χημική αντίδραση της
  λειτουργίας της αναπνοής
- Κυτταρική αερόβια αναπνοή
- Κυτταρική αναερόβια αναπνοή.

1δ. 
Σύσταση του ατμοσφαιρικού 
αέρα.

2. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τη δομή και 
τη λειτουργία των διαφόρων 
οργάνων του αναπνευστικού 
συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού.

2α. 
Δομή και λειτουργία των 
οργάνων του αναπνευστικού 
συστήματος
- Διάφραγμα
- Επιγλωττίδα
- Λάρυγγας
- Πνεύμονες
- Ρινική κοιλότητα

2.0 21.0

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    3: Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό…    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

2β. 
Στάδια πορείας του ατμοσφαι-
ρικού αέρα από τη ρινική 
κοιλότητα μέχρι τις κυψελίδες 
των πνευμόνων.

2.0 21.0

2γ. 
Ρόλος του λάρυγγα για την 
αναπνοή και την παραγωγή της 
φωνής.

2δ. 
Λειτουργίες που εξυπηρετούν 
οι χόνδρινοι δακτύλιοι της 
τραχείας.

2ε. 
Κυψελίδες και ανταλλαγή 
αερίων - οξυγόνου και διοξειδίου 
του άνθρακα.
Διαπίδυση του οξυγόνου και του 
διοξειδίου του άνθρακα διαμέ- 
σου των στιβάδων των κυψελί-
δων και των τριχοειδών αγγείων.

3. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τη δομή και 
τη λειτουργία των διαφόρων 
οργάνων του αναπνευστικού 
συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού.

3α. 
Κατασκευή μηχανικών μοντέ-
λων για περιγραφή των αναπνευ-
στικών κινήσεων (εισπνοή και 
εκπνοή) στον άνθρωπο.

1.5 22.5

3β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την εξήγηση των αναπνευστικών 
κινήσεων στον άνθρωπο.

3γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων 
για προβλέψεις για τις 
αναπνευστικές κινήσεις στον 
άνθρωπο.

3δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για τις 
αναπνευστικές κινήσεις στον 
άνθρωπο.

3ε. 
Τι είναι η πνευμονική αναπνοή.

4. 
Οι μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν τη λειτουργία 
της πνευμονικής αναπνοής και 
τη σχέση της με την κυτταρική 
αναπνοή.

4α. 
Ποια η σχέση μεταξύ 
πνευμονικής αναπνοής και 
κυτταρικής αναπνοής.
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

5. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν τι 
συμβαίνει όταν το οξυγόνο στον 
οργανισμό μας δεν είναι αρκετό 
για τις ενεργειακές μας ανάγκες.

5α. 
Ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ κυτταρικής αερόβιας και 
αναερόβιας αναπνοής.

1.5 24.0

6. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν ασθένειες που 
αφορούν στο αναπνευστικό 
σύστημα, καθώς και τρόπους 
πρόληψής τους.

6α. 
Αναφορά στις πιο συνηθισμένες 
ασθένειες .του αναπνευστικού 
συστήματος
- Πνευμονία
- Ίνωση πνευμόνων
- Φυματίωση
- Εμφύσημα
- Βρογχικό άσθμα
- Χρόνια βρογχίτιδα.

6β. 
Τρόποι πρόληψης ασθενειών 
του αναπνευστικού συστήματος
- Διακοπή καπνίσματος
- Αποφυγή παθητικού
  καπνίσματος
- Χημικές ουσίες του καπνού
  και βλάβες του αναπνευστικού
  συστήματος.

7. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν δύο (2) βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το αναπνευστικό σύστημα 
και διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανέλιξη ενός αθλητή, 
καθώς και στην αθλητική του 
απόδοση.

7α. 
Βιολογικοί παράγοντες που 
αφορούν το αναπνευστικό 
σύστημα και τον πρωταθλητισμό.

8. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν τις βασικές λειτουργίες 
του σκελετού.

8α. 
Λειτουργίες σκελετού:
-  στηρίζει το σώμα και καθορίζει
   τη μορφή του
-  σχηματίζει κοιλότητες μέσα
   στις οποίες προστατεύονται
   ευαίσθητα όργανα.
-  Συμβάλλει στην κίνηση του
   οργανισμού με τη σύνδεση των
   μυών στα οστά
-  Έχει ρόλο αιμοποιητικό
-  Αποτελεί αποθήκη αλάτων,
   κυρίως ασβεστίου και
   φωσφόρου.

0.5 24.5
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ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

9. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τα βασικά μέρη 
του ερειστικού συστήματος.

9α. 
Το ερειστικό σύστημα 
αποτελείται από:
1. Σκελετός του κορμού
    (σκελετός της κεφαλής,
    σκελετός της σπονδυλικής
    στήλης, σκελετός του
    θώρακα)
2. Σκελετός των άνω και κάτω
    άκρων (σκελετός των άνω 

3.0 27.5

9β. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των βραχέων, και μακρών και 
πλατιών οστών.

9γ. 
Σκελετός της κεφαλής
-  Εγκεφαλικό κρανίο
-  Μετωπιαίο οστό
-  Βρεγματικά οστά
-  Κροταφικά οστά
-  Ινιακό οστό
-  Προσωπικό κρανίο
-  Ζυγωματικά οστά
-  Υπερώια οστά
-  Κάτω γνάθος
-  Άνω γνάθος.

9δ. 
Σκελετός σπονδυλικής στήλης
-  αυχενικοί σπόνδυλοι
-  θωρακικοί σπόνδυλοι
-  οσφυϊκοί σπόνδυλοι
-  ιεροί σπόνδυλοι

9ε. 
Θώρακας
-  στέρνο
-  πλευρές

9στ. 
Σκελετός άνω άκρων
-  ωμική ζώνη
-  βραχίονας
-  πήχης
-  άκρο χέρι

    3: Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό…    Β́  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

9ζ. 
Σκελετός κάτω άκρων
-  πυελική ζώνη
-  μηρός
-  κνήμη
-  άκρο πόδι

3.0 27.5

10. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
περιγράφουν
παθήσεις του ερειστικού 
συστήματος.

10α. 
Παθήσεις σπονδυλικής στήλης
-  σκολίωση
-  κύφωση
-  λόρδωση

10β. 
Παθήσεις αρθρώσεων
-  Δισκοπάθεια
-  Διάστρεμμα
-  Εξάρθρωση
-  Αρθρίτιδες

10γ. 
Οστεοπόρωση

11. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης 
(Παράδειγμα: Μοντελοποίηση 
του ερειστικού συστήματος του 
ανθρώπινου οργανισμού).

11α. 
Κατασκευή μοντέλων για περι- 
γραφή του ερειστικού 
συστήματος στον άνθρωπο.

11β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για την 
εξήγηση μερικών λειτουργιών 
του ερειστικού συστήματος στον 
άνθρωπο.

11γ 
Χρησιμοποίηση μοντέλων 
για προβλέψεις για μερικές 
λειτουργίες του ερειστικού 
συστήματος στον άνθρωπο.

11δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για 
κάποιες από τις λειτουργίες του 
ερειστικού συστήματος στον 
άνθρωπο.

12. 
Οι μαθητές/τριες να εκτιμούν 
την αξία της εθελοντικής 
δωρεάς μυελού των οστών.

12α. 
Διαδικασίες εθελοντικής δωρεάς 
μυελού των οστών.

13. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τον τρόπο που 
συνδέονται τα οστά μεταξύ τους.

13α. 
Αρθρώσεις των οστών
-  αρθρικός θύλακας
-  αρθρικό υγρό
-  αρθρικοί χόνδροι
-  αρθρική κοιλότητα

1.0 28.5
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

13α. 
Είδη αρθρώσεων
-  διάρθρωση
-  ημιάρθρωση
-  συνάρθρωση

1.0 28.5

14. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εντοπίζουν διάφορες 
μεταβλητές που αφορούν στη
χημική σύσταση των οστών.

14α. 
Εντοπισμός μεταβλητών που 
αφορούν στη χημική σύσταση 
των οστών.

1.5 30.0

14β. 
Εντοπισμός παραγόντων για 
μέτρηση ή ανίχνευση και 
εξαγωγή συμπεράσματος για τη 
χημική σύσταση των οστών.

15. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διατυπώνουν ερευνητικά 
ερωτήματα που αφορούν στη 
χημική σύσταση των οστών.

15α. 
Διατύπωση ερευνητικού ερωτή- 
ματος που αφορά στη διερεύ-
νηση της χημικής σύστασης 
των, έχοντας υπόψη σημαντικές 
λειτουργίες των οστών (π.χ. 
στήριξη, αιμοποίηση).

15β. 
Αξιολόγηση των σχετικών 
από τα μη σχετικά ερευνητικά 
ερωτήματα που αφορούν 
στη διερεύνηση της χημικής 
σύστασης των οστών.

16. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να οικοδομούν υποθέσεις που 
αφορούν στη χημική σύσταση 
των οστών.

16α. 
Οικοδόμηση υποθέσεων που 
αφορούν στο που στη χημική 
σύσταση των οστών, με βάση το 
ερευνητικό ερώτημα:
-  Οργανικές ουσίες
-  Ανόργανες ουσίες

17. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
σχεδιάζουν έγκυρα πειράματα 
που αφορούν στη σύσταση των 
οστών.

17α. 
Εξήγηση για το τι μπορεί να 
μετρηθεί ή να ανιχνευθεί στα 
οστά που να αφορά στη σύσταση 
των οστών.

17β. 
Εντοπισμός μεταβλητών 
(παραγόντων) που πρέπει να 
κρατηθούν σταθερές, μεταβλητή 
που πρέπει να μεταβληθεί 
και μεταβλητή που πρέπει να 
μετρηθεί σε ένα πείραμα, για να 
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί 
μια υπόθεση.
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

17γ. 
Σημασία έγκυρου πειράματος 
ελέγχου (μάρτυρα).

1.5 30.0

17β. 
Επιλογή ενδεδειγμένων οργάνων 
και υλικών που απαιτούνται για 
ένα προτεινόμενο πείραμα.

17ε. 
Περιγραφή πορείας ενός 
πειράματος που πρέπει 
ακολουθηθεί για να 
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί 
μια υπόθεση.

18. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εκτελούν έγκυρο πείραμα 
που αφορά στη διαπίστωση της 
χημικής σύστασης των οστών.

18α. 
Κατανόηση και εφαρμογή 
οδηγιών για την εκτέλεση 
έγκυρου πειράματος που αφορά 
στη διαπίστωση της χημικής 
σύστασης των οστών.

18β. 
Εκτέλεση έγκυρου πειράματος 
που αφορά στη διαπίστωση της 
χημικής σύστασης των οστών.

18γ. 
Μικροσκοπική παρατήρηση 
οστών με τη χρήση έτοιμων 
παρασκευασμάτων δομής 
οστών.

19. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κάνουν παρατηρήσεις/
μετρήσεις, να εξάγουν 
αποτελέσματα και συμπερά-
σματα των πειραμάτων που 
αφορούν στη χημική σύσταση 
των οστών.

19α. 
Καταγραφή παρατηρήσεων/
μετρήσεων, με ακρίβεια, για 
εξαγωγή αποτελεσμάτων 
του πειράματος. που αφορά 
αφορούν στη χημική σύσταση 
των οστών.

19β. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη της 
αρχικής υπόθεσης και απάντηση 
ερευνητικού ερωτήματος που 
αφορά στη χημική σύσταση των 
οστών.

19γ. 
Χρησιμοποίηση της κατάλληλης 
επιστημονικής ορολογίας για την 
καταγραφή και την επικοινωνία 
των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

20. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κάνουν προβλέψεις 
στην περίπτωση αλλαγής 
δεδομένων των παραγόντων του 
πειράματος.

20α. 
Διατύπωση προβλέψεων σε 
περίπτωση που αλλάξουν τα 
δεδομένα που αφορούνστις 
συνθήκες διεξαγωγής του 
πειράματος: π.χ. θερμοκρασία, 
είδος οστού κ.λπ.

1.5 30.0

21. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κατανοούν τη διαφορά 
παρατήρησης και ερμηνείας της 
παρατήρησης.

21α. 
Διαφορά μεταξύ των 
παρατηρήσεων που κάνουν το 
πείραμα για τη χημική σύσταση 
των οστών και της ερμηνείας των 
παρατηρήσεών τους.

22. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με 
το ερειστικό και διαδραματίζουν 
ρόλο στην αθλητική επίδοση.

21α. 
Βιολογικοί παράγοντες-ερειστικό 
σύστημα και πρωταθλητισμός
-  Αρχιτεκτονική οστών
-  Φύλο
-  Μέγεθος οστεοποίησης

0.5 30.5

23. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εκτιμούν τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής, 
της άσκησης, της σωστής 
στάσης του σώματος και των 
κατάλληλων υποδημάτων 
για την υγεία του ερειστικού 
συστήματος.

23α. 
Συνήθειες που βοηθούν στη 
φροντίδα και υγιεινή του 
ερειστικού συστήματος.
-  ορθή στάση
-  ορθός τρόπος καθίσματος
-  ορθοί τρόποι ανασήκωσης,
   μεταφοράς και σπρωξίματος
   βαριών αντικειμένων
-  κατάλληλα υποδήματα
-  αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ
-  κατάλληλη διατροφή πλούσια
   σε ασβέστιο και βιταμίνη D.

24. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τα βασικά μέρη 
του μυϊκού συστήματος.

24α. 
Το μυϊκό σύστημα αποτελείται 
από μύες:
1.  Σκελετικός μυϊκός ιστός
2.  Καρδιακός μυϊκός ιστός
3.  Λείος μυϊκός ιστός

0.5 31.0

24β. 
Δομή του σκελετικού 
(γραμμωτού) μυός
-  Γαστέρα
-  Προσφύσεις
-  Τένοντας
-  Κατάφυση

25. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
περιγράφουν πώς λειτουργούν 
οι μύες.

25α. 
Κινήσεις του βραχίονα.

0.5 31.5
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

26. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν τη δομή και τη 
λειτουργία των μυϊκών ινών.

26α. 
Γραμμωτές μυικές ίνες.
Η γραμμωτή μυϊκή ίνα αποτελεί 
τη δομική και λειτουργική 
μονάδα των γραμμωτών μυών
-  Ερυθρές ίνες (Ίνες βραδείας
   συστολής)
-  Λευκές ίνες (Ίνες ταχείας
   συστολής)

2.0 33.5

26β. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ερυθρών μυϊκών ινών
-  Βρίσκονται σε επαφή με
   μεγάλο αριθμό τριχοειδών
   αγγείων
-  Έχουν άφθονη ποσότητα
   μυοσφαιρίνης
-  Έχουν άφθονα μιτοχόνδρια
-  Εκτελούν κυρίως αερόβια
   αναπνοή
-  Συστέλλονται αργά για μεγάλο
   χρονικό διάστημα
-  Δεν προκαλείται μυϊκή κόπωση.

26γ. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
λευκών μυϊκών ινών
-  Βρίσκονται σε επαφή με μικρό
   αριθμό τριχοειδών αγγείων
-  Έχουν μικρή ποσότητα
   μυοσφαιρίνης
-  Έχουν λίγα μιτοχόνδρια
-  Εκτελούν κυρίως αναερόβια
   αναπνοή
-  Συστέλλονται γρήγορα για
   μεγάλο χρονικό διάστημα
-  Προκαλείται γρήγορα μυϊκή
   κόπωση.

26δ. 
Μικροσκοπική κατασκευή 
μυϊκών ινών
-  Σαρκείλημα
-  Ενδομύιο
-  Σαρκόπλασμα
-  Σαρκοπλασματικό δίκτυο
-  Μυϊκά ινίδια
-  Σαρκομέριο
-  Νημάτια ακτίνης και μυοσίνης.

27. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες ταξινόμησης των 
αθλητών - δρομέων σε δρομείς 
αντοχής και δρομείς ταχύτητας.

27α. 
Οικοδόμηση κριτηρίων ταξινό-
μησης των αθλητών - δρομέων 
σε δρομείς αντοχής και δρομείς 
ταχύτητας με βάση την κατανομή 
των τύπων των μυϊκών ινών.
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Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

27β. 
Ταξινόμηση των αθλητών - δρο-
μέων με περισσότερες κόκκινες 
ίνες σε δρομείς αντοχής. 
Ταξινόμηση των αθλητών - δρο-
μέων με περισσότερες λευκές 
ίνες σε δρομείς ταχύτητας.

2.0 33.5

28. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξη-γούν τη δομή και τη 
λειτουργία των μυϊκών ινών.

28α. 
Μυϊκές ίνες και μυϊκή συστολή
-  Λανθάνουσα περίοδος
-  Περίοδος συστολής
-  Περίοδος χαλάρωσης

1.5 35.0

28β. 
Οι Μυϊκές ίνες δέχονται 
εντολές μέσω ερεθισμάτων που 
συνήθως προέρχονται από το 
νευρικό σύστημα.

28γ. 
Κατανομή των τύπων των μυϊκών 
ινών και αθλητική επίδοση
-  Ερυθρές μυϊκές ίνες και 
   δρομείς αντοχής
-  Λευκές μυϊκές ίνες και δρομείς
   ταχύτητας.

28δ. 
Μυϊκές ίνες και ικανότητα 
πρόσληψης οξυγόνου
-  Σχέση ικανότητας πρόσληψης
   οξυγόνου και κληρονομικότητα
-  Σχέση ικανότητας πρόσληψης
   οξυγόνου και αθλητική
   επίδοση

28ε. 
Μυϊκή συστολή
-  Μυϊκός τόνος
-  Μυϊκός κάματος
-  Κράμπα

29. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το μυϊκό σύστημα και 
διαδραματίζουν ρόλο στην 
αθλητική επίδοση.

29. 
Βιολογικοί παράγοντες-μυϊκό 
σύστημα και πρωταθλητισμός
-  Μέγιστη αερόβια και αναερό- 
   βια ικανότητα
-  Μέγιστη μυϊκή ισχύς
-  Κατανομή των τύπων των μυϊ- 
   κών ινών

1.0 36.0
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

30. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
συλλέγουν, να αξιολογούν, να 
αναλύουν, να συνθέτουν και να 
εξάγουν συμπεράσματα για τους 
βιολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με το μυϊκό σύστημα 
και προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

30α. 
Οικοδόμηση υποθέσεων που 
αφορούν τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το μυϊκό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

1.0 36.0

30β. 
Συλλογή πληροφοριών, αξιολό-
γηση εγκυρότητας, ανάλυση, 
σύνθεση πληροφοριών, εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τους 
βιολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με το μυϊκό σύστημα 
και προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

31. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν τη σημασία του αθλητι-
σμού, του πρωταθλητισμού και 
της συνεχής προσπάθειας για 
σωματική και ψυχική υγεία των 
πολιτών.

30. 
Συνήθειες, συμπεριφορές και 
πράξεις που προωθούν και 
στηρίζουν τον αθλητισμό και τον 
πρωταθλητισμό.

32. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τη σχέση του μυϊκού 
και νευρικού συστήματος 
και να περιγράφουν τη δομή 
και λειτουργία του νευρικού 
συστήματος.

32α. 
Σχέση μυϊκού και νευρικού συ-
στήματος
Το νευρικό σύστημα χωρίζεται σε:
1.  Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
     (Κ.Ν.Σ.)
2.  Περιφερικό Νευρικό Σύστημα 
     (Π.Ν.Σ.)
3.  Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα.

2.5 38.5

32β. 
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(Κ.Ν.Σ.).
- Δομή:
- Εγκέφαλος
- Νωτιαίος Μυελός
- Λειτουργία: Πρόσληψη και 
  επεξεργασία πληροφοριών.
  Μεταβίβαση εντολών σε εκτε- 
  λεστικά όργανα.

32γ. 
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα 
(Π.Ν.Σ.).
-  Δομή:
-  Αισθητικά Νεύρα
-  Κινητικά Νεύρα
-  Μικτά Νεύρα
-  Λειτουργία:
   • Μεταβίβαση μηνυμάτων στο 
      Κ.Ν.Σ. από υποδοχείς 
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ντας 
τον
Πρωτα-
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       διαφόρων οργάνων του
       σώματος.
    • Μεταβίβαση εντολών από το 
       Κ.Ν.Σ. σε μύες και αδένες.

2.5 38.5

32δ. 
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα:
Περιλαμβάνει Κέντρα και νεύρα 
που εντοπίζονται στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα και στο 
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.

33. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τη δομή και τη 
λειτουργία των νευρώνων.

33α. 
Νευρώνες ως δομικές και 
λειτουργικές μονάδες του 
νευρικού συστήματος.
1.  Αισθητικοί νευρώνες
2.  Ενδιάμεσοι ή συνδετικοί
3.  Κινητικοί νευρώνες

33β. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
νευρώνων
1.  Αισθητικοί νευρώνες.
     Μεταφέρουν μηνύματα από
     διάφορες περιοχές του
     σώματος στον νωτιαίο μυελό
     και στον εγκέφαλο
2.  Ενδιάμεσοι νευρώνες.
     Βρίσκονται αποκλειστικά στον
     εγκέφαλο και νωτιαίο μυελό 
     και κατευθύνουν μηνύματα ή 
     εντολές μεταξύ διαφόρων 
     ειδών νευρώνων
3.  Κινητικοί νευρώνες. 
     Μεταβιβάζουν εντολές από 
     τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 
     μυελό στα εκτελεστικά 
     όργανα.

33γ. 
Δομή νευρώνων.
-  Νευράξονας
-  Δενδρίτης
-  Κυτταρικό σώμα

34. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν τη δομή και λειτουργία 
του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος.

34α. 
Δομή Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος.
- Εγκέφαλος
- Νωτιαίος μυελός

1.5 40.0

34β. 
Δομή Εγκεφάλου.
-  Εγκεφαλικά ημισφαίρια
-  Στέλεχος
-  Παρεγκεφαλίδα
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

34γ. 
Δομή και λειτουργία 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
- Μετωπιαίος λοβός
- Βρεγματικός λοβός
- Κροταφικός λοβός
- Ινιακός λοβός

1.5 40.0

34γ. 
Δομή και λειτουργία Νωτιαίου 
μυελού.

35. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν τη δομή και λειτουργία 
του Περιφερικού Νευρικού
Συστήματος.

35α. 
Δομή και λειτουργία Π.Ν.Σ.
-  Εγκεφαλικά Νεύρα
-  Νωτιαία Νεύρα

1.5 41.5

35β. 
Μυϊκή συστολή
-  Μυϊκός τόνος
-  Μυϊκός κάματος
-  Κράμπα

36. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τη δράση του 
Αυτόνομου Νευρικού 
Συστήματος

36α. 
Αντίθετη και ισότιμη δράση 
συμπαθητικού και παρασυ-
μπαθητικού αυτόνομου νευρικού 
συστήματος.
(Απλή αναφορά)

0.5 42.0

37. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το νευρικό σύστημα και 
διαδραματίζουν ρόλο στην 
αθλητική επίδοση.

37α. 
Βιολογικοί παράγοντες που 
σχετίζονται με το νευρικό 
σύστημα και προσδιορίζουν 
την αθλητική επίδοση στον 
πρωταθλητισμό.
Ρύθμιση καρδιακών παλμών, 
κινητικότητας, εκκρίσεων 
γαστρεντερικού σωλήνα, 
εκκρίσεων αδένων, ούρηση, 
αφόδευση, ρύθμιση 
θερμοκρασίας σώματος από 
Α.Ν.Σ.

1.0 43.0

38. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να συλλέγουν, να αξιολογούν, 
να αναλύουν, να συνθέτουν και 
να εξάγουν συμπεράσματα για 
τους βιολογικούς παράγοντες 
που σχετίζονται με το νευρικό 
σύστημα και προσδιορίζουν την 
αθλητική επίδοση.

38α. 
Οικοδόμηση υποθέσεων που 
αφορούν τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το νευρικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

3.
20

. Κ
εν

τρ
ικ

ό 
   

   
   

 Ν
ευ

ρι
κό

 Σ
ύσ

τη
μα

3.
21

. Π
ερ

ιφ
ερ

ικ
ό 

 Ν
ευ

ρι
κό

 
   

   
   

 Σ
ύσ

τη
μα

 (Π
.Ν

.Σ
.)

3.
22

. Α
υτ

όν
ομ

ο 
   

   
   

 Ν
ευ

ρι
κό

 
   

   
   

 Σ
ύσ

τη
μα

3.
23

. Ν
ευ

ρι
κό

 Σ
ύσ

τη
μα

 κ
αι

 Π
ρω

τα
θλ

ητ
ισ

μό
ς



147

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

38α. 
Συλλογή πληροφοριών, αξιολό- 
γηση εγκυρότητας, ανάλυση, 
σύνθεση, εξαγωγή συμπερα-
σμάτων για τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με 
το νευρικό σύστημα και προσ-
διορίζουν την αθλητική επίδοση.

1.0 43.0

39. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες συλλογής, αξιολό-
γησης πληροφοριών, ανάλυσης, 
σύνθεσης και εξαγωγής 
συμπερασμάτων που σχετίζονται 
με το νευρικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

39α. 
Συλλογή πληροφοριών, αξιολό- 
γηση εγκυρότητας, ανάλυση, 
σύνθεση, εξαγωγή συμπερα-
σμάτων για τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το νευρικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

40. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εκτιμούν τη σημασία του 
αθλητισμού, του πρωταθλη-
τισμού και της συνεχούς 
προσπάθειας για σωματική και 
ψυχική υγεία των πολιτών.

40α. 
Συνήθειες, συμπεριφορές και 
πράξεις που προωθούν και 
στηρίζουν τον αθλητισμό, τον 
πρωταθλητισμό.

41. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται με τη βοήθεια 
σχεδιαγραμμάτων τη δομή και 
λειτουργία του ενδοκρινικού
συστήματος.

41α. 
Το ενδοκρινικό σύστημα αποτε-
λεί το σύνολο των εκκριτικών 
κυττάρων των ενδοκρινών 
αδένων.

1.0 44.0

41β. 
Τι είναι οι ορμόνες
-  Σύσταση και δράση ορμονών

41γ. 
Ενδοκρινείς αδένες
-  Θυρεοειδής
-  Επινεφρίδια
-  Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέ- 
   ατος
-  Ωοθήκες
-  Όρχεις
-  Οπίσθιος λοβός υπόφυσης
-  Πρόσθιος λοβός υπόφυσης.

41δ. 
Ορμόνες ενδοκρινών αδένων 
και η δράση τους:
-  Θυροξίνη
-  Αδρεναλίνη
-  Ινσουλίνη
-  Οιστρογόνα
-  Τεστοστερόνη
-  Αντιδιουρητική ορμόνη
-  Αυξητική ορμόνη
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

42. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το ενδοκρινικό σύστημα 
και διαδραματίζουν ρόλο στην 
αθλητική επίδοση.

42α. 
Βιολογικοί παράγοντες που 
σχετίζονται με το ενδοκρινικό 
σύστημα και προσδιορίζουν 
την αθλητική επίδοση στον 
πρωταθλητισμό - Αδρεναλίνη.

1.0 44.0

43. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
συλλέγουν, να αξιολογούν, να 
αναλύουν, να συνθέτουν και να 
εξάγουν συμπεράσματα για τους 
βιολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με το ενδοκρινικό 
σύστημα και προσδιορίζουν την 
αθλητική επίδοση.

43α. 
Οικοδόμηση υποθέσεων που 
αφορούν τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το ενδοκρινικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

43β. 
Συλλογή πληροφοριών, αξιολό- 
γηση εγκυρότητας πληροφο-
ριών, ανάλυση, σύνθεση, εξα-
γωγή συμπερασμάτων για τους 
βιολογικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με το ενδοκρινικό 
σύστημα και προσδιορίζουν την 
αθλητική επίδοση.

44. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες συλλογής, αξιολό-
γησης πληροφοριών, ανάλυσης, 
σύνθεσης και εξαγωγής συμπε-
ρασμάτων που σχετίζονται με 
το ενδοκρινικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

44α. 
Συλλογή πληροφοριών, αξιολό- 
γηση εγκυρότητας, ανάλυση, 
σύνθεση, εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων για τους βιολογικούς 
παράγοντες που σχετίζονται 
με το ενδοκρινικό σύστημα και 
προσδιορίζουν την αθλητική 
επίδοση.

45. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν τη σημασία του αθλητι-
σμού, του πρωταθλητισμού, 
καθώς και τη συνεχή 
προσπάθεια για σωματική και 
ψυχική υγεία των πολιτών.

45α. 
Συνήθειες, συμπεριφορές και 
πράξεις που προωθούν και 
στηρίζουν τον αθλητισμό, και τον 
πρωταθλητισμό.

46. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη 
των διαφόρων αισθήσεων είναι 
το αποτέλεσμα ορισμένων 
νευρικών επεξεργασιών που 
γίνονται στον εγκέφαλο.

46α. 
Αίσθηση είναι το συνειδητό 
αποτέλεσμα ορισμένων 
νευρικών επεξεργασιών που 
γίνονται στον εγκέφαλο, με 
τις οποίες αναγνωρίζουμε και 
αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα 
ερεθίσματα.
(Απλή αναφορά)

0.5 44.5
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Ενότητα 3: 
Εξερευνώ-
ντας 
τον
Πρωτα-
θλητισμό…

46β. 
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 αίσ- 
     θηση.
(Απλή αναφορά)

0.5 44.5

46γ. 
Είδη Υποδοχέων στον άνθρωπο
•  Χημειοϋποδοχείς
•  Θερμοϋποδοχείς
•  Φωτοϋποδοχείς
•  Μηχανοϋποδοχείς
(Απλή αναφορά)

46δ. 
Είδη αισθήσεων.

47 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να συμπληρώνουν ενδείξεις σε 
σχεδιαγράμματα που αφορούν 
στον οφθαλμικό βολβό.

47α. 
Μέρη του οφθαλμικού βολβού:
•  Κερατοειδής φακός
•  Κόρη
•  Ίριδα
•  Υδατοειδές υγρό
•  Κρυσταλλοειδής φακός
•  Υαλώδες σώμα
•  Αμφιβληστροειδής φακός
•  Οπτικό νεύρο 

47β. 
Χιτώνες του οφθαλμικού βολβού
•  Σκληρός χιτώνας
•  Χοριοειδής χιτώνας
•  Αμφιβληστροειδής χιτώνας
(Απλή αναφορά)

Εισαγωγή στο μάθημα/ 
Ασκήσεις/Επαναλήψεις / Τελική 
Αξιολόγηση

8.5 53.0
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

  Δ. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών
Δ. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας αυτής, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι 

μαθητές/τριες μπορεί να έχουν τις ακόλουθες εναλλακτικές ιδέες, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

1. Υπάρχουν μαθητές που θεωρούν ότι ο σκελετός έχει μόνον στατική, υποβοηθητική λειτουργία στον 

οργανισμό (Caravita et al., 1987; Caravita & Tonucci, 1987).

2. Υπάρχουν μαθητές που δεν αναγνωρίζουν τη συμμετοχή των μυών στη λειτουργία του πεπτικού, κυκλο-

φορικού και αναπνευστικού συστήματος (Caravita et al., 1987; Caravita & Tonucci, 1987).

3. Υπάρχουν μαθητές που δεν συνδυάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου με εμφανείς συμπεριφορές, 

όπως σωματικές ενέργειες, συγκινήσεις κ.λπ. (Johnson & Wellman, 1982).

4. Υπάρχουν  μαθητές που δεν εκτιμούν ότι η ρύθμιση των διαφόρων οργανικών συστημάτων του οργανι-

σμού μας ελέγχεται από το νευρικό σύστημα  (Johnson & Wellman, 1982). 

5. Υπάρχουν μαθητές που δεν συνδέουν την όραση με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου (Johnson & 

Wellman, 1982).

  Δ. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών
E. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

• Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από οργανικά συστήματα.

• Τα οργανικά συστήματα αποτελούνται από όργανα.

• Τα όργανα αποτελούνται από ιστούς.

• Οι ιστοί αποτελούνται από κύτταρα.

• Τα διάφορα όργανα του κάθε συστήματος συνεργάζονται για την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας

• Τα διάφορα οργανικά συστήματα συνεργάζονται για την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του αν-

θρώπινου οργανισμού.
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Στην Ενότητα 3, με τίτλο «Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό…», 
οι μαθητές/τριες θα κληθούν να συνεργαστούν με διάφορους 
ειδικούς επιστήμονες του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου 
(ΚΑΕΚ) για να διερευνήσουν εκείνα τα βιολογικά χαρακτηριστι-
κά των αθλητών τα οποία μπορούν να τους στηρίξουν να γίνουν 
πρωταθλητές στο άθλημά τους. Επίσης, θα πρέπει να διερευνή-
σουν και άλλους παράγοντες που, πιθανώς, επηρεάζουν την 
αθλητική απόδοση των αθλητών και την ανάπτυξη αθλητικών 
ταλέντων. 

Δεδομένου ότι το ΚΑΕΚ αποτελεί τον επίσημο φορέα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, που έχει την κύρια ευθύνη για την προώθη-
ση του πρωταθλητισμού και την επιστημονική παρακολούθηση 
των Κύπριων αθλουμένων και αθλητών υψηλού επιπέδου, θα 
ήταν χρήσιμο να γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση του συγκε-
κριμένου κέντρου, αξιοποιώντας το σχετικό ένθετο του Βιβλίου 
Δραστηριοτήτων. 

 Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 2
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Στην ενότητα αυτή, η αποστολή των μαθητών/τριών είναι να 
ανακαλύψουν και να μελετήσουν τα διάφορα οργανικά συστή-
ματα του ανθρώπινου οργανισμού που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην αθλητική δραστηριότητα, καθώς και άλλους 
πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των αθλη-
τών στα διάφορα αθλήματα. Επίσης, πρέπει να ετοιμάσουν μια 
παρουσίαση όσον αφορά όλους τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν την αθλητική επίδοση, την οποία θα πρέπει να την παρου-
σιάσουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Η δραστηριότητα 3.1, με τίτλο Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό 
είναι μια εισαγωγική δραστηριότητα για το θέμα του πρωταθλη-
τισμού στην Κύπρο, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Οι μα-
θητές, πριν αρχίσουν τη διερεύνησή τους, καλούνται να γρά-
ψουν δύο λόγους που να υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη του 
αθλητισμού συνδέεται με την καλλιέργεια και βελτίωση της σω-
ματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών. Στη συνέχεια, καλού-
νται να ενημερωθούν, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, για διάφο-
ρους κύπριους πρωταθλητές, και γενικότερα για τον αθλητισμό 
και τον πρωταθλητισμό στην Κύπρο.  

Απώτερος στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι όπως οι μα-
θητές/τριες αναστοχαστούν και προβληματισθούν για τη σημα-
σία και τον ρόλο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού στη 
ζωή μας, αλλά  και στην κοινωνία γενικότερα.
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Στη δραστηριότητα 3.1.4, οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν 
μια έρευνα στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν για το επίπεδο 
του πρωταθλητισμού στην Κύπρο, και παράλληλα να γνωρίσουν 
μερικούς από τους κύπριους πρωταθλητές. Αυτή η δραστηριό-
τητα μπορεί να αποτελέσει κατ΄οίκον εργασία για τους μαθητές/
τριες.

Οι δραστηριότητες 3.1.5, 31.6 και 3.1.7 αφορούν παράγοντες 
που δυνητικά επηρεάζουν τον υγιή και έντιμο πρωταθλητισμό 
και αθλητισμό στην Κύπρο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για 
τις δραστηριότητες αυτές, μπορεί να ανατεθεί στους/στις  μαθη-
τές/τριες  μια μικρή εργασία τύπου Project, σε συνεργασία με το 
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 3, οι μαθητές/τριες θα έχουν 
την ευκαρία,  να  συζητήσουν ξανά όλους τους παράγοντες που 
δυνητικά συνεισφέρουν στην ανάδειξη του πρωταθλητισμού και 
του αθλητισμού γενικότερα.
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Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό...33

Στη Δραστηριότητα 3.2, οι μαθητές/τριες, αρχικά, καλούνται να 
διατυπώσουν, με βάση την προϋπάρχουσα γνώση τους, έναν 
ορισμό για την έννοια «αναπνοή». Στο σημείο αυτό είναι σημα-
ντικό οι μαθητές/τριες να γράψουν τις αρχικές τους απόψεις, 
για να εντοπιστούν από τον/την εκπαιδευτικό πιθανές εναλλα-
κτικές ιδέες, οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθούν 
με απώτερο στόχο την εννοιολογική αλλαγή. 

Στη συνέχεια, μέσα από τη μελέτη διαφόρων ιστορικών πειρα-
μάτων που αφορούν στη λειτουργία της αναπνοής, αναμένεται 
ότι οι μαθητές/τριες θα αντιληφθούν καλύτερα την έννοια της 
αναπνοής. Πιθανές παρανοήσεις των μαθητών/τριών, δυνητικά, 
θα αντικατασταθούν από την επιστημονική γνώση μέσα από τη 
μελέτη των ιστορικών πειραμάτων.

Η Δραστηριότητα αυτή με τα πορτρέτα των τριών μεγάλων επι-
στημόνων, John Mayow, Joseph Priestley, Antoine Lavoisier, 
οι οποίοι με το έργο τους συνέβαλαν στην κατανόηση της λει-
τουργίας της αναπνοής, μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά 
(π.χ. στο μάθημα της τέχνης, της Φυσικής Αγωγής, της Βιολογί-
ας, της Χημείας και της Φυσικής) για την ετοιμασία μιας εργασί-
ας τύπου Project. 
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Στο πλαίσιο της μελέτης των ιστορικών πειραμάτων, οι μαθητές/
τριες καλούνται να απαντήσουν ερωτήματα του τύπου «Στον αν-
θρώπινο οργανισμό, από πού προέρχονται οι οργανικές ουσίες 
που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής;» ή «Με ποιο 
μέσο μεταφέρονται οι θρεπτικές ουσίες στα διάφορα μέρη του 
ανθρώπινου οργανισμού για την απελευθέρωση της απαραίτη-
της ενέργειας για τη διατήρηση της ζωής;». Τα ερωτήματα αυτά 
βοηθούν στη σύνδεση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθη-
τών/τριών για το πεπτικό και κυκλοφορικό σύστημα με τις γνώ-
σεις για το αναπνευστικό σύστημα. Οι συνδέσεις αυτές είναι 
πολύ σημαντικές, διότι έτσι αποφεύγεται ο κατατεμαχισμός της 
γνώσης, και οι μαθητές/τριες αποκτούν μια πιο σφαιρική εικόνα 
για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Το «Γνωρίζετε ότι...» είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση 
της έννοιας της αναπνοής. Θα ήταν χρήσιμο να διαβαστεί στην 
ολομέλεια της τάξης και να δοθούν πιθανές διευκρινίσεις.

Στη Δραστηριότητα 3.2.3., οι μαθητές/τριες θα παρακολουθή-
σουν μια  σύντομη ταινία  για την αναπνοή των ζωντανών οργα-
νισμών. Καθώς την παρακολουθούν, θα ήταν καλό, να επικε-
ντρωθούν στη δομή του μιτοχονδρίου, και να γίνει μια απλή 
συσχέτιση με τη λειτουργία του. Οι πληροφορίες που υπάρχουν 
για την κυτταρική αναπνοή, απλά θα βοηθήσουν τους/τις μαθη-
τές/τριες να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ κυτταρικής ανα-
πνοής και εισπνοής/εκπνοής, χωρίς όμως να γίνει οποιαδήποτε 
αναφορά στη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής.

Οι ενδείξεις για τη δομή του μιτοχονδρίου είναι σημαντικό να 
συμπληρωθούν από τον/την εκπαιδευτικό και να παρουσια-
στούν στην ολομέλεια, για να μπορέσουν όλοι/ες οι μαθητές/
τριες να γράψουν τις ορθές έννοιες (1. Εσωτερική μεμβράνη, 2. 
Εξωτερική μεμβράνη, 3. Μεσομεμβρανικός χώρος, 4. Μήτρα.)
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Για τα ερωτήματα που δίνονται στη στάση για συζήτηση είναι 
πολύ σημαντικό να δοθεί χρόνος για εξατομικευμένη και ομαδι-
κή εργασία και να γίνει και συζήτηση στην ολομέλεια. Με βάση 
τα ερωτήματα αυτά, γίνονται οι απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ 
πεπτικού, κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος. Επί-
σης, δίνεται η δυνατότητα αναστοχασμού γύρω από τη συνεργα-
σία των διαφόρων οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου 
οργανισμού για την επιτέλεση μιας λειτουργίας, όπως είναι η 
απελευθέρωση  ενέργειας. Η κατανόηση αυτή παραπέμπει, επί-
σης, στην κατανόηση της πολυπλοκότητας του οργανισμού, της 
αλληλεξάρτησης των διαφόρων λειτουργιών και της ολιστικής 
προσέγγισης που απαιτείται για τη διατήρηση της υγείας μας.
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Οι ασκήσεις για το σπίτι παρουσιάζουν διαφοροποίηση και ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ασκήσεις ως κατ΄ οίκον ερ-
γασία, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών/τριών.

Οι ασκήσεις 1,2,3 είναι ασκήσεις χαμηλού βαθμού δυσκολίας, 
ενώ οι ασκήσεις 4 και 5 απαιτούν πιο περίπλοκη συλλογιστική 
σκέψη, καθώς επίσης και πιο εξειδικευμένες δεξιότητες. Για 
παράδειγμα, στην άσκηση 5, οι μαθητές/τριες καλούνται να αξι-
οποιήσουν τα δεδομένα ενός πίνακα, για να κατασκευάσουν 
γραφική παράσταση και στη συνέχεια να βγάλουν συμπεράσμα-
τα με βάση τα δεδομένα. Η άσκηση αυτή θα βοηθήσει τους/τις 
μαθητές/τριες να εντοπίζουν στοιχεία με την αξιοποίηση διαφο-
ρετικών αναπαραστάσεων.
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Στη Δραστηριότητα 3.3., οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετή-
σουν τη δομή και τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος 
του ανθρώπινου οργανισμού.

Με τη βοήθεια της εικόνας της Δραστηριότητας 3.3.1, καθώς 
και με χάρτες του αναπνευστικού συστήματος στον άνθρωπο, ή 
και με άλλα μοντέλα που ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να 
προμηθεύσει τους/τις μαθητές/τριες, αναμένεται να είναι σε 
θέση να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του σχετικού σχεδιαγράμ-
ματος.
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Στις Δραστηριότητες 3.3.2, 3.3.3 και 3.3.4, οι μαθητές/τριες με 
τη βοήθεια υποστηρικτικών ερωτήσεων του/της εκπαιδευτικού, 
αναμένεται να κατανοήσουν τον ρόλο των ρινικών κοιλοτήτων, 
του φάρυγγα και της επιγλωττίδας, καθώς και της τραχείας.

Θα ήταν χρήσιμο οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τα ακόλουθα 
όσον αφορά στις ρινικές κοιλότητες: Το εσωτερικό των ρινικών 
κοιλοτήτων καλύπτεται από μια μεμβράνη που λέγεται βλεννο-
γόνος, του οποίου τα κύτταρα παράγουν βλέννα. Η βλέννα 
υγραίνει τον αέρα και συγκρατεί σκόνες και άλλα σωματίδια του 
εισπνεόμενου αέρα. Τα ξένα σωματίδια συγκρατούνται, επίσης, 
και από τρίχες που υπάρχουν στις ρινικές κοιλότητες. Τα αιμο-
φόρα αγγεία του βλεννογόνου των ρινικών κοιλοτήτων θερμαί-
νουν τον εισπνεόμενο αέρα.

Όσον αφορά στον λάρυγγα και την επιγλωττίδα, οι μαθητές/τριες 
θα πρέπει να κατανοήσουν ότι κατά την κατάποση, η επιγλωττίδα 
κλείνει το στόμιο του λάρυγγα και έτσι αποφεύγεται η είσοδος 
τροφής προς τους πνεύμονες.

Η αξιοποίηση σχετικών ταινιών πολύ σύντομης διάρκειας ή και 
προσομοιώσεων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κα-
τανόηση της εισπνοής και εκπνοής στον ανθρώπινο οργανισμό.
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Για τον ρόλο της τραχείας, οι μαθητές/τριες, θα πρέπει να μελε-
τήσουν πρώτα, προσεκτικά, το «Γνωρίζετε ότι...» και, στη συνέ-
χεια, να απαντήσουν τα σχετικά ερωτήματα.

Στη δραστηριότητα 3.3.5, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο, 
αρχικά, να παραπέμψει τους/τις μαθητές/τριες στη Δραστηριό-
τητα 3.3.1., για να πάρουν πληροφορίες όσον αφορά στη δομή 
των πνευμόνων. Στη συνέχεια, να προχωρήσουν στη συμπλή-
ρωση του σχεδιαγράμματος και να αναστοχαστούν όσον αφορά 
στον ρόλο των κυψελίδων των πνευμόνων. Για να μπορέσουν οι 
μαθητές/τριες να αντιληφθούν τον ρόλο των κυψελίδων, θα 
ήταν χρήσιμο να διαπιστώσουν αφενός το γεγονός ότι κάθε κυ-
ψελίδα περιβάλλεται από ένα μεγάλο διακλαδισμένο αριθμό τρι-
χοειδών αγγείων, και αφετέρου ότι η συνολική επιφάνεια των 
πνευμόνων, όταν ανοιχτούν όλες οι κυψελίδες, είναι ίση με την 
επιφάνεια ενός γηπέδου τένις.
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Στη Δραστηριότητα 3.3.6, οι μαθητές/τριες καλούνται να κατα-
σκευάσουν ένα μηχανικό ανάλογο (μοντέλο) που αφορά στην 
είσοδο και την έξοδο του ατμοσφαιρικού αέρα στους πνεύμο-
νες. Η ανάπτυξη του μοντέλου μπορεί να γίνει από τον/την εκ-
παιδευτικό και να συζητηθεί στην ολομέλεια της τάξης. Στο στά-
διο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να γίνει σύντομη συζήτηση για τον 
ρόλο των μοντέλων στην επιστήμη, και με την αξιοποίηση της 
δραστηριότητας αυτής να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς των μοντέλων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί η διαφορά μεταξύ πνευμονικής ανα-
πνοής και κυτταρικής αναπνοής. Οι μαθητές/τριες έχουν έντο-
νες παρανοήσεις για το θέμα αυτό, καθώς θεωρούν ότι πνευμο-
νική και η κυτταρική αναπνοή είναι το ίδιο θέμα...

Για την αξιολόγηση των μοντέλων των μαθητών μπορεί να αξιο-
ποιηθεί κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης των μοντέλων, με απώτερο στόχο τη βελτίω-
ση των μοντέλων των μαθητών/τριών, καθώς και την αποτελε-
σματικότερη προώθηση της εννοιολογικής και επιστημολογικής 
κατανόησης των μαθητών/τριών.
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Στη Δραστηριότητα 3.3.8, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετή-
σουν τον τρόπο με τον οποίο το οξυγόνο και το διοξείδιο του 
άνθρακα διαπερνούν τα τοιχώματα των κυψελίδων και των τρι-
χοειδών αγγείων. Η κατανόηση του μηχανισμού της διάχυσης /
διαπίδυσης μπορεί να υποβοηθηθεί με την παρακολούθηση της 
πολυμεσικής παρουσίασης που δίνεται, αλλά και από μικρά πει-
ράματα που μπορούν να γίνουν στην τάξη. Για παράδειγμα, η 
διάχυση χρωστικής ουσίας μέσα σε ένα ποτήρι νερό, ή η διάχυ-
ση αρώματος μέσα στον χώρο της αίθουσας διδασκαλίας, κ.λπ.
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Οι δραστηριότητες 3.3.8β και 3.3.8γ στοχεύουν στην κατανόηση 
του μηχανισμού της διάχυσης/διαπίδυσης του οξυγόνου και του 
διοξειδίου του άνθρακα διαμέσου της στιβάδας του τοιχώματος 
των κυψελίδων και των αιμοφόρων αγγείων που περιβάλλουν 
τις κυψελίδες. Αυτές οι δραστηριότητες προωθούν την κριτική 
σκέψη των μαθητών και την κατανόηση του μηχανισμού της ει-
σπνοής και εκπνοής. Προτείνεται  όπως γίνει διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών και 
δοθεί η απαραίτητη στήριξη σε κάθε περίπτωση. Η οπτικοποίηση 
των διαδικασιών που λαμβάνουν, με σειρά, χώρα θα ήταν πολύ 
υποστηρικτική για να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τα σχετικά 
φαινόμενα.
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Στη Δραστηριότητα 3.4, απλά να γίνει αναφορά στην αναερόβια 
αναπνοή και να τονιστεί η βασική διαφορά της με την αερόβια 
αναπνοή. Με την αξιοποίηση του «Γνωρίζετε ότι...», οι μαθητές/
τριες αναμένεται να μπορέσουν να κατανοήσουν πότε και γιατί 
χρησιμοποιείται η αναερόβια αναπνοή στον άνθρωπο. Επίσης, 
θα αντιληφθούν γιατί δεν μπορεί να γίνεται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα η αναερόβια κυτταρική αναπνοή και γιατί προκαλεί 
κόπωση.
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Στη Δραστηριότητα 3.5, οι μαθητές/τριες με την αξιοποίηση της 
εικόνας και των πληροφοριών που δίνονται, αναμένεται να ενη-
μερωθούν για βασικές παθήσεις του αναπνευστικού συστήμα-
τος που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετός διδακτικός χρόνος για 
να μελετήσουν όλες οι ομάδες όλες τις παθήσεις, τότε ο/η εκ-
παιδευτικός μπορεί να κάνει καταμερισμό εργασίας και κάθε 
ομάδα να μελετήσει από μια ή δύο παθήσεις, και στη συνέχεια 
να γίνει παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης.
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Στη Δραστηριότητα 3.5.2, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα 
να παρατηρήσουν εικόνες από τον βλεννογόνο των βρόγχων 
τριών ατόμων και να διαπιστώσουν τις μορφολογικές διαφορές 
που παρουσιάζονται λόγω της κατανάλωσης τσιγάρου.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να αντιληφθούν από μόνοι/ες 
τους οι μαθητές/τριες τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος 
και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που να προωθούν 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Στη Δραστηριότητα 3.6, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετή-
σουν τα συστατικά των τσιγάρων και να αναστοχαστούν για τις 
συνέπειες που έχει στην υγεία το ενεργό και παθητικό κάπνισμα.
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Η εργασία αυτή θα ήταν καλό να ανατεθεί για το σπίτι, ούτως 
ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους 
να την ετοιμάσουν και επίσης, να εξοικονομηθεί διδακτικός 
χρόνος στην τάξη.

Για την παρουσίαση των εργασιών θα ήταν χρήσιμο, κάθε ομάδα 
να παρουσιάσει τις δικές της απαντήσεις και να ακολουθήσει 
συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.

Οι ασκήσεις αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογιστικών δε-
ξιοτήτων, αλλά και στάσεων και συμπεριφορών που αφορούν 
στον αθλητισμό και σε έναν υπεύθυνο και υγιεινό τρόπο ζωής.
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Οι ασκήσεις 1-4 στοχεύουν στην επανάληψη των διαφόρων βα-
σικών εννοιών, τις οποίες οι μαθητές/ τριες έχουν μελετήσει 
στην υποενότητα αυτή, καθώς και στη συσχέτιση μεταξύ των 
διαφόρων εννοιών των άλλων συστημάτων του ανθρώπινου ορ-
γανισμού, που έχουν μελετήσει.
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Οι Δραστηριότητες 3.8.1 μέχρι 3.8.6 στοχεύουν όπως οι μαθη-
τές/ τριες διαπιστώσουν και καταγράψουν τις πέντε λειτουργίες 
του ερειστικού συστήματος στον άνθρωπο, και αντιληφθούν την 
πολύπλευρη σημασία του στη λειτουργία του οργανισμού μας. 

Η αναφορά στη σύσταση του μυελού των οστών, καθώς και η 
διασύνδεση του με το αίμα και τις μεταμοσχεύσεις που οι μαθη-
τές/τριες έχουν διδαχθεί στη Βιολογία της Ά  και Β́  Γυμνασίου 
παρέχει τη δυνατότητα για επαναφορά της σχετικής προϋπάρ-
χουσας γνώσης και την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Ο/Η εκ-
παιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να στηρίζει την ομαδική εργασία 
υποβάλλοντας αναστοχαστικές/ υποστηρικτικές ερωτήσεις.

Επίσης, είναι σημαντικό όπως ο/η εκπαιδευτικός διευκρινίσει 
ότι ο μυελός των οστών δεν έχει σχέση με τον νωτιαίο μυελό, ο 
οποίος βρίσκεται στη σπονδυλική μας στήλη και ο οποίος απο-
τελεί ιστό του νευρικού συστήματος.

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο όπως ο /η εκπαιδευτικός διερευνήσει 
κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τη σημασία των λέξεων ερεί-
ζω, έρεισμα, ερειστικό. Αν δεν το γνωρίζουν να εξηγηθεί για να 
είναι σε θέση οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν κατάλληλα τον 
όρο ερειστικό σύστημα.
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Η Δραστηριότητα 3.9 που αφορά στη δομή του ερειστικού συ-
στήματος στοχεύει όπως οι μαθητές/τριες διερευνήσουν και 
ανακαλύψουν τους παράγοντες εκείνους που αφορούν στο 
ερειστικό σύστημα και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
αθλητική αριστεία. 

Η Δραστηριότητα 3.9.1 αφορά στη βασική δομή του ερειστικού 
συστήματος στον άνθρωπο. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μπο-
ρούν να περιγράφουν τα βασικά μέρη του ερειστικού συστήμα-
τος, αξιοποιώντας σχετικό σχήμα: 1. Σκελετός του κορμού (σκε- 
λετός της κεφαλής, σκελετός της σπονδυλικής στήλης, σκελε-
τός του θώρακα). 2. Σκελετός των άνω και κάτω άκρων (σκελε-
τός των άνω άκρων και σκελετός ώμου, σκελετός κάτω άκρων 
και σκελετός λεκάνης).

Απώτερος στόχος είναι όπως οι μαθητές/τριες αντιληφθούν την 
εξειδίκευση που υπάρχει στα διάφορα οστά του ερειστικού συ-
στήματος, ούτως ώστε σε επόμενα μαθήματα να μπορέσουν να 
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κάνουν τις διάφορες συνδέσεις με τη λειτουργία τους. Για τον 
σκοπό αυτό, θα ήταν επίσης χρήσιμο να αξιοποιηθούν διάφορα 
μοντέλα του ερειστικού συστήματος που υπάρχουν στο εργαστή-
ριο Βιολογίας, π.χ. σκελετός ανθρώπου, χάρτες ερειστικού συ-
στήματος στον άνθρωπο, κλπ.

Η Δραστηριότητα 3.9.2 παρέχει στους μαθητές/τριες τη δυνατό-
τητα να αντιληφθούν πιο συγκεκριμένα την ποικιλότητα των 
οστών. Ειδικότερα, με την αξιοποίηση του σχήματος του βιβλίου, 
αλλά και την αξιοποίηση του σκελετού και χαρτών του ερειστι-
κού συστήματος του εργαστηρίου Βιολογίας  μπορούν να αντι-
ληφθούν ότι μερικά από τα οστά του σκελετού εμφανίζουν επι-
μήκυνση και λέγονται μακρά οστά, κάποια άλλα έχουν μικρό 
μήκος και λέγονται βραχέα οστά, ενώ κάποια είναι λεπτά και 
πλατιά και λέγονται πλατιά οστά. Ο/η κάθε μαθητής/τρια θα ήταν 
χρήσιμο αρχικά να εργαστεί ατομικά για να παρατηρήσει, να 
εντοπίσει και να γράψει τα διάφορα είδη οστών στο σχετικό πί-
νακα, με κριτήριο τη μορφή τους. Στη συνέχεια, να ακολουθήσει 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια. 

Οι Δραστηριότητες 3.9.3, 3.9.4  παρουσιάζουν συνοπτικά τα χα-
ρακτηριστικά του σκελετού της κεφαλής και της σπονδυλικής 
στήλης και έχουν περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα. Η μελέ-
τη των πληροφοριών του πίνακα της δραστηρ. 3.9.3 και η συ-
μπλήρωση των κενών του πίνακα καθώς και των ενδείξεων των 
εικόνων της δραστηρ. 3.9.4 μπορεί να ανατεθεί και ως εργασία 
για το σπίτι.
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Θα πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Γνωρίζετε ότι…, 
καθώς και στη Δραστηριότητα 3.9.5 που αφορά στα κυρτώματα 
της σπονδυλικής στήλης, καθώς και στις παθήσεις της σπονδυ-
λικής στήλης που οφείλονται σε παραμορφώσεις των κυρτωμά-
των. Ανάλογη έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στις ασκήσεις 4 
και 5, οι οποίες σχετίζονται με τις παθήσεις της σπονδυλικής 
στήλης και την καθημερινή ζωή, τις συνήθειες και τον τρόπο 
ζωής μας.

Οι Δραστηριότητες 3.9.6, 3.9.7  παρουσιάζουν συνοπτικά τα χα-
ρακτηριστικά του σκελετού των άνω και κάτω άκρων και έχουν 
περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα. Η μελέτη των πληροφορι-
ών του πίνακα της δραστηρ. 3.9.6 και η συμπλήρωση των κενών 
του πίνακα καθώς και των ενδείξεων των εικόνων της δραστηρ. 
3.9.7 μπορεί να ανατεθεί και ως εργασία για το σπίτι.

Θα πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Γνωρίζετε ότι…, 
ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι τα ακατάλληλα 
υποδήματα διαταράσσουν τη φυσιολογική διεργασία της βάδι-
σης. Αυτό προκαλεί γρήγορη κόπωση (ψηλά τακούνια) και περι-
ορισμένη σταθερότητα (λεπτά τακούνια) με αυξημένο κίνδυνο 
για διάστρεμμα (στραμπούληγμα) του άκρου ποδιού.

Γενικότερα, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να  ενθαρρύνει 
τους/τις μαθητές/τριες να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες και 
βιώματά τους που αφορούν παθήσεις του ερειστικού συστήμα-
τος και να συζητηθούν τρόποι πρόληψης ή/και αντιμετώπισής 
τους. Το γεγονός ότι οι παθήσεις του ερειστικού συστήματος 
αποτελούν περίπου το 10% των προβλημάτων της παιδικής ηλι-
κίας, αναδεικνύει τη σημασία μιας τέτοιας συζήτησης.

Παθήσεις που μπορούν να συζητηθούν είναι: σκολίωση, κύφω-
ση, λόρδωση, δισκοπάθεια, διάστρεμμα, εξάρθρωση, αρθρίτι-
δες, οστεοπόρωση.
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Στις ασκήσεις για το σπίτι 1-6, οι μαθητές/τριες θα εξασκηθούν 
και θα εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στη δομή, λειτουρ-
γία και παθήσεις του ερειστικού συστήματος. Ο/Η εκπαιδευτι-
κός, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που έχει και με τις μαθη-
σιακές ανάγκες των μαθητών/τριών του, μπορεί να επιλέξει 
εκείνες τις ασκήσεις που θεωρεί πιο κατάλληλες για αυτούς. 

Στην άσκηση 6, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να δημι-
ουργήσουν μοντέλα κάποιου μέρους του ερειστικού συστήμα-
τος. Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συζητήσει κάποιες 
ιδέες με τους/τις μαθητές/τριες για υλικά που μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν, καθώς και τρόπους αξιολόγησης και βελτιώσης 
των μοντέλων τους.
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Στην άσκηση 7, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να διερευ-
νήσουν και να προσπαθήσουν να δώσουν μια εξήγηση για την 
ονομασία του πρώτου σπόνδυλου του αυχενικού κυρτώματος 
της σπονδυλικής μας στήλης, ο οποίος ονομάζεται άτλας.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συζητήσει κάποιες ιδέες 
με τους/τις μαθητές/τριες για τη σχέση της μυθολογίας και της 
επιστήμης και να προσπαθήσουν να βρουν συνδέσεις και συ-
σχετίσεις που πιθανώς υπάρχουν μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σχέση του 
μύθου και της επιστήμης, θα μπορούσε να γίνει αναφορά στο ότι 
η μυθολογία σχετίζεται με την έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου 
για ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που τον περιβάλλουν, 
ενώ η επιστήμη ασχολείται με θέματα που έχουν εξάψει την πε-
ριέργεια του ανθρώπου από την αρχαιότητα, και ότι η επιστήμη 
ζυμώθηκε μέσα από διάφορες πρωταρχικές αντιλήψεις των αν-
θρώπων για τον φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει.
Επίσης, μπορεί να δοθεί έμφαση στο ότι ο μύθος χρησιμοποιεί 
τη φαντασία για να ερμηνεύσει τον κόσμο, ενώ η επιστήμη ακο-
λουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, με βάση εμπειρικά δε-
δομένα και στοχεύει στην ανάπτυξη έγκυρης και αξιόπιστης 
γνώσης. 

Μια τέτοια προσέγγιση, δυνητικά, συνεισφέρει σε μια πιο ολιστι-
κή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και στην καλύτερη κατανόη-
ση της φύσης της επιστήμης και της ανάπτυξης της επιστημονι-
κής γνώσης. Τέτοια θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν και 
εργασίες τύπου project και να αξιοποιηθούν για το περιοδικό 
του σχολείου, για εργασίες σε ομίλους κλπ.

Στην άσκηση 8, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αναστο-
χαστούν και να εκτιμήσουν την εθελοντική δωρεά οργάνων και 
ιδιαίτερα μυελού των οστών, και να αντιληφθούν ότι με τέτοιες 
πράξεις κορυφώνεται η προσφορά ενός ανθρώπου προς ένα 
συγκεκριμένο συνάνθρωπό του, στον οποίο χαρίζεται πραγματι-
κά ζωή. Οι μαθητές/τριες έχουν διαπραγματευθεί το θέμα των 
μεταμοσχεύσεων στην Ά  Γυμνασίου, ενώ έχουν συζητήσει το 
θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας στη Β́  Γυμνασίου. Ο προβλη-
ματισμός και ο αναστοχασμός τέτοιων θεμάτων προωθεί σημα-
ντικές στάσεις και συμπεριφορές που αφορούν στον εθελοντι-
σμό και στην ενεργό πολιτότητα.
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Η Δραστηριότητα 3.10 (3.10.1 μέχρι 3.10.7) αφορά στις διάφο-
ρες αρθρώσεις των οστών του ανθρώπινου οργανισμού, στα 
είδη των διαφόρων αρθρώσεων, στον μηχανισμό λειτουργίας 
των αρθρώσεων, καθώς και στις κακώσεις και παθήσεις των 
αρθρώσεων. 

Οι επιμέρους δραστηριότητες είναι σχετικά εύκολες και οι μαθη-
τές/τριες θα ήταν χρήσιμο να αφεθούν να αλληλεπιδράσουν στις 
ομάδες τους και να προσπαθήσουν αρχικά εξατομικευμένα και 
στη συνέχεια ομαδικά να τις συμπληρώσουν.  Με την ολοκλή-
ρωση της ατομικής και ομαδικής εργασίας, θα πρέπει να ακο-
λουθήσει η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια.

Ο/ η εκπαιδευτικός θέτοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά 
ερωτήματα υποστηρίζει την ατομική και ομαδική εργασία των 
μαθητών/τριών, με στόχο την κατανόηση της δομής και λειτουρ-
γίας των αρθρώσεων. 



177

Οι Δραστηριότητες 3.11.1 και 3.11.2 αφορούν στη δομή (μορ-
φολογία) των οστών. Οι μαθητές/τριες με την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων αυτών θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οστά 
και ο σκελετός γενικότερα είναι ζωντανοί ιστοί που έχουν πολ-
λές και σημαντικές λειτουργίες.

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν και αφορούν στη χημική 
σύσταση των οστών θα συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο στην 
κατανόηση της δομής και λειτουργίας των οστών. Δεδομένου, 
ότι υπάρχει η παρανόηση ότι τα οστά δεν είναι ζωντανά, θα ήταν 
χρήσιμο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη δομή και χημική σύστα-
ση των οστών. Επίσης, να τονισθεί ότι η μικροσκοπική σύσταση 
των οστών επηρεάζει τη λειτουργικότητα των οστών και διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην άσκηση και κατ΄ επέκταση στον 
αθλητισμό.

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να γίνει και γενική αναφορά στη δι-
αδικασία σχηματισμού των οστών (οστεοποίηση), η οποία αρχί-
ζει από την εμβρυική ηλικία και ολοκληρώνεται περίπου με το 
τέλος της εφηβείας: αντικατάσταση του χόνδρου των οστών με 
οστέινη ουσία. Το μέγεθος της οστεοποίησης διαδραματίζει, επί-
σης, σημαντικό ρόλο στην αθλητική επίδοση του κάθε αθλητή.
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Στη Δραστηριότητα 3.11.3, οι μαθητές /τριες καλούνται να διε-
ξάγουν μια πειραματική δραστηριότητα που αφορά στη χημική 
σύσταση των οστών. Δεδομένου ότι αυτή η πειραματική δραστη-
ριότητα απαιτεί τη χρήση υδροχλωρικού οξέος και αναμμένου 
λύχνου, και δεδομένου ότι τα πλείστα εργαστήρια Βιολογία δια-
θέτουν μία ή και καθόλου εστίες για τη διεξαγωγή πειραμάτων, 
προτείνεται η εξής διαδικασία: Οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσι-
μο να καταγράψουν την αρχική τους υπόθεση για τη χημική σύ-
σταση των οστών, καθώς και τους παράγοντες (μεταβλητές) του 
πειράματος, συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα του βιβλίου 
Δραστηριοτήτων, και στη συνέχεια να γίνει επίδειξη του πειρά-
ματος από τον/την εκπαιδευτικό. Με βάση τα αποτελέσματα του 
πειράματος, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εξαγάγουν τα συμπε-
ράσματά τους, και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην αποδοχή 
ή την απόρριψη της αρχικής τους υπόθεσης. 

Στο Γνωρίζετε ότι... δίνονται συνοπτικά διάφορες πληροφορίες 
για τη σύσταση των οστών και γίνεται αναφορά στα αίτια της 
οστεοπόρωσης. Δεδομένου ότι η οστεοπόρωση αποτελεί μια αρ-
κετά διαδεδομένη και σοβαρή πάθηση των οστών, θα ήταν χρή-
σιμο να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να διατυπώσουν 
πιθανές εμπειρίες που έχουν για θέματα οστεοπόρωσης και να 
συζητηθούν στην ολομέλεια της τάξης οι τρόποι πρόληψής της, 
αξιοποιώντας και τις πληροφορίες που δίνονται στο Γνωρίζετε 
ότι… της σελίδας 209 του βιβλίου Δραστηριοτήτων.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι το σωστό 
διαιτολόγιο εμπλουτισμένο σε ασβέστιο, η άθληση και η διατή-
ρηση του σωστού βάρους αναστέλλουν τον χρόνο εμφάνισης 
της πάθησης της οστεοπόρωσης.
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Στη Δραστηριότητα 3.11.4, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρα-
τηρήσουν στο μικροσκόπιο έτοιμα παρασκευάσματα δομής των 
οστών. Προτείνεται η εξής διαδικασία:

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει τα αντίστοιχα παρασκευάσματα στην 
κάθε ομάδα μαθητών, οι οποίοι στη συνέχεια προχωρούν στη 
διεξαγωγή των σχετικών παρατηρήσεων  και σχεδιάζουν στον 
σχετικό κύκλο, που υπάρχει στη δραστηριότητα, τη μικροσκοπι-
κή δομή του σχετικού οστού όπως την παρατήρησαν στο μικρο-
σκόπιο.  Επιπλέον, οι μαθητές/τριες υπολογίζουν την τελική με-
γέθυνση του αντικειμένου το οποίο έχουν παρατηρήσει στο 
μικροσκόπιο. 

Απώτερος σκοπός της δραστηριότητας είναι αφενός η καλύτερη 
κατανόηση της δομής των οστών και αφετέρου η περαιτέρω 
ανάπτυξη δεξιοτήτων μικροσκοπικής παρατήρησης.

Στη Δραστηριότητα 3.12, οι μαθητές/τριες καλούνται να παρα-
κολουθήσουν ένα βίντεο με τίτλο «Ερειστικό σύστημα και Πρω-
ταθλητισμός» και στη συνέχεια με βάση τις πληροφορίες του 
βίντεο, με όσα έχουν μελετήσει μέχρι τώρα για το ερειστικό σύ-
στημα στον άνθρωπο, καθώς και με άλλα δεδομένα τα οποία 
μπορούν να αναζητήσουν από διάφορες άλλες έγκυρες πηγές 
πληροφόρησης, μπορούν να γράψουν τρεις βιολογικούς παρά-
γοντες που σχετίζονται με το ερειστικό σύστημα και διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ανέλιξη ενός αθλητή, καθώς και στην 
αθλητική του απόδοση.

Απώτερος σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες ότι η αθλητική αριστεία και ο πρωταθλητισμός 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γενετικά και φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά ενός αθλητή. Στην περίπτωση του ερειστικού 
συστήματος έχει σημασία το φύλο του αθλητή, η αρχιτεκτονική 
των οστών και των αρθρώσεων του, η σύσταση των οστών, το 
μέγεθος της οστεοποίησης κλ.π, χωρίς να είναι βέβαια οι μονα-
δικοί παράγοντες που καθορίζουν την αθλητική επίδοση, όπως 
θα μπορέσουν οι μαθητές/τριες να  διαπιστώσουν στη συνέχεια.
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Στις ασκήσεις 1-5 για το σπίτι, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαι-
ρία να κάνουν μια σύντομη επανάληψη για τη δομή των οστών 
και των αρθρώσεων, καθώς και για τις διάφορες παθήσεις που 
σχετίζονται με αυτά. 

Θα ήταν χρήσιμο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και να τονισθεί η 
σημασία της πρόληψης των διαφόρων παθήσεων του ερειστι-
κού συστήματος, όπως και η σημαντική συνεισφορά της τεχνο-
λογίας στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που 
αφορούν στην ανάπτυξη μεθόδων διερεύνησης  και θεραπείας 
των παθήσεων αυτών.
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Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ερειστικού συστήματος, οι 
μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν το μυϊκό σύστημα στον 
άνθρωπο, του οποίου η δομή και η λειτουργία του, με βάση τα 
γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε αθλητή, διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην αθλητική αριστεία και στον πρωταθλητισμό.

Στη Δραστηριότητα 3.13.1, οι μαθητές/τριες καλούνται, με βάση 
τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για τη δομή του ανθρώπινου 
οργανισμού, να προσπαθήσουν να δώσουν ένα λειτουργικό ορι-
σμό για τους μύες. 

Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι η ιδιότητα 
των μυών να συστέλλονται επιτρέπει στον οργανισμό να επιτελεί 
έναν πολύ μεγάλο αριθμό λειτουργιών, όπως είναι η κίνηση. 
Επιπλέον, όμως θα ήταν σημαντικό να κατανοήσουν ότι και βα-
σικές διαδικασίες όπως η στήριξη του σώματος έναντι της βα-
ρύτητας και η κίνηση επάνω στη γη, η μάσηση της τροφής και η 
πέψη της, η παραγωγή της φωνής, η έκφραση των συναισθημά-
των στο πρόσωπο μας κλπ,  οφείλονται επίσης στους μύες.

Στην Δραστηριότητα 3.13.2, κάνοντας τη σχετική αντιστοίχιση, 
θα αντιληφθούν ότι υπάρχουν διάφορα είδη μυών με βάση τη 
δομή και τη λειτουργία τους.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να παρουσιάσει στους μα-
θητές/τριες κάποια μοντέλα μυών από διάφορα όργανα του αν-
θρώπινου οργανισμού που πιθανώς να υπάρχουν στο εργαστή-
ριο Βιολογίας ή στο διαδίκτυο, για να κατανοήσουν καλύτερα τη 
δομή, καθώς και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών μυών. 
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Η Δραστηριότητα 3.14 (3.14.1 - 3.14.6) έχει ως στόχο να αντιλη-
φθούν οι μαθητές/τριες τον τρόπο λειτουργίας των σκελετικών 
μυών. Αρχικά, οι μαθητές/τριες είναι χρήσιμο να πειραματι-
σθούν με τις κινήσεις του βραχίονά τους ούτως ώστε να αντιλη-
φθούν εμπειρικά τον τρόπο λειτουργίας του δικέφαλου και τρι-
κέφαλου μυός. Οι έννοιες αυτές είναι οικείες στους/στις 
μαθητές/τριες από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αυτό θα 
βοηθήσει στην προσπάθεια οικοδόμησης της γνώσης για τον 
μηχανισμό λειτουργίας των μυών.  Συγκεκριμένα, οι μαθητές/
τριες με τα βήματα που καλούνται να κάνουν με τον βραχίονα 
τους, μπορούν να αντιληφθούν ότι η συστολή του δικέφαλου 
κάμπτει τον πήχη προς το σώμα, ενώ η αντίστροφη κίνηση γίνε-
ται από τον τρικέφαλο. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί με βάση το 
πράδειγμα του δικέφαλου και τρικέφαλου μυός να τονίσει ότι οι 
μύες συγκροτούν ζεύγη (ή ομάδες) που τα μέλη τους δρουν 
ανταγωνιστικά.
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Η εικόνα της Δραστηριότητας 3.14.6 είναι αρκετά βοηθητική για 
την κατανόηση του τρόπου σύνδεσης των μυών με τα οστά. Οι 
μαθητές/τριες, με βάση τις Δραστηριότητες 3.14.1-3.14.6, μπο-
ρούν να διαπιστώσουν ότι οι περισσότεροι σκελετικοί μύες είναι 
μακροί με ατρακτοειδές σχήμα και προσφύονται σε δύο ή περισ-
σότερα οστά. Στους σκελετικούς μύες, η γαστέρα αποτελεί το 
συσταλτό τμήμα του μυός, ενώ ο τένοντας (ή περισσότεροι τένο-
ντες) προσφύουν τον μυ, συνήθως,  σε δύο ή περισσότερα οστά.

Η εικόνα της Δραστηριότητας 3.14.6 είναι  επίσης αρκετά βοη-
θητική για να διαπιστώσουν οι μαθητές/τριες ότι οι σκελετικοί 
μύες αποτελούνται από δεσμίδες μυϊκών ινών. 

Ο/Η εκπαιδευτικός  θα ήταν χρήσιμο να υποβάλλει αναστοχαστι-
κές/ υποστηρικτικές ερωτήσεις για να μπορέσουν οι μαθητές/
τριες να κατανοήσουν ότι οι μυϊκές  ίνες αποτελούν τις δομικές 
και λειτουργικές μονάδες των μυών, δηλαδή τα μυϊκά κύτταρα.

Στη Δραστηριότητα  3.15.1, οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια της 
εικόνας που δίνεται για τη δομή του μυός, αλλά και με την αξιο-
ποίηση μοντέλων ή άλλων εικόνων που μπορεί να είναι διαθέσι-
μες  στο εργαστήριο Βιολογίας, μπορούν να μελετήσουν τη δομή 
του μυός και να διαπιστώσουν ότι η δομή των μυϊκών ινών εμ-
φανίζει πολλές ιδιαιτερότητες και ότι υπάρχουν δύο είδη μυϊκών 
ινών (Ίνες βραδείας συστολής και ίνες ταχείας συστολής).

Στη Δραστηριότητα 3.15.2, οι μαθητές/τριες  καλούνται να μελε-
τήσουν το διάγραμμα που αφορά  στη σχέση  που υπάρχει μετα-
ξύ ποσοστού των δύο ειδών μυϊκών ινών ενός αθλητή και του 
αθλήματος στο οποίο μπορεί να διακριθεί. Οι μαθητές/τριες 
αναλύοντας και αξιολογώντας τα δεδομένα του σχεδιαγράμμα-
τος θα πρέπει να εξαγάγουν συμπεράσματα για να απαντήσουν 
τις  σχετικές ερωτήσεις που ακολουθούν.
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Το Γνωρίζετε ότι… που υπάρχει στη σελίδα 219, θα πρέπει να 
τονισθεί ιδιαίτερα, Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός μετά τη δι-
εξαγωγή των δραστηριοτήτων 3.15.1 και 3.15.2, θα πρέπει να 
συντονίσει μια σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης που 
να αφορά  στο ότι η κατανομή των τύπων των μυϊκών ινών στον 
άνθρωπο είναι γενετικά προκαθορισμένη. Οι μαθητές/τριες θα 
ήταν χρήσιμο να μπορούν να κάνουν προβλέψεις για διάφορα 
αθλήματα και πρωταθλητές όσον αφορά στο ποσοστό των δύο 
ειδών μυϊκών ινών που θα μπορούσαν να διαθέτουν.  Η επισή-
μανση  αυτή είναι σημαντική δεδομένου ότι το ποσοστό των δύο 
ειδών μυϊκών ινών ενός αθλητή καθορίζει σημαντικά και το 
άθλημα στο οποίο μπορεί να διακριθεί.

Στη δραστηριότητα 3.15.3, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελε-
τήσουν τα χαρακτηριστικά των μυϊκών ινών και να  επιλέξουν 
ποιες μυϊκές ίνες έχουν σε μεγάλο ποσοστό (α) οι δρομείς αντο-
χής, (β) οι δρομείς ταχύτητας. Μετά από εξατομικευμένη και 
ομαδοσυνεργατική εργασία οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συ-
μπληρώσουν τον πίνακα και να αιτιολογήσουν την απάντησή 
τους (Ερυθρές μυϊκές ίνες και δρομείς  αντοχής, Λευκές μυϊκές 
ίνες και δρομείς ταχύτητας).

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να υποβάλλει περαιτέρω 
υποστηρικτικές/ αναστοχαστικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της 
ομαδικής εργασίας των μαθητών όσον αφορά στις ομοιότητες 
και διαφορές μεταξύ των δύο ειδών μυϊκών ινών και στη συνέ-
χεια να ανακοινωθούν και στην ολομέλεια της τάξης.
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Στη Δραστηριότητα 3.15.4, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελε-
τήσουν τη μικροσκοπική κατασκευή των μυϊκών ινών και ανα-
μένεται να αντιληφθούν ότι η κάθε μυϊκή ίνα αποτελείται από 
μερικές εκατοντάδες μυϊκά ινίδια, τα οποία είναι παράλληλα δι-
ατεταγμένα και στην ίδια κατεύθυνση. Επίσης, τα μυϊκά ινίδια 
αποτελούνται από έναν ειδικό σχηματισμό, το σαρκομέριο, το 
οποίο επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές κατά μήκος του μυϊκού 
ινιδίου.

Πριν γίνει αναφορά από τον/την εκπαιδευτικό στη μικροσκοπική 
δομή του σαρκομερίου και τη μυϊκή συστολή, θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό στους μαθητές ότι τα σαρκομέρια συνιστούν τη στοι-
χειώδη μονάδα συστολής των μυϊκών ινιδίων και κατ επέκταση 
της μυϊκής ίνας και του μυός.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσει στους μα-
θητές ότι η δομή των μυϊκών ινών (μυϊκά  κύτταρα) εμφανίζει 
πολλές ιδιαιτερότητες και για αυτό πολλά από τα οργανίδια ή τα 
άλλα στοιχεία τους έχουν ιδιαίτερο όνομα σε σχέση με τα άλλα 
τυπικά κύτταρα του οργανισμού μας.

Ο μηχανισμός λειτουργίας της μυϊκής  συστολής θα μελετηθεί 
και σε επόμενες δραστηριότητες, συνδέοντας την ένταση της 
μυϊκής συστολής με τον αριθμό και το είδος των μυϊκών ινών, 
την ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου και την αθλητική αριστεία. 
Κατά συνέπεια, στο σημείο αυτό της ενότητας, είναι σημαντικό 
να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι ο αριθμός, το είδος και η 
λειτουργία  των μυϊκών ινών στον άνθρωπο που είναι γενετικά 
προκαθορισμένα, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες 
ενός αθλητή να αναδειχθεί στο άθλημά του σε πρωταθλητή.

Όσον αφορά στον μηχανισμό της μυϊκής  συστολής, οι μαθητές/
τριες πολύ γενικά, θα πρέπει να μπορούν να εξηγούν με την 
αξιοποίηση εικόνων ή και προσομοιώσεων ότι γίνεται διολίσθη-
ση των νηματίων ακτίνης ως προς τα νημάτια μυοσίνης και αυτό 
οδηγεί στη συστολή των σαρκομερίων και κατ επέκταση των 
μυών.
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Στο τέλος της υποενότητας αυτής υπάρχει μια σειρά από ασκή-
σεις για το σπίτι, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον/στη  μαθη-
τή/τρια να κάνει επανάληψη και να εμβαθύνει σε θέματα που 
αφορούν στη δομή και λειτουργία του μυϊκού συστήματος και τη 
συσχέτισή τους με την αθλητική αριστεία και τον πρωταθλητι-
σμό.   Υπάρχουν επίσης ασκήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
συλλογιστικών δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων και συμπεριφο-
ρών που αφορούν στον αθλητισμό και στη δημοκρατική πολιτό-
τητα .

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιλογής ασκήσεων για 
το σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του/της.  Επιπλέ-
ον, μπορεί να αναθέσει και άλλες ασκήσεις/ εργασίες, ανάλογα 
με τις ανάγκες και ενδιαφέροντά τους.
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Στην άσκηση 7, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία αξιοποιώ-
ντας τον μύθο του Μίλωνα Κροτωνιάτη να εξηγήσουν τη σημα-
σία της προπόνησης στην αθλητική επίδοση. Η αξιοποίηση του 
μύθου αυτού, με ένα πολύ παραστατικό τρόπο, επιτρέπει στους 
μαθητές να κατανοήσουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η προπό-
νηση, πέραν των γενετικών χαρακτηριστικών των αθλητών, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την αθλητική αριστεία.

Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να συζητήσει κά-
ποιες ιδέες με τους/τις μαθητές/τριες για τη σχέση της μυθολο-
γίας και της επιστήμης και να προσπαθήσουν να βρουν συνδέ-
σεις και συσχετίσεις που πιθανώς υπάρχουν μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σχέση του 
μύθου και της επιστήμης, θα μπορούσε να γίνει αναφορά στο ότι 
η  μυθολογία σχετίζεται με την έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου 
για ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που τον περιβάλλουν, 
ενώ η επιστήμη ασχολείται με θέματα που έχουν εξάψει την πε-
ριέργεια του ανθρώπου από την αρχαιότητα, και ότι η επιστήμη 
ζυμώθηκε μέσα από διάφορες πρωταρχικές αντιλήψεις των αν-
θρώπων για τον φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει.

Επίσης, μπορεί να δοθεί έμφαση στο ότι ο μύθος χρησιμοποιεί 
τη φαντασία για να ερμηνεύσει τον κόσμο, ενώ η επιστήμη ακο-
λουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, με βάση εμπειρικά δε-
δομένα και στοχεύει στην ανάπτυξη έγκυρης και αξιόπιστης
γνώσης. 

Μια τέτοια προσέγγιση, δυνητικά, συνεισφέρει σε μια πιο ολιστι-
κή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και στην καλύτερη κατανόη-
ση της φύσης της επιστήμης και της ανάπτυξης της  επιστημονι-
κής γνώσης. Τέτοια θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν και 
εργασίες τύπου project και να αξιοποιηθούν για το περιοδικό 
του σχολείου, για εργασίες σε ομίλους κλπ.

Στην άσκηση 9,  οι μαθητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν στο 
διαδίκτυο πληροφορίες για τους ολυμπιακούς αγώνες και να 
ετοιμάσουν μια ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, και να παρουσιάσουν την εργασία τους υπό μορφή 
αφίσιας (πόστερ). Η εργασία αυτή, όπως και άλλες ανάλογες 
εργασίες προωθούν τη διαθεματικότητα και επιτρέπουν στους/
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στις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν ολιστικά τα διάφορα ζητή-
ματα τα οποία μελετούν, αποφεύγοντας την ξύλινη ακαδημαϊκή 
γλώσσα. 

Η άσκηση 10, μπορεί να αποτελέσει ένα αφιέρωμα στον Στέλιο 
Κυριακίδη (1910-1987), τον Κύπριο ολυμπιονίκη του Μαραθω-
νίου δρόμου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπια-
κούς αγώνες της Βοστόνης το 1946, και ο οποίος είναι άγνω-
στος στους πλείστους Κύπριους πολίτες. 

Η ιστορία του μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη, η επιμονή και 
επιμονή του για την επίτευξη του στόχου του, αλλά και το μεγαλείο 
της ψυχής του και η προσφορά του στον ελληνικό λαό αποτελούν 
εξαιρετικό παράδειγμα για τους μαθητές, για την απόκτηση θετι-
κών στάσεων  για τον αθλητισμό, το «Αιέν αριστεύειν» και «Τα 
αγαθά κόποις κτώνται». Επιπλέον, αποτελεί παράδειγμα φιλοπα-
τρίας, αλτρουισμού και φάρον έμπνευσης για τις νέες γενιές.

Στη Δραστηριότητα 3.16 (3.16.1 - 3.16.3), οι μαθητές/τριες κα-
λούνται με βάση διάφορα δεδομένα που τους δίνονται να διε-
ρευνήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της μέγιστης πρόσλη-
ψης οξυγόνου (VO2max), που είναι η πιο συνήθης μέθοδος 
αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας ενός ατόμου, και της  
αθλητικής απόδοσής του. Οι μαθητές με βάση τα σχεδιαγράμμα-
τα και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους θα πρέπει 
στη συνέχεια να γράψουν δύο (2) παράγοντες, από τους οποί-
ους εξαρτάται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου στους αθλητές, 
καθώς και άλλους τρεις (3) παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 
επηρεάσουν τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου στους αθλητές.

Στη διερεύνηση αυτή, σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να 
εντοπισθούν είναι το είδος και το ποσοστό κάθε είδους μυϊκών 
ινών στο κάθε άτομο, η ποσότητα μυοσφαιρίνης, η αερόβια και 
αναερόβια ικανότητα, το φύλο, το είδος του αθλήματος, φυσιολο-
γική κατάσταση, τα ερεθίσματα ενός αθλητή, κλπ. Η διερεύνηση 
αυτή μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι και να γίνει ανα-
κοίνωση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων στην ολο-
μέλεια της τάξης, για λόγους εξοικονόμησης διδακτικού χρόνου.

Στη Δραστηριότητα 3.10.3.2, στο Γνωρίζετε ότι… υπάρχουν τρεις 
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σημαντικοί όροι, στους οποίους θα ήταν χρήσιμο να δοθεί έμ-
φαση, δεδομένου ότι είναι όροι που σχετίζονται με εμπειρίες των 
μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αλλά και από την 
καθημερινή τους ζωή:

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι μύες βρίσκονται σε 
μια μικρή διαρκή συστολή, η οποία διαρκής συστολή ονομάζεται 
μυϊκός τόνος και συμβάλλει ώστε ο μυς να διατηρείται σε ετοι-
μότητα, ώστε να μπορεί να συσπαστεί αμέσως, όταν χρειαστεί. 
Επίσης, κατά την εντατική άσκηση, παράγεται γαλακτικό οξύ 
μέσω της αναερόβιας αναπνοής και η συσσώρευση του γαλα-
κτικού οξέος, καθώς και άλλων άχρηστων ουσιών (καματογό-
νες ουσίες) στους μύες κατά την εντατική εργασία τους, έχει ως 
αποτέλεσμα την ολική ή μερική ανικανότητα του μυός για συ-
στολή. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως μυϊκός κάματος. Η 
κράμπα είναι μια ακούσια παρατεταμένη συστολή του μυός. 
Εξαιτίας της προκαλείται ερεθισμός ορισμένων απολήξεων και 
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πόνος. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες στους αθλητές, ιδίως 
ύστερα από μακρά και εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφί-
δρωση.

Στο Γνωρίζετε ότι… της σελίδας 233, επεξηγείται συνοπτικά ο 
ρόλος της κληρονομικότητας ο οποίος προσδιορίζει σε μεγάλο 
βαθμό τις ατομικές διαφορές στις βιολογικές δυνατότητες ενός 
αθλητή για την αθλητική επίδοσή του. Γενικότερα, παράγοντες 
όπως η μέγιστη αερόβια και αναερόβια ικανότητα, η μέγιστη μυ-
ϊκή ισχύς, καθώς και η κατανομή των τύπων των μυϊκών ινών, 
είναι γενετικά προκαθορισμένοι και διαδραματίζουν καθοριστι-
κό ρόλο στην αθλητική επίδοση.

Επίσης,  το κατάλληλο προπονητικό ερέθισμα μπορεί να επηρε-
άσει σημαντικά το επίπεδο των βιολογικών προσαρμοστικών 
ικανοτήτων του ανθρώπου, αλλά μόνο μέσα στα γενετικά προ-
καθορισμένα όρια.

Στη Δραστηριότητα 3.17, οι μαθητές/τριες καλούνται με όσα 
έχουν μελετήσει μέχρι τώρα για το μυϊκό σύστημα στον άνθρω-
πο, καθώς και με βάση άλλα δεδομένα που μπορούν να εντοπί-
σουν σε άλλες έγκυρες πηγές πληροφόρησης, να γράψουν 
τρεις βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με το μυϊκό σύ-
στημα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αθλητική του 
απόδοση.
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Στο τέλος της υποενότητας αυτής υπάρχει μια σειρά από ασκή-
σεις για το σπίτι, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να 
κάνει επανάληψη και να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν στη 
μυϊκή συστολή και τη συσχέτισή της με την αθλητική αριστεία και 
τον πρωταθλητισμό.   

Ο/Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιλογής ασκήσεων για 
το σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του/της. Επίσης, 
δίνεται η δυνατότητα για μια διερευνητική εργασία όσον αφορά 
στη σχέση μεταξύ καρδιακής παροχής,  αιμοτοκρίτη και ανα-
πνευστικού συστήματος και πρόσληψης οξυγόνου στους αθλη-
τές. Η εργασία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και για το περιοδικό 
του σχολέιου, για παρουσίαση σε σχολικά συνέδρια κλπ.
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Η Δραστηριότητα 3.18 (3.18.1 και 3.18.2) είναι μια δραστηριό-
τητα, η οποία συνδέει  το μυϊκό σύστημα με το νευρικό σύστημα. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες πρέπει να αντιληφθούν ότι οι 
μυϊκές ίνες δέχονται εντολές μέσω ερεθισμάτων, που, συνή-
θως, προέρχονται από το νευρικό σύστημα και κατά συνέπεια το 
νευρικό σύστημα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην 
όλη αθλητική δραστηριότητα ενός ατόμου. 

Για την κατανόηση του μηχανισμού διέγερσης των μυϊκών ινών, 
μπορούν να αξιοποιηθούν και πολυμεσικές παρουσιάσεις ή 
προσομοιώσεις από το διαδίκτυο, οι οποίες επιτρέπουν την κα-
λύτερη κατανόηση του τρόπου έναρξης της μυϊκής συστολής.  

Οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να εργαστούν, αρχικά εξατο-
μικευμένα, στη συνέχεια ομαδοσυνεργατικά και στο τέλος να 
ακολουθήσει ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια.

Στη Δραστηριότητα 3.19.1, οι μαθητές/τριες με βάση τις πληρο-
φορίες που τους δίνονται στο Γνωρίζετε ότι… είναι πολύ σημα-
ντικό να κατανοήσουν ότι το νευρικό σύστημα του οργανισμού 
μας είναι αυτό που του επιτρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβο-
λές του περιβάλλοντος και έτσι να καταφέρνει να επιβιώνει. Επί-
σης, θα πρέπει να τονισθεί ότι το νευρικό σύστημα είναι το σύ-
στημα που συντονίζει τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων 
συστημάτων του οργανισμού, μέσω της διαρκούς πρόσληψης 
ερεθισμάτων από τον εξωτερικό κόσμο και το εσωτερικό περι-
βάλλον του σώματος.

Στις επόμενες δραστηριότητες που ακολουθούν θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του νευρικού συστήματος με 
την αθλητική επίδοση. Για αυτό θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιη-
θούν εκείνες οι  δραστηριότητες που εστιάζουν προς αυτή την 
κατεύθυνση.
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Στη Δραστηριότητα 3.19.2, οι μαθητές/τριες με βάση τις πληρο-
φορίες που τους δίνονται στον σχετικό πίνακα και στο βίντεο με 
τίτλο Αθλητισμός και οργανικά συστήματα στον άνθρωπο, μπο-
ρούν να συλλέξουν δεδομένα, να τα αναλύσουν και να προσπα-
θήσουν να εξηγήσουν πώς το νευρικό σύστημα βοηθά έναν 
αθλητή π.χ. του ύψους να εκτελέσει το άλμα του. Οι μαθητές/
τριες για την απάντησή τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον 
ρόλο του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού και 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Για αυτό θα ήταν χρήσιμο 
αρχικά να γίνει μια σύντομη εισαγωγή για αυτό. Μπορεί να αξι-
οποιηθεί και σχετικό βίντεο για μια γενική εισαγωγή (π.χ. 
https://www.you tube.com/watch?v=FgYdodJhWPw) Οι μα-
θητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να εργαστούν, αρχικά εξατομικευ-
μένα, στη συνέχεια ομαδοσυνεργατικά και στο τέλος να ακολου-
θήσει ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης. 
Δεδομένου ότι τα διάφορα ερεθίσματα μεταβιβάζονται μέσω των 
νευρικών κυττάρων στα εκτελεστικά όργανα, η μελέτη της δο-
μής των νευρικών κυττάρων είναι σημαντική για την κατανόηση 
της λειτουργίας του νευρικού συστήματος. 
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Βοηθητικά βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=fXp8ModmtW0
https://www.youtube.com/watch?v=x9-MuSU07-o
https://www.youtube.com/watch?v=gQJeXbYZxa8
https://www.youtube.com/watch?v=_3kA7tpJAAQ

Τα Γνωρίζετε ότι …των Δραστηριοτήτων 3.19.4, 3.19.5, 3.19.6, 
δίνουν συνοπτικά πληροφορίες, οι οποίες εξηγούν γιατί ο  εγκέ-
φαλος του ανθρώπου αποτελεί την πιο πολύπλοκη δομή της ύλης 
στο σύμπαν, καθώς και το που οφείλεται η δυνατότητα του οργα-
νισμού μας να αντιδρά γρήγορα στους ερεθισμούς του περιβάλ-
λοντος (εξωτερικού και εσωτερικού) - με τις νευρικές ώσεις. 
Λόγω μειωμένου διδακτικού χρόνου, οι μαθητές/τριες θα ήταν 
απλά σημαντικό να κατανοήσουν ότι η νευρική ώση είναι στην 
ουσία ηλεκτρικό μήνυμα που παράγεται στην πλασματική μεμ-
βράνη του νευρώνα λόγω κάποιου ερεθίσματος και στη συνέχεια 
μεταδίδεται κατά μήκος του νευράξονα μέχρι το σημείο ( σύναψη) 
όπου και γίνεται η μεταβίβαση της ώσης από έναν νευρώνα στον 
άλλον. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να γίνει κατανοητό ότι η καθορι-
σμένη σύνδεση των νευρώνων μεταξύ τους δίνει τη δυνατότητα 
στην ανάπτυξη αντιδράσεων που λέγονται αντανακλαστικά.
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Στη Δραστηριότητα 3.20 (3.20.1-3.20.3), λόγω μειωμένου διδα-
κτικού χρόνου με βάση τον προγραμματισμό, είναι σημαντικό να 
γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος (Κ.Ν.Σ.) και να γίνει η σύνδεση με την αθλητική επίδοση. Για 
παράδειγμα μπορεί να αξιοποιηθεί ένα σύντομο βίντεο (π.χ. 
https: //www.youtube.com/watch?v=fXp8ModmtW0) και να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα: Το Κ.Ν.Σ. αποτελείται από 
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και είναι δέκτης μηνυμάτων 
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα 
μηνύματα δημιουργούνται από διάφορα ερεθίσματα και μεταφέ-
ρονται ως νευρικές ώσεις μέσω των περιφερικών νεύρων. Ο 
εγκέφαλος χωρίζεται ανατομικά σε τρεις περιοχές: στα εγκεφαλι-
κά ημισφαίρια, στο στέλεχος και στην παρεγκεφαλίδα. Τα εγκεφα-
λικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς 
ουσίας, τον φλοιό των ημισφαιρίων, που συνίσταται κυρίως από 
σώματα νευρώνων. Ο φλοιός των ημισφαιρίων χωρίζεται σε κινη-
τικές, αισθητικές και συνειρμικές περιοχές. Στην κινητική περιοχή 
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του εγκεφάλου διαμορφώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση μιας 
εκούσιας κίνησης και ο συντονισμός των διαφόρων μυών που 
σχετίζονται με αυτή την κίνηση.

Η Δραστηριότητα 3.20.3 αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι μα-
θητές/τριες ότι τα αισθητικά νεύρα μεταβιβάζουν στο Κ.Ν.Σ. μη-
νύματα που δέχονται από ειδικά νευρικά κύτταρα- υποδοχείς τα 
οποία βρίσκονται σε όλα τα μέρη του σώματός μας, π.χ. δέρμα, 
μύες, τένοντες, αρθρώσεις, κλπ.. Παράλληλα, τα κινητικά νεύρα 
μεταφέρουν από το Κ.Ν.Σ. εντολές σε μύες και αδένες.

Στη Δραστηριότητα 3.21, η  περιγραφή της διαδρομής που ακο-
λουθούν οι νευρικές ώσεις που αφενός δημιουργούνται λόγω 
ερεθισμάτων (π.χ. πίεση) που ασκούνται στους μύες του ποδιού 
κατά τη διάρκεια του δρόμου ταχύτητας 100 μέτρων μέχρι να 
καταλήξει η πληροφορία στα κέντρα ελέγχου της πίεσης και κί-
νησης (βρεγματικός λοβός, μετωπιαίος λοβός, παρεγκεφαλίδα) 
και αφετέρου οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται για να με-
ταφερθούν οι εντολές από τα κέντρα ελέγχου της πίεσης και της 
κίνησης (βρεγματικός λοβός, μετωπιαίος λοβό παρεγκεφαλίδα) 
στους μύες του ποδιού, προκειμένου να συντονιστεί και να εκτε-
λεστεί η κίνηση, αποτελεί μια προσπάθεια για να αντιληφθούν οι 
μαθητές/τριες τη λειτουργία του περιφερικού νευρικού συστή-
ματος.  Δηλαδή υπάρχουν νεύρα που μεταβιβάζουν στο Κ.Ν.Σ. 
μηνύματα που δέχονται από ειδικά νευρικά κύτταρα- υποδοχείς 
τα οποία βρίσκονται σε όλα τα μέρη του σώματός μας, π.χ. δέρ-
μα, σπλάχνα, αγγεία, και παράλληλα, υπάρχουν νεύρα που με-
ταφέρουν από το Κ.Ν.Σ. εντολές σε μύες και αδένες.
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Στη Δραστηριότητα 3.22, οι μαθητές/τριες μετά από την παρακο-
λούθηση του βίντεο με τίτλο Αυτόνομο νευρικό σύστημα, είναι 
σημαντικό να αντιληφθούν ότι το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 
(Α.Ν.Σ.) περιλαμβάνει κέντρα που εντοπίζονται στο Κ.Ν.Σ. και 
στα κινητικά νεύρα. Λειτουργεί συνεχώς με ακούσιο τρόπο, κυ-
ρίως αντανακλαστικά. Νευρώνει όργανα, όπως τα σπλάχνα και 
την καρδία και ρυθμίζει τους καρδιακούς παλμούς, την πίεση 
του αίματος κ.λπ.. Η Δραστ. 3.22.1 επιτρέπει την καλύτερη κατα-
νόηση της δράση του αυτόνομου νευρικού  συστήματος στην 
εκτέλεση του αγωνίσματος ενός αθλητή.
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Στη Δραστηριότητα 3.23, οι μαθητές/τριες με βάση τα όσα έχουν 
μελετήσει για το νευρικό σύστημα στον άνθρωπο, τον ρόλο του 
νευρικού συστήματος στην εκτέλεση ενός αγωνίσματος, καθώς 
και με επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να αναζητήσουν σε 
διάφορες άλλες έγκυρες και αξιόπιστες πηγές, καλούνται να 
γράψουν τρεις βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με το 
νευρικό σύστημα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανέ-
λιξη ενός αθλητή, καθώς και στην αθλητική του απόδοση. Στο 
σημείο αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνουν οι διάφορες συν-
δέσεις με τα υπόλοιπα οργανικά συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού που οι μαθητές/τριες έχουν ήδη μελετήσει, για να 
αντιληφθούν τη σημασία της λειτουργίας του νευρικού συστή-
ματος.

Συνοπτικά, για το νευρικό σύστημα οι μαθητές/τριες θα πρέπει 
να αντιληφθούν ότι είναι το σύστημα που μαζί με το ενδοκρινικό, 
που θα μελετήσουν στην επόμενη ενότητα, συντονίζει τη λει-
τουργία όλων των υπόλοιπων συστημάτων, προκειμένου να δι-
ατηρείται σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

Επιπλέον, προσλαμβάνει με ειδικά αισθητήρια όργανα και κύτ-
ταρα τις πληροφορίες από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλ-
λον του οργανισμού, αξιολογεί το σύνολο αυτών των πληροφο-
ριών και επίσης είναι το σύστημα στο οποίο παίρνονται οι 
αποφάσεις για όλες τις εκούσιες κινήσεις μας.
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Στη Δραστηριότητα 3.24,  γίνεται μια πολύ σύντομη παρουσίαση 
του ενδοκρινικού συστήματος.  Αναμένεται σε αυτή τη δραστηρι-
ότητα όπως οι μαθητές/τριες αντιληφθούν ότι το ενδοκρινικό 
σύστημα συνεργάζεται με το νευρικό σύστημα για τον συντονι-
σμό της λειτουργίας του οργανισμού. Ειδικότερα, θα ήταν χρή-
σιμο να τονισθεί ότι τα δύο αυτά συστήματα δεν λειτουργούν 
μεμονωμένα και ανεξάρτητα, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
κάθε στιγμή, συντονίζοντας και ρυθμίζοντας τις διάφορες λει-
τουργίες του οργανισμού. Συγκεκριμένα, το νευρικό σύστημα 
στέλλει με τα νεύρα εντολές σε ειδικούς αδένες που παράγουν 
ουσίες οι οποίες ονομάζονται ορμόνες και οι οποίες ελέγχουν 
με τη σειρά τους βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας.

Όσον αφορά στις ορμόνες, οι μαθητές/τριες διαθέτουν κάποιες 
βασικές γνώσεις από τη Β΄ Γυμνασίου, θα ήταν όμως σημαντι-
κό να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι αυτές αποτελούν χημι-
κά μηνύματα και παράγονται σε μικρές ποσότητες στα εκκριτικά 
κύτταρα. Στη συνέχεια, διοχετεύονται στο αίμα και μέσω της κυ- 
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κλοφορίας του, φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Η δρά- 
ση των ορμονών περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα κύτταρα (κύττα-
ρα-στόχοι) που είναι εφοδιασμένα με ειδικούς μηχανισμούς 
αναγνώρισης (υποδοχείς). Η σύνδεση της ορμόνης με τον υπο-
δοχέα της έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στον μεταβολισμό (χημι-
κές αντιδράσεις) του κυττάρου-στόχου. 

Να δοθεί έμφαση στην ανδρεναλίνη της οποίας ο ρόλος στην 
αθλητική επίδοση είναι σημαντικός, δεδομένου ότι αυξάνει τον 
καρδιακό, μεταβολικό και αναπνευστικό ρυθμό και την αρτηρι-
ακή πίεση.

Στη συνέχεια, υπάρχουν ασκήσεις για το σπίτι για επανάληψη 
και εμπέδωση.
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Όσον αφορά στις αισθήσεις, θα πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις 
με το νευρικό σύστημα, ούτως ώστε να γίνει κατανοητός και ο 
ρόλος τους στον αθλητισμό και πρωταθλητισμό. Συγκεκριμένα, 
οι μαθητές θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουν ότι η συνειδητή 
αίσθηση του εξωτερικού κόσμου οφείλεται σε ειδικά κύτταρα 
που λέγονται υποδοχείς και που μετατρέπουν τα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος σε νευρικές ώσεις, οι οποίες στη συνέχεια μετα-
φέρονται σε συγκεκριμένα σημεία του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος και δημιουργούνται οι αισθήσεις. 

Οι υποδοχείς ανάλογα με τις ιδιότητες του ερεθίσματος διακρί-
νονται σε 4 κατηγορίες, όπως περιγράφονται στον πίνακα της 
Δραστηριότητας 3.25.
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Για τη Δραστηριότητα 3.25.4, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να 
έχουν κατανοήσει ότι πολλές νευρικές ώσεις που αφορούν στις 
αισθήσεις καταλήγουν στους κινητικούς νευρώνες οι οποίοι με-
ταφέρουν από το Κ.Ν.Σ. εντολές σε μύες και αδένες.
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Οι μαθητές/τριες ολοκληρώνοντας τις διάφορες δραστηριότητες 
που αφορούν στα οργανικά συστήματα συντονισμού, στο ερει-
στικό και στο μυϊκό σύστημα, καλούνται με βάση όλα όσα έχουν 
μελετήσει μέχρι τώρα για αυτά, και με βάση το βίντεο με τίτλο 
«Πρωταθλητισμός και βιολογικά χαρακτηριστικά», να δικαιολο-
γήσουν πώς τα χαρακτηριστικά του ερειστικού, του μυϊκού, του 
νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος καθορίζουν την 
αθλητική επίδοση.
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Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες με βάση τα όσα έχουν μελετήσει 
και στη Βιολογία  Β́  Γυμνασίου, καλούνται να αναφέρουν και  τρία 
(3) άλλα οργανικά συστήματα (πεπτικό, κυκλοφορικό, αναπνευ-
στικό) που η λειτουργία τους αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουρ-
γία του ερειστικού, του μυϊκού και του νευρικού συστήματος, 
όσον αφορά στην αθλητική επίδοση. Αυτό θα βοηθήσει να αντιλη-
φθούν καλύτερα τον ρόλο των βιολογικών χαρακτηριστικών του 
ανθρώπινου οργανισμού και της αθλητικής αριστείας.
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Τέλος, οι μαθητές/τριες, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη 
διερεύνησή τους και να ετοιμάσουν την παρουσίασή τους με τίτ-
λο Παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική επίδοση: μια πα-
ρουσίαση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, θα πρέπει να 
διερευνήσουν και να γράψουν και άλλους παράγοντες (διατρο-
φή, κοινωνικοί, οικονομικοί, ηθικοί, πολιτικοί, κ.λπ.)  εκτός των 
βιολογικών, που μπορούν να επηρεάσουν την αθλητική επίδοση 
των πρωταθλητών. 

Η παρουσίαση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να 
γίνει σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής του σχολείου.
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ΜΕΡΟΣ Γ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να προσέξετε την εμφάνιση του γραπτού σας και να γράψετε με μελάνι μπλε ή μαύρο.

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Tipp-Ex)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 12 σελίδες.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΑΘ.:       / 40

ΟΛΟΓΡ.: 

ΥΠΟΓΡ.: 

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: dd/mm/yyyy

ΜΑΘΗΜΑ: 
ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 
2 Ώρες (120΄ λεπτά)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΤΜΗΜΑ:  ΑΡ.: 
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ΜΕΡΟΣ Α:  Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δυόμιση (2.5) μονάδες.

  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 1
Το σώμα μας, προκειμένου να διατηρείται σε κατάσταση υγείας, διαθέτει ένα εξαιρετικό σύστημα αντιμετώ-

πισης των παθογόνων μικροοργανισμών. Να αντιστοιχίσετε τα όργανα 1-5 που φαίνονται στη Στήλη Α του 

παρακάτω πίνακα, με τους διάφορους τρόπους δράσης για παρεμπόδιση μικροβίων Α-Ε, που φαίνονται στη 

Στήλη Β.

Στήλη Α:  Όργανο Αντιστοίχιση Αντιστοίχιση Στήλη Β: Δράση για παρεμπόδιση μικροβίων

1. Στομάχι 1: 

Με τη συνέχεια που το διακρίνει και λόγω 
του σμήγματος, καθώς και με τον ιδρώτα που 
εκκρίνει, παρεμποδίζει τα μικρόβια να εισέλθουν 
στο σώμα του ανθρώπου.

Α.

2. Μάτια 2: Τα δάκρυα, με τη λυσοζύμη που περιέχουν, 
καταστρέφουν μικρόβια. Β.

3. Στόμα 3: Το υδροχλωρικό οξύ καταστρέφει τα μικρόβια 
που εισβάλλουν με την τροφή. Γ.

4. Δέρμα 4: 

Βλέννα και τριχίδια που υπάρχουν στο 
εσωτερικό της, παγιδεύουν μικρόβια και σκόνη 
που εισέρχονται με την εισπνοή και δεν τους 
επιτρέπουν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες.

Δ.

5. Μύτη 5: Το σάλιο, με τη λυσοζύμη που περιέχει, 
καταστρέφει μικρόβια. Ε.

(5 χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: 

Ερώτηση 2
Οι θρεπτικές ουσίες που προσλαμβάνουμε με την τροφή μας, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τον 

οργανισμό μας, θα πρέπει πρώτα να διασπαστούν σε απλούστερες ουσίες. Η διάσπαση των ουσιών αυτών 

ονομάζεται πέψη. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν στην πέψη 

των τροφών, βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο γράμμα Α, Β, Γ, Δ ή Ε που αντιστοιχεί στην πιο σωστή απάντηση 

(π.χ. Α  ).

(α) Το σάλιο περιέχει ένα σημαντικό ένζυμο που συμβάλλει στην περιορισμένη διάσπαση:

 Α. πρωτεϊνών

 Β. λιπαρών ουσιών
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 Γ. αμύλου

 Δ. αμύλου και πρωτεϊνών

 Ε. βιταμινών.

(β)  Τα πεπτικά ένζυμα είναι χημικές ουσίες που συμβάλλουν στη γρήγορη διάσπαση των συστατικών της 

τροφής. Τα ένζυμα αυτά είναι:

 Α. υδατάνθρακες

 Β. πρωτεΐνες

 Γ. λιπαρές ουσίες

 Δ. βιταμίνες

 Ε. όλα τα πιο πάνω.

(γ)  Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες που παράγονται, από συγκεκριμένους αδένες, μεταφέρονται με το αίμα 

και ρυθμίζουν τη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνων. Η πιο κάτω χημική ουσία είναι ορμόνη:

 Α. γαστρίνη

 Β. αμυλάση

 Γ. υδροχλωρικό οξύ

 Δ. γλυκόζη

 Ε. χολή.

(δ) Τα αμινοξέα αποτελούν μικρομόρια των μακρομορίων που ονομάζονται:

 Α. υδατάνθρακες

 Β. λιπαρές ουσίες

 Γ. νουκλεϊνικά οξέα

 Δ. πρωτεΐνες

 Ε. κανένα από τα πιο πάνω.

(ε) Οι πιο κάτω χημικές ουσίες είναι όλες οργανικές θρεπτικές ουσίες :

 Α. νερό, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, άλατα

 Β. λιπαρές ουσίες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, άλατα

 Γ. λιπαρές ουσίες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα

 Δ. λιπαρές ουσίες, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νερό

 Ε. λιπαρές ουσίες, πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα, νερό.

Ερώτηση 3
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται μέρη του αναπνευστικού

συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.

(α)  Να ονομάσετε τα μέρη που παρουσιάζουν οι ενδείξεις

     1 μέχρι 6, συμπληρώνοντας τον διπλανό πίνακα.

(5 χ 0.5 μ = 2.5 μ) μ: 
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Α/Α Όργανο

1. 4.

2. 5.

3. 6.

(6 χ 0.25 μ = 1.5 μ) μ: 

(β)  Να αναφέρετε τα δύο (2) οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που συνεργάζονται με το 

αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού για να εξασφαλιστεί στα κύτταρα η απαραίτητη 

ενέργεια που χρειάζεται.

           

Ερώτηση 4

(α) Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει μέρος του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου.

      Να ονομάσετε τα όργανα 1, 3, 5 και 6 συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. 

(6 χ 0.25 μ = 1.5 μ) μ: 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(2 χ 0.25 μ = 0.5 μ) μ: 

Α/Α Όργανο

1.

3.

5.

6.

(β) Σε ποιο όργανο του πεπτικού συστήματος συναντάται η κάθε μια από τις πιο κάτω ασθένειες;

Ασθένεια Όργανο στο οποίο συναντάται

Κίρρωση ήπατος

Γαστρικό έλκος
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ΜΕΡΟΣ Β:  Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις.
  Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες.

  Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Ερώτηση 5
Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα που αφορούν στη δομή, τη λειτουργία και την υγιεινή των δοντιών 

μας.

(α)  Στο παρακάτω σχήμα να ονομάσετε τα μέρη ή συστατικά του δοντιού που αφορούν στις ενδείξεις 1 μέχρι 

4, συμπληρώνοντας τον σχετικό πίνακα.

Α/Α Μέρος ή Συστατικό Δοντιού

1.

2.

3.

4.
(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(β)  Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα τέσσερα είδη δοντιών που εντοπίζονται στη σιαγόνα ενός ενήλικα. 

Να αναφέρετε τη λειτουργία / χρησιμότητα του κάθε είδους.

Α/Α Λειτουργία / Χρησιμότητα

1.

Τομείς (κοπτήρες):

2.

Κυνόδοντες:

3.

Προγόμφιοι:

4.

Γομφίοι:
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(γ)  Σύμφωνα με έρευνες υπολογίζεται ότι το 70% - 80% των παιδιών της Κύπρου αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

με τα δόντια τους, ενώ σχεδόν όλοι οι ενήλικες υποφέρουν από τερηδόνα. Να εξηγήσετε γιατί η κατανά-

λωση γλυκών σε συνάρτηση με την έλλειψη συχνού βουρτσίσματος των δοντιών, μπορούν να προκαλέ-

σουν τερηδόνα.

(1χ 2 μ = 2 μ) μ: 

Ερώτηση 6
Να μελετήσετε την πιο κάτω τροφική αλυσίδα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

(α) Να ονομάσετε :

 (i) Τον παραγωγό:   

 (ii) Τον καταναλωτή 1ης τάξης: 

 (iii) Τον καταναλωτή 2ης τάξης: 

 (iv) Τον καταναλωτή 3ης τάξης:  

(β)  Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει μια οικολογική πυραμίδα της ενέργειας που δημιουργήθηκε για τους ορ-

γανισμούς της πιο πάνω τροφικής αλυσίδας.

 (i) Να ταξινομήσετε τους οργανισμούς της πιο πάνω τροφικής αλυσίδας στο σωστό τροφικό επίπεδο

       4ο : 

       3ο : 

       2ο : 

       1ο : 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 
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 (ii)  Να υπολογίσετε την ενέργεια στο 2ο τροφικό επίπεδο και 4ο τροφικό επίπεδο, αν γνωρίζετε ότι η 

ενέργεια στο 1ο τροφικό επίπεδο είναι 10.000 KJ.

      Ενέργεια στο 2ο τροφικό επίπεδο: 

      Ενέργεια στο 4ο τροφικό επίπεδο: 

 (iii)  Να γράψετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η ενέργεια μειώνεται από το κατώτερο τροφικό 

επίπεδο στο ανώτερο τροφικό επίπεδο.

Ερώτηση 7
Ο κύριος Βαρνάβας, τον τελευταίο καιρό, ένιωθε συχνά έντονους πόνους στο στήθος και αποφάσισε να 

επισκεφτεί έναν καρδιολόγο. Μετά τις εξειδικευμένες εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι μια από 

τις βαλβίδες της καρδίας του δεν λειτουργούσε κανονικά. Ο κύριος Βαρνάβας προκειμένου να αντιληφθεί 

καλύτερα για το πρόβλημα της υγείας του, αποφάσισε να μελετήσει τη δομή και τη λειτουργία της καρδίας. 

Να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν, έτσι ώστε να βοηθήσετε τον κύριο Βαρνάβα στη μελέτη 

του.

(α) Στο παρακάτω σχήμα να ονομάσετε τα μέρη της καρδίας που αφορούν στις ενδείξεις 1 μέχρι 4.

(2 χ 0.5 μ = 1 μ) μ: 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

1:  

2: 

3:  

4: 

(β) Να εξηγήσετε τον ρόλο των βαλβίδων όπως η τριγλώχινη βαλβίδα που παρουσιάζεται στο πιο πάνω σχήμα.
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(γ) Να απαντήσετε στα ερωτήματα που αφορούν στη μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία του αίματος.

 (i) Να εξηγήσετε τον σκοπό της μεγάλης ή συστηματικής κυκλοφορίας του αίματος.

 (ii) Να περιγράψετε την πιο πάνω κυκλοφορία, συμπληρώνοντας τα κενά πιο κάτω:

Αριστερή κοιλία      

  (ιστών)  φλέβες  

       Δεξιός κόλπος.

ΜΕΡΟΣ Γ:  Αποτελείται από ένα (1) ερωτήμα των 12 μονάδων.

Ερώτηση 8

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(α)  Η Αναστασία και ο Κυριάκος είναι μαθητές της Γ΄ Γυμνα-

σίου. Στο εργαστήριο της Βιολογίας έκαναν το ακόλουθο 

πείραμα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πήραν δύο (2) 

δοκιμαστικούς σωλήνες και τους αρίθμησαν από το 1 μέ-

χρι το 2 και στη συνέχεια έβαλαν στον καθένα από 3 ml 

διάλυμα αμύλου (νισιαστό και νερό). Ακολούθως, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, πρόσθεσαν στον δοκι-

μαστικό σωλήνα αρ. 1 δύο (2) σταγόνες ενζύμου αμυλά-

σης, στο δοκιμαστικό σωλήνα αρ. 2 δύο (2) σταγόνες 

νερό και άφησαν τους δοκιμαστικούς σωλήνες σε θερμο-

κρασία περιβάλλοντος για 30΄ λεπτά. 
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Στη συνέχεια πρόσθεσαν με τη βοήθεια του σταγονόμετρου σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα 3 σταγόνες δια-

λύματος ιωδίου και έκαναν τις χρωματικές παρατηρήσεις τους. Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες να 

απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν:

 (i)  Να γράψετε στον παρακάτω πίνακα δύο (2) παράγοντες του πειράματος που η Αναστασία και ο 

Κυριάκος κράτησαν σταθερούς, έναν (1) παράγοντα που άλλαξαν και ένα (1) παράγοντα που 

μέτρησαν.

 (ii)  Με βάση το πείραμα που έκαναν η Αναστασία και ο Κυριάκος ποια/ποιες από τις πιο κάτω υπο-

θέσεις μπορεί να ισχύει/ουν; Να την/τις υπογραμμίσετε και να αιτιολογήστε την απάντησή σας.

      Α. Το ένζυμο αμυλάση συμβάλλει στη διάσπαση του αμύλου σε απλά σάκχαρα.

      Β. Το ένζυμο αμυλάση συμβάλλει στη διάσπαση των πρωτεϊνών.

      Γ. Το ιώδιο είναι απαραίτητο για τη διάσπαση του αμύλου.

      Δ. Το ιώδιο και το ένζυμο αμυλάση είναι απαραίτητα για τη διάσπαση του αμύλου.

 Αιτιολόγηση:

 (iii)  Η Αναστασία και ο Κυριάκος έκαναν τις ακόλουθες χρωματικές παρατηρήσεις στους δύο δοκι-

μαστικούς σωλήνες.

Α/Α

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Παράγοντες 
που κράτησαν σταθερούς

Παράγοντας 
που άλλαξαν

Παράγοντας 
που μέτρησαν

1.

2.

(4 χ 0.5 μ = 2 μ) μ: 

(2 χ 0.5 μ = 1 μ) μ: 

Δοκιμαστικός σωλήνας αρ. 1 Δοκιμαστικός σωλήνας αρ. 2

Χρωματική παρατήρηση
Το χρώμα του ιωδίου

παρέμεινε πορτοκαλοκίτρινο

Το χρώμα του ιωδίου άλλαξε 
και από πορτοκαλοκίτρινο

έγινε μπλε σκούρο
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Με βάση τις πιο πάνω χρωματικές παρατηρήσεις να υπογραμμίσετε το/τα συμπέρασμα/τα το/τα οποίο/α θεω-

ρείτε ότι προκύπτει/ουν από τις πιο πάνω παρατηρήσεις.

 Α. Το ένζυμο αμυλάση διασπάται από το άμυλο.

 Β. Το μακρομόριο άμυλο στην παρουσία του ενζύμου αμυλάση διασπάται σε μικρομόρια.

 Γ. Το άμυλο διασπάται από το ένζυμο αμυλάση.

 Δ. Το άμυλο αλλάζει χρώμα στην παρουσία του διαλύματος ιωδίου. 

 (iv)  Το άμυλο είναι μια σημαντική οργανική θρεπτική ουσία (μακρομόριο) που ανήκει στους υδατάθρα- 

κες. Να γράψετε τα μικρομόρια τα οποία προκύπτουν μετά την πλήρη χημική πέψη του αμύλου.

 (v)  Το ένζυμο αμυλάση που χρησιμοποίησαν η Αναστασία και ο Κυριάκος στο πείραμα, παράγεται 

και στον ανθρώπινο οργανισμό. Να γράψετε από ποια όργανα παράγεται το ένζυμο αυτό στο 

πεπτικό σύστημα του ανθρώπου.

(β)  Ο Ηρόδοτος και η Νεφέλη έκαναν το εξής πείραμα. Ετοίμασαν θρεπτικό υπόστρωμα από ζελέ μέσα σε 

ένα δοχείο Petri. Ο Ηρόδοτος ακούμπησε το δάκτυλό του αρχικά άπλυτο, στη συνέχεια το ακούμπησε 

αφού το έπλυνε με νερό και τέλος το ακούμπησε αφού το έπλυνε με νερό και σαπούνι.

     Κατέγραψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

     Να μελετήσετε τα αποτελέσματα και να απαντήσετε

     στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

 (i)  Σε ποια επιφάνεια του δοχείου Petri παρατηρείτε 

     ότι αναπτύχθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός μικροοργανισμών. 

                  Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 

(2 χ 0.5 μ = 1 μ) μ: 

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 
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 (ii)  Σε ποια επιφάνεια του δοχείο Petri παρατηρείτε ότι αναπτύχθηκε ο μικρότερος αριθμός μικρο-

οργανισμών. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

 (iii)  Με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητη η χρήση σαπου-

νιού στο πλύσιμο των χεριών, ώστε να αποφύγουμε τη μετάδοση μικροβίων;

(γ) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τους πιο κάτω όρους:

 (i)  Μόλυνση

 (ii)  Λοίμωξη

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ

(1 χ 1 μ = 1 μ) μ: 

(1 χ 2 μ = 2 μ) μ: 

(2 χ 1 μ = 2 μ) μ: 
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