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Τ. Κάνθος  «Καστανιές»,1961. 

Λάδι σε καμβά 



ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

8:30 - 8:45 Προσέλευση – Παρουσίες – Ενημέρωση για πορεία εργασιών  Σεμιναρίου 

8:45 - 9:00 Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Βιβλίο 

Δραστηριοτήτων» 

9:00 - 9:20 Παρουσίαση του  Οδηγού Εκπαιδευτικού για το Βιβλίο Δραστηριοτήτων  

Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου 

 

9:20 - 9:50 Προτεινόμενος τρόπος προετοιμασίας εκπαιδευτικών για αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση του Βιβλίου Δραστηριοτήτων  Βιολογίας Α’ Γυμνασίου 

9:50 - 10:20 Διάλειμμα 

 

10:20 - 11:20 Εξατομικευμένη εργασία: Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση-Σχέδια Μαθήματος 

                              Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών-Σχέδια  Μαθήματος                                 

  

11:20 - 11:50 Ομαδική εργασία: Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση-Σχέδια Μαθήματος 

                                Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών-Σχέδια μαθήματος  

11:50 - 12:50 Παρουσίαση Σχεδίων Μαθήματος και συζήτηση στην ολομέλεια 

 

12:50 – 13:00 Συζήτηση και ολοκλήρωση σεμιναρίου 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 



Σκεπτικό Ανάπτυξης  Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου- 

     Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 
 

Τ. Κάνθος  «Οι δρύδες με τα 

άσπρα σύννεφα», 1957. 

Λάδι σε καμβά 



Σύντομη παρουσίαση Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου - 

        Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

 

 

Τ. Κάνθος  «Ελιές στο 

Πολιτικό», 1983. 

Λάδι σε καμβά 



Προτεινόμενος τρόπος προετοιμασίας εκπαιδευτικών για 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Βιβλίου 

Δραστηριοτήτων  Βιολογίας Α’ Γυμνασίου 

 

 

Χρ. Σάββα « Γυμνό»,  

1957. 

Υδατογραφία 



Α. Διαμαντής  

 «Οι φυτεύτριες», 

  1935-36. 

Λάδι σε καμβά 

Βιωματικά εργαστήρια: Εξατομικευμένη-Ομαδική- 

      Συλλογική Εργασία 





 Ανάπτυξη 

μαθησιακού  
υλικού 

Πραγματικά 
Περιβάλλοντα 

τάξης 

Σχόλια από  
καθηγητές/ 
καθηγήτριες 

Βιολογίας 

Στατιστική 
ανάλυση 
σχολίων 

καθηγητών/ 
καθηγητριών  

 

Σχόλια Ειδικών 
Επιστημόνων  

Αναθεώρηση 
μαθησιακού 

υλικού 

  

Σχόλια 
επίσημων 

φορέων του 
ΥΠΠ 

Στάδια ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – 

Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 



Συμβατότητα με 
Πρόγραμμα 

Σπουδών των 
ΝΑΠ Βιολογίας 

Αντιστοίχηση 

με Γενικούς και 
Ειδικούς Στόχους  

των ΝΑΠ 
Βιολογίας  

Προώθηση όλων 
των συνιστώσων 
της Μάθησης στις 
Φυσικές Επιστήμες  

Προβληματο-
κεντρική 

παιδαγωγική 
προσέγγιση 

Διαθεματικότητα  

Προώθηση 
Ατομικής 
Ομαδικής 

Συλλογικής 
Εργασίας 

Ποικιλία 
Διδακτικών 
Πρακτικών 
Μέσων και 
Εργαλέιων 
Μάθησης  

 Έμφαση σε 

Πυρηνικές  

Μετασχηματιστικ

ές  Γνώσεις 

Δεξιότητες/ 

Στάσεις 
 

Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 

– Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 



Επαρκές και Συνεκτικό 
Σώμα Γνώσεων 

Ιδιότητες  

Ικανότητες  

Δεξιότητες 
Για την κοινωνία 21ου  αιώνα 

Αξίες  

Στάσεις  

Συμπεριφορές 
Για μια σύγχρονη δημοκρατική 

πολιτότητα 

 

  

Επιστημονική 

εγγραμματοσύνη 

(scientific literacy) 

των πολιτών του 

21ου αιώνα 

 

Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 

– Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 

Πυλώνες  Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων 



Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 

– Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 

 Συνιστώσες της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες 



Διάλεξη: 5% 

Ανάγνωση: 10% 

Οπτικοακουστική εμπειρία: 20% 

Επίδειξη:  30% 

Συζήτηση στην ομάδα: 50% 

Εφαρμογή στην πράξη: 75% 

Διδασκαλία σε άλλους/ άμεση χρήση της μάθησης: 90% 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Πυραμίδα Μάθησης 

Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 

– Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 



Αυτά που μπορεί να κάνει από μόνος του 

Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ακόμη και με βοήθεια  

Χρειάζεται λίγη βοήθεια Χρειάζεται πολλή βοήθεια 

Zone of Proximal Development  
(Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) 

 

 

Σκεπτικό ανάπτυξης του Βιβλίου « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου 

– Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 



Προσανατολισμός 

Διέγερση του 

ενδιαφέροντος 

Έκφραση ιδεών 

Καταγραφή 

παρανοήσεων 

Αποσταθεροποίηση 

αρχικών ιδεών 

Οικοδόμηση νέων 

δομών 

Εφαρμογή 

νέων ιδεών 

Ανασκόπηση των 

αλλαγών 
Σ
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Ατομική – Ομαδική – Συλλογική Εργασία 



 

 

Μεθοδολογία  ανάπτυξης Δραστηριοτήτων του Βιβλίου « 

Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 

Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Διατύπωση ενιαίων μαθησιακών 

επιδιώξεων 

Διατύπωση μαθησιακών 

στόχων (γνώσεις/ 

δεξιότητες/στάσεις) 

Επιλογή στρατηγικών 

διδασκαλίας και μάθησης 

Επιλογή εργαλείων και ανάλυση 

των δυνατοτήτων τους/  

Γλώσσα 

Έρευνα για τις δυσκολίες και 

αρχικές ιδέες των μαθητών 

Σχεδιασμός ακολουθιών διδακτικών 

δραστηριοτήτων 

Αξιολόγηση σε 

πραγματικά 

περιβάλλοντα 

μάθησης 



 

 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

 

………………………………….. Τις πιθανές παραλήψεις ή ατέλειες του 

Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το μάθημα της Βιολογίας της Α΄ 

Γυμνασίου, καθώς και του Οδηγού του Εκπαιδευτικού που αφορά 

στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων, θα τις ανακαλύψουν 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 εκπαίδευσης προ τα παιδιά μας. 

 

        

      Οι συγγραφείς 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Πείραμα του Priestley 
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Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Διδακτικές Προσεγγίσεις για το 
μάθημα της Βιολογίας 

 

1. Διερευνητική μάθηση  

2. Προβληματοκεντρική μάθηση  

3. Προκαθορισμένη πορεία    

δραστηριοτήτων για οικοδόμηση 

γνώσης  

4. Συνεργατική οικοδομιστική 

μάθηση 

5. Διερώτηση  

6. Έρευνα Πεδίου 

 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Διδακτικές Πρακτικές για το μάθημα της Βιολογίας 

 

1.Διερεύνηση της επίδρασης μεταβλητών  

2. Προβληματισμός 

3. Συλλογή δεδομένων ή άλλων στοιχείων 

4. Επεξεργασία και έκφραση ιδεών 

5. Παρατήρηση – Ερώτημα-Υπόθεση- Πείραμα- Συμπέρασμα 

6. Επινόηση μηχανισμού λειτουργίας του φαινομένου/συστήματος 

7. Επεξεργασία εννοιολογικού μοντέλου 

8. Επισκόπηση- Παρουσίαση 

 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 
 

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Βιβλίου 

Δραστηριοτήτων 

 
Χαρακτηριστικά του Βιβλίου Δραστηριοτήτων στα οποία είναι 

σημαντικό να δίνεται έμφαση: 

1. «Τα Εικονίδια του Βιβλίου μου» 

2. «Γνωριμία με το βιβλίο μου» 

3. «Δεσποινίς Βιολογίας»  

4. Εννοιολογική κατανόηση 

5. Επιστημολογική επάρκεια 

6. Δεξιότητες  

7. Θέματα ηθικής  

8. «Ασκήσεις για το σπίτι…και για σένα»  

9. Γλωσσάρι 

 







 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Βήματα διαχείρισης 

μαθησιακής διαδικασίας – 

Διατύπωση ερωτημάτων 

Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας.docx
Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας.docx
Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας.docx
Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας.docx
Βήματα διαχείρισης μαθησιακής διαδικασίας.docx


 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Αξιολόγηση 
στη Βιολογία 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Αρχική/ 

Διαγνωστική 

Αξιολόγηση 

Διαμορφωτική 

Αξιολόγηση  



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Αξιολόγηση στη Βιολογία 



Αξιολόγηση στη Βιολογία 

 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Αξιολόγηση στη Βιολογία 



Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Προτεινόμενο Σχήμα 

Αξιολόγησης 



ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Ενότητα 1: Η Βιολογία και οι Άλλες Επιστήμες - Ζώντας στην 

Εποχή της Βιολογίας. 

 

2. Ενότητα 2: Ποικιλομορφία & Ταξινόμηση των Ζωντανών 

Οργανισμών - Ταξινομώντας τους Ζωντανούς Οργανισμούς του 
Πλανήτη μας. 

 

3. Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών - Ανακαλύπτοντας την 

Οργάνωση των Ζωντανών Οργανισμών. 

 

4. Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση - Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση. 

5. Ενότητα 5: Τροφικές σχέσεις - Μελετώντας τις Τροφικές Σχέσεις 

μεταξύ των Ζωντανών Οργανισμών. 

 
6. Ενότητα 6: Αναπαραγωγή στον Άνθρωπο – Δημιουργώντας 

Απογόνους. 

 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 



 

 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Για κάθε ενότητα δίνονται: 
 

Α. Διδακτικό πλαίσιο (Τίτλος ενότητας, Παιδαγωγική Προσέγγιση, 

Οργάνωση τάξης, Συνολική χρονική διάρκεια, Σχετικοί Στόχοι Αναλυτικού 

Προγράμματος) 

  

Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Διδακτικής Ενότητας 

 

Γ. Γενικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας 

 

Δ. Ειδικοί Στόχοι της Διδακτικής Ενότητας 

 

Ε. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

 

ΣΤ. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

 

Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της 

κάθε Ενότητας  

 



 

 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες 

της κάθε Ενότητας  
Τα σχόλια αφορούν: 

1. Τη δομή και το περιεχόμενο της ενότητας 

2. Την αλληλουχία των διαφόρων δραστηριοτήτων 

3. Τον ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, 

αλλά και των ασκήσεων για το σπίτι 

4. Τον εντοπισμό εναλλακτικών ιδεών για κάθε θέμα και τρόπους 

αντιμετώπισής τους 

5. Την ανάκληση  συγκεκριμένης  προϋπάρχουσας  γνώσης και σύνδεση 

με προηγούμενες  ενότητες 

6. Τρόπους αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πειραματικών 

διαδικασιών 

7. Τρόπους αντιμετώπισης  εννοιολογικών, συλλογιστικών και 

διαδικαστικών ζητημάτων που μπορεί να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

δυσκολίας 

8. Θέματα που  εμπεριέχουν ηθικά ζητήματα και τρόπους διαχείρισής τους. 

Έμφαση στη διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα. 

9. Τρόπους αξιολόγησης των μαθητών/τριών 

10.Θέματα ασφάλειας  στο εργαστήριο και τρόπους πρόληψης κινδύνων. 



 

Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 
 

Ενότητα 1: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες – Ζώντας στην εποχή της 

Βιολογίας 

Στην ενότητα αυτή δίνονται 

πληροφορίες και σχόλια τα 

οποία θα βοηθήσουν στην 

προώθηση της ανάπτυξης της 

επιστημολογικής επάρκειας των 

μαθητών και στην κατανόηση 

της επιστημονικής 

μεθοδολογίας. 
Προτείνεται όπως ο/η 

εκπαιδευτικός τονίσει στους 

μαθητές/τριες ότι Επιστήμη δεν 

είναι απλά η συσσώρευση 

γνώσεων, αλλά και ο τρόπος 
μέσα από τον οποίο 

αναπτύσσεται και 

εγκυροποιείται η νέα γνώση.  



 

  Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 
 

Ενότητα 1: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες – Ζώντας στην εποχή 

της Βιολογίας 

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στο 

να κατανοήσουν οι μαθητές ότι 

οι επιστημονικές ιδέες και 

θεωρίες απορρέουν από την 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων 

με τα φαινόμενα, και ότι υπάρχει 

μια κοινωνική διάσταση στην 

κατασκευή της επιστημονικής 

γνώσης. Επίσης, θα πρέπει να 
κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι 

επιστημονικές γνώσεις δεν είναι 

κάτι που υπάρχει στον φυσικό 

κόσμο και, απλά, τις 

ανακαλύπτουμε, αλλά είναι, 
κυρίως, ανθρώπινο οικοδόμημα.  



 

   Βιβλίο « Βιολογία Α΄ Γυμνασίου – Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

Στην ενότητα αυτή δίνονται, 

κυρίως,  πληροφορίες και 

σχόλια που στοχεύουν στο να 

συνεισφέρουν στην 
προσπάθεια που πρέπει να 

κάνουν οι μαθητές/τριες για  

να ανακαλύψουν στο πώς με 

την αξιοποίηση επιστημονικών 

κριτηρίων μπορεί να γίνει η 
ταξινόμηση (ομαδοποίηση) των 

ζωντανών οργανισμών που 

εντοπίζονται σε διάφορες 

περιοχές της Κύπρου, αλλά και 

σε ολόκληρον τον πλανήτη 
μας.  

 

 

Ενότητα 2: Ποικιλομορφία & Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών 
- Ταξινομώντας τους Ζωντανούς Οργανισμούς 



Στην Ενότητα 3 που αφορά στην 
Οργάνωση των Οργανισμών, δίνεται 

έμφαση στη σημασία των μοντέλων 

και της μοντελοποίησης στη Βιολογία, 

για την κατανόηση των διαφόρων 

εννοιών και φαινομένων. 

Επίσης, δίνονται πληροφορίες και 

διευκρινήσεις για την ετοιμασία μιας 

ερευνητικής εργασίας τύπου Project. 

Γίνονται, επιπλέον, προτάσεις για 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του διδακτικού χρόνου, 

ούτως ώστε να υπάρχει χρόνος για να 

δοθεί η απαιτούμενη στήριξη 

στους/στις μαθητές/τριες για την 
ετοιμασία του Project τους. 

Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών - Ανακαλύπτοντας την 

Οργάνωση των Ζωντανών Οργανισμών  



Η έμφαση στην ενότητα που 
αφορά στη Φωτοσύνθεση 

δίνεται στο πώς θα μπορέσουν 

οι μαθητές/τριες να 

αποικοδομήσουν τυχόν 

παρανοήσεις που έχουν για τη 
Διατροφή των Φυτών και να 

κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ 

Φωτοσύνθεσης και Διατροφής 

των Φυτών. Για τον σκοπό 

αυτό, αξιοποιείται το 
παράδειγμα της υδροπονίας, 

καθώς και η ιστορία της 

επιστήμης. 

 

Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση – Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση 



Ειδικότερα, δίνονται πληροφορίες 

και διευκρινήσεις για το πώς η 

επαφή με τις ιστορικές αντιλήψεις 

των διαφόρων επιστημόνων μπορεί 

να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες 

να συνειδητοποιήσουν τις δικές 

τους αδυναμίες ή τις δικές τους 

εναλλακτικές αντιλήψεις, να έρθουν 

σε σύγκρουση με τις σύγχρονες 

επιστημονικές αντιλήψεις, και έτσι 

να επέλθει εννοιολογική αλλαγή, να 

ακολουθήσει αναδόμηση των ιδεών 

και εννοιολογική  κατανόηση.  

 

Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση – Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση 



Η ενότητα αυτή εστιάζει, 

επίσης, στην προώθηση της 

ανάπτυξης  επιστημονικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων, και για 
αυτό δίνονται επεξηγήσεις και 

διάφορα σχόλια για την 

αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των διαφόρων 

πειραμάτων της ενότητας, 
καθώς και στον ρόλο των 

πειραμάτων για την 

οικοδόμηση αξιόπιστης και 

έγκυρης επιστημονικής 

γνώσης. 

Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση – Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση 



Στο εγχειρίδιο γίνεται αναφορά στην αλληλουχία 

των διαφόρων δραστηριοτήτων και πώς ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να συνδέσει τη μια 

δραστηριότητα με την άλλη. 

 

Επιπλέον, εκεί όπου είναι απαραίτητο προτείνεται η 

ανάκληση συγκεκριμένης προηγούμενης γνώσης 
μέσω ερωτημάτων και διαγραμμάτων.  

Παράδειγμα: 
Οι μαθητές/τριες καλούνται να θυμηθούν τα πιο κάτω 

σημεία:  

• Τι είναι ένα οικοσύστημα; 

• Ποιοι ονομάζονται αβιοτικοί παράγοντες σε ένα 

οικοσύστημα; 

• Ποιοι ονομάζονται βιοτικοί παράγοντες; 

• Τι είναι η φωτοσύνθεση και σε τι βοηθά τα φυτά; 

(παραγωγή ουσιών που χρειάζονται – γλυκόζη με τη 

βοήθεια της ηλιακής ενέργειας). 

Ουσιαστικά σε αυτό το σημείο ο/η εκπαιδευτικός 

στοχεύει στο να εγείρει ερωτήματα και να αποσπάσει 

απαντήσεις που να αποκαλύπτουν τι γνωρίζουν ή τι 

πιστεύουν οι μαθητές/τριες για το θέμα. 

 
 

Ενότητα 5: Μελετώντας  τις Τροφικές Σχέσεις μεταξύ των Ζωντανών 

Οργανισμών 



Διασαφηνίζεται ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στις 

δραστηριότητες και εκεί όπου χρειάζεται η 
επεξήγηση φτάνει σε αρκετό βάθος ώστε να 

διευκολυνθεί ο/η εκπαιδευτικός κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Παράδειγμα: 

Ο/η εκπαιδευτικός διερχόμενος από τις ομάδες 

ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να εργάζονται από 

κοινού χωρίς τις απευθείας οδηγίες του. Επίσης, 

παρατηρεί και ακούει τους/τις μαθητές/τριες καθώς 

αλληλεπιδρούν και κάνει υποστηρικτικές ερωτήσεις για 

να ανακατευθύνει τις διερευνήσεις των μαθητών/τριών 

όταν είναι απαραίτητο.  

Μερικές υποστηρικτικές ερωτήσεις που μπορεί να θέσει 

στους/στις μαθητές/τριες είναι οι εξής:  

Μπορεί στο Δάσος Πάφου να υπάρχουν μόνο 15 είδη;  

Ποιες τοποθεσίες του Δάσους Πάφου μελέτησε ο 

Βιολόγος;  

Ο Βιολόγος μπόρεσε να μελετήσει όλες τις τοποθεσίες 

(περιοχές) του Δάσους Πάφου;  

Ο Βιολόγος μπόρεσε να μελετήσει το Δάσος Πάφου σε 

όλες τις εποχές; 

 
 

Ενότητα 5: Μελετώντας  τις Τροφικές Σχέσεις μεταξύ των Ζωντανών 

Οργανισμών 



Παράδειγμα: 

 Η προσεκτική παρατήρηση των βελών της ενέργειας 

θα οδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες στη διαπίστωση 

ότι τα δύο βέλη είναι ανισομεγέθη. Αυτό μας δίνει την 

ευκαιρία να διατυπώσουμε το ερώτημα, σε 

μαθητές/τριες με ψηλότερες γνωστικές ικανότητες, να 

προβληματιστούν: 

• Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; 

• Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος του βιβλίου ή 

μήπως είναι σκόπιμο;  

Έτσι σταδιακά μπορούμε να εισάγουμε στους/στις 

μαθητές/τριες την ιδέα της μεταφοράς της ενέργειας 

από οργανισμό σε οργανισμό και ότι η ενέργεια αυτή 

καθώς μεταβαίνουμε σε ανώτερα τροφικά επίπεδα 

μειώνεται.  

 

 

Ενότητα 5: Μελετώντας  τις Τροφικές Σχέσεις μεταξύ των Ζωντανών 

Οργανισμών 

Εντοπίζονται δραστηριότητες που προάγουν  

• τη διαθεματικότητα ή/και 

• τη διαφοροποίηση στη μαθησιακή 

διαδικασία. 



Στο εγχειρίδιο επεξηγείται στους εκπαιδευτικούς η 

διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται μέσα από τη 

διερεύνηση μιας μελέτης περίπτωσης η οποία 

περιλαμβάνει τρία στάδια: (ι) την αφόρμηση-

σενάριο (ιι) τη συλλογή δεδομένων και (ιιι) τη λήψη 

απόφασης. 

 

Επιπλέον, διασαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι 

διδάσκοντες  μπορούν να χειριστούν τις διάφορες 

δραστηριότητες σε συνδυασμό με τις πολυμεσικές 

παρουσιάσεις.  

 

Ταυτόχρονα, μέσα από τα κείμενα του εγχειριδίου 

διαφαίνεται ότι  μια βασική επιδίωξη της ενότητας 

είναι βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι επιστήμονες, 

καθώς πολύ συχνά η επιστημονική εργασία δεν 

περιλαμβάνει μόνο τη διεξαγωγή πειραμάτων, αλλά 

περιλαμβάνει και την αναζήτηση δεδομένων καθώς 

και την αξιολόγηση πηγών. 

 
 

Ενότητα 6: Αναπαραγωγή στον άνθρωπο- Δημιουργώντας 

απογόνους 



Στο εγχειρίδιο ενημερώνονται οι 

εκπαιδευτικοί ότι το μαθησιακό υλικό 

της ενότητας «Δημιουργώντας 

απογόνους» έχει αναπτυχθεί επίσης σε 

διαδικτυακή μορφή και φιλοξενείται 

στην διαδικτυακή πλατφόρμα 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (Kyza & Constantinou, 

2007), που βρίσκεται στη διεύθυνση 

http://www.stochasmos.org. 

Στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 

περιγράφεται σύντομα το ψηφιακό 

υλικό το οποίο περιλαμβάνει το 

περιβάλλον διερεύνησης και το φάκελο 

εργασίας με τα σχεδιότυπα.  

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να 

διδάξουν την ενότητα στο ψηφιακό 

περιβάλλον μπορούν να 

επικοινωνήσουν με την επιθεώρηση για 

περισσότερες πληροφορίες.  

 

 

Ενότητα 6: Αναπαραγωγή στον άνθρωπο- Δημιουργώντας 

απογόνους 



Προτεινόμενος τρόπος προετοιμασίας εκπαιδευτικών για 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Βιβλίου Δραστηριοτήτων  

Βιολογίας Α’ Γυμνασίου 
 

1. Μελέτη των Δραστηριοτήτων που αφορούν στο μάθημα της 

ημέρας από το Βιβλίο Δραστηριοτήτων. 

2. Μελέτη των πληροφοριών/σχολίων που υπάρχουν στο Ειδικό 

Μέρος του Οδηγού Εκπαιδευτικού και αφορούν στις 
Δραστηριότητες του μαθήματος της ημέρας 

3. Μελέτη ζητημάτων που υπάρχουν στο Γενικό Μέρος του Οδηγού 

Εκπαιδευτικού και αφορούν στα επιμέρους ζητήματα του Ειδικού 

Μέρους. 

4. Ετοιμασία Σχέδιου Μαθήματος για το μάθημα της ημέρας 
5. Ετοιμασία Παρουσίασης (ppt) για το μάθημα της ημέρας 

6. Αξιοποίηση ειδικού εντύπου για αξιολόγηση με βάση τους 

ειδικούς στόχους 

7. Αξιοποίηση ειδικού εντύπου για αξιολόγηση ερευνητικής ή/και 

δημιουργικής εργασίας 

8. Διατύπωση ερωτημάτων με βάση τα ιεραρχικά επίπεδα της 

ταξινομίας του Bloom.  
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Εξατομικευμένη εργασία: 

 

            (Σύμφωνα με το έντυπο καταμερισμού δραστηριοτήτων) 

 

 Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση-Σχέδια Μαθήματος 

 Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών-Σχέδια μαθήματος  

Ομάδες Εργασίας.doc


Τ. Κάνθος  «Οι δρύδες με τα 

άσπρα σύννεφα», 1957 

Λάδι σε καμβά 

Ενότητα 4 

 

Φωτοσύνθεση 
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Α. Διαμαντής  «Οι 

φυτεύτριες»,  1935-36. 

Λάδι σε καμβά 

Ενότητα 3:  

 

Ποικιλομορφία 

και Ταξινόμηση 

των Ζωντανών 

Οργανισμών 
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30΄ 

Ομαδική  εργασία: 

 

            (Σύμφωνα με το έντυπο καταμερισμού δραστηριοτήτων) 

 

 Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση-Σχέδια Μαθήματος 

 Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών-Σχέδια μαθήματος  



60΄ 

Συλλογική   εργασία: Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 

 

            (Σύμφωνα με το έντυπο καταμερισμού δραστηριοτήτων) 

 

 Ενότητα 4: Φωτοσύνθεση-Σχέδια Μαθήματος 

 Ενότητα 3: Οργάνωση των Οργανισμών-Σχέδια μαθήματος  
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