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

της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων, το οποίο αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προ-

γράμματα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης  Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

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 

ενδυ-νάμωση των εκπαιδευτικών, ο Οδηγός αυτός αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά.

Ο Οδηγός αποτελείται από τέσσερα μέρη: Το Μέρος Ά που είναι το Γενικό Μέρος, το Μέρος Β́ που είναι το 

Ειδικό Μέρος του Οδηγού, το Μέρος Γ́  που αφορά στις πειραματικές δραστηριότητες και το Μέρος Δ́ 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 B΄ Γυμνασίου, καθώς και στα βήματα διαχείρισης της μαθησιακής 

διαδικασίας από πλευράς του/της εκπαιδευτικού.

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

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

σματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή του μαθησιακού υλικού που αναπτύχθηκε.

 

Στο Μέρος Γ΄ αναλύεται η παιδαγωγική  προσέγγιση για τις πειραματικές δραστηριότητες του Βιβλίου Δρα-

στηριοτήτων - Βιολογίας B́ Γυμνασίου, και δίνονται οδηγίες για αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία.

Στο Μέρος Δ΄ προτείνεται μια σειρά από δοκίμια αξιολόγησης για τον/τη  μαθητή/τρια όσον αφορά στις 

γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσει στο πλαίσιο του μαθήματος Βιολογίας B́ Γυ-

μνασίου.

Ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω τους συγγραφείς Δρα Ανδρεανή Μπάιτελμαν, τον Δρα Ανδρέα Χατζηχα-

μπή, Δρα π. Δημήτριο Μαππούρα και τη Δρα Δήμητρα Χατζηχαμπή για το αξιόλογο έργο τους και τις μεγά-

λες προσπάθειες που κατέβαλαν όπως και για τον χρόνο που αφιέρωσαν για να αναπτυχθεί και να εκδοθεί 

το παρόν βιβλίο.

Δρ Κυπριανός Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης





            ΕΙΣΑΓΩΓΙΚO ΣΗΜEIΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ / ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOYΣ 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,

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

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

τός αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: Μέρος Α΄, Μέρος Β΄, Μέρος Γ΄, Μέρος Δ΄.

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 Β΄ 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 Β΄ 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 Β΄ Γυμνασίου της δικής τους τά-

ξης, δοθέντος ότι κανένα βιβλίο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδασκαλία και την επαφή με τον «δάσκα-

λο».

Στο Μέρος Γ΄ αναλύεται η παιδαγωγική προσέγγιση για τις πειραματικές δραστηριότητες του Βιβλίου Δρα-

στηριοτήτων - Βιολογίας Β΄ Γυμνασίου, καθώς και οδηγίες για αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία.

Στο Μέρος Δ΄ προτείνεται μια σειρά από δοκίμια αξιολόγησης του μαθητή όσον αφορά στις γνώσεις, δεξιό-

τητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν.

Τις πιθανές παραλήψεις ή ατέλειες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για το μάθημα της Βιολογίας της Β΄ 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.

Οι συγγραφείς
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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 B΄ Γυμνασίου έχει αναπτυχθεί και 

εκδοθεί 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 αποτελεσματικότερη προώθηση των πιο πάνω βασικών αρχών των Ν.Α.Π. Συγκεκριμένα, στο πρώτο 

μέρος, γίνεται μια εισαγωγή στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Βιολογίας, στις 

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, στοντρόπο ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού του Βιβλίου Δραστηριοτή-

των για το μάθημα της Βιολογίας B΄ Γυμνασίου, στις μορφές αξιολόγησης, καθώς και στα βήματα διαχείρι-

σης της μαθησιακής διαδικασίας από πλευράς του/της εκπαιδευτικού. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται πληρο-

φορίες και επεξηγήσεις για κάθε μια ενότητα του Βιβλίου Δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέ-

ρουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που ανα-

πτύχθηκε

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 B΄ 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 

οργάνωσης της επιστημονικής γνώσης η οποία είναι απαραίτητη για μια αποτελεσματική κατανόηση και 

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

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-
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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).

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 
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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 δυσκολεύονται 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 σχη-

ματίζουν 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, δημιουργούν 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.

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 
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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 εννοιολογική 

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 πλαι- 

 σίου, 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-

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

νοητή με μια φυσική αναπαράσταση.
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(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/εναλλα-

κτικές 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 εννοιο-

λογική αλλαγή και κατανόηση. Συγκεκριμένα, μπορούν να αξιοποιηθούν αναλογίες και μεταφορές, διαδικα-

σίες γνωστικής σύγκρουσης, αλλά και σωκρατικοί διάλογοι στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας των μαθη-

τών/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-

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 
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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 

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).
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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 

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.).
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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 εκ-

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

αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με τα υπό μελέτη φυσικά φαινόμενα και συστήματα, την απόκτηση σχε-

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

μοντέλων 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 αυ-

θεντίας 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 συγκλί-

σεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ασυνέπειες ανάμεσα στις παρατηρήσεις που γίνονται και στις αντίστοι-

χες ερμηνείες που δίνονται από τους/τις μαθητές/τριες και σχετικές δυσκολίες που φαίνονται να υποσκά-

πτουν την όλη προσπάθεια 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 

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 
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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 διερεύνηση.

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.

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-
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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 μα-

θητές, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με το ευρύτερο περιβάλλον. Η φάση της επεξεργασίας 

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 περιέχει κά-

ποιου 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 

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-
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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 οποία 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 μετάδοσης χρωμοσωμάτων. Η 

επεξεργασία ενός τέτοιου μοντέλου περιλαμβάνει οικοδόμηση του από την αρχή ή τροποποίηση ενός υφι-

στάμενου. Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη νέων εννοιών σε ένα εννοιολογικό μοντέ-

λο ή την αναδόμηση των υφιστάμενων εννοιών ενός εννοιολογικού μοντέλου. Η επεξεργασία και απεικόνι-

ση ενός εννοιολογικού μοντέλου γίνεται συχνά μέσα από τη χρήση εννοιολογικού χάρτη (concept map).

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

μαθησιακά αποτελέσματα μίας δραστηριότητας ή ενός αριθμού δραστηριοτήτων. Συνήθως, εφαρμόζεται 

στο τέλος μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό τη σύνοψη και οργάνωση των αποτελεσμά-

των και συμπερασμάτων του μαθήματος. Η επισκόπηση μπορεί να είναι μια σύνθεση, γραπτού ή προφορι-

κού λόγου, 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 απομο-

νώσει τα ουσιώδη μαθησιακά αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας και να τα συνδέσει με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα άλλων δραστηριοτήτων.

7. Παιδαγωγική προσέγγιση για το Βιβλίο Δραστηριοτήτων Βιολογίας B́  Γυμνασίου

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

ματος της Βιολογίας B΄ Γυμνασίου είναι η προβληματοκεντρική μάθηση με προκαθορισμένη πορεία δρα-

στηριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης, η οποία βασίζεται στη θεωρία του οικοδομισμού και στην κοινωνι-

κο-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 απαντήσει στο 

αρχικό ερώτημα, να αναπτύξει δεξιότητες διερεύνησης, συλλογιστικές δεξιότητες και εμπειρίες. Κάθε δρα-

στηριότητα 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 
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τους. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιό-

τητες 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 B́  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).

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- 
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 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 B́  Γυμνασίου
Για την ανάπτυξη της κάθε διδακτικής ενότητας του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας B΄ 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 της διδακτέας ύλης για την B’ Γυμνασίου, όπως αυτός έχει αποσταλεί στα 

  σχολεία από την Επιθεώρηση των Φυσιογνωστικών/ Βιολογίας.

• Μελέτη της διδακτικής ενότητας όπως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο της συγκεκριμέ- 

 νης τάξης, το οποίο προβλέπεται από τον Προγραμματισμό της διδακτέας ύλης.

•  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 κα- 

 θεμιά ενότητα/υποενότητα με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Προγραμματισμό της διδακτέας 

  ύλης.

•  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.

•  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 της διδακτέ- 

 ας ύλης. Για κάθε δραστηριότητα ορίστηκε η στρατηγική οργάνωση της τάξης, η προτεινόμενη μαθησια 

 κή προσέγγιση και τα προτεινόμενα μαθησιακά εργαλεία για την προώθηση κάθε στόχου. Επίσης, ορί- 
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 στηκαν οι απαραίτητες προαπαιτούμενες/ πυρηνικές/μετασχηματιστικές 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 B΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο «Βιολογία B΄ 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 ενσωματώνουν όλες τις συνιστώσες της μάθησης των Φυσικών Επι-

στημών, και στηρίζονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/

τριών και σε προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία γενικότερα. Η προβληματοκεντρική μάθηση με 

προκαθορισμένη πορεία δραστηριοτήτων για οικοδόμηση της γνώσης αποτελεί τη βασική παιδαγωγική προ-

σέγγιση κάθε ενότητας αυτού του Βιβλίου Δραστηριοτήτων.

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-
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ου, όπως για το ρόλο τoυ «Ζαν Λουί Παστέρ», 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 «Ζαν Λουί Παστέρ», που με 

τις επιστημονικές πληροφορίες που δίνει ή τα διάφορα σχόλια που κάνει, μπορεί να βοηθήσει τους/τις μα-

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

του «Ζαν Λουί Παστέρ» 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, κα-

θώς 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 μαθησιακό υλικό συνο-

δεύεται από οπτικοακουστικό υλικό, όπως βίντεο και πολυμεσικές παρουσιάσεις που συνεισφέρουν σημα-

ντικά στην εννοιολογική κατανόηση, καθώς και στην ενεργοποίηση των κινήτρων των μαθητών/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 Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο 

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

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 ανακοινώθηκε. 

  Αν υπάρχει ομοφωνία τότε ζητά από την ολομέλεια να επιβραβεύσει την ομάδα που έκανε την ανάλογη 

  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.
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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:

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- 
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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/

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.
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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 καιεξάγοντας 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-

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 
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  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.

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 γίνει στην Ενότητα 1:Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή 

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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μας. Το δοκίμιο αυτό μπορεί να αποτελείται 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 (προειδοποιημένο) στην Ενότητα 2: Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα. Να 

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

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

δειγμα στην Ενότητα 3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα. 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 πτυχές: Γνώση, Κατανόηση, 

Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση και Αξιολόγηση. Η ποσόστωση που προτείνεται για τις διάφορες πτυχές φαί-

νεται στον πιο κάτω πίνακα.

ΠΤΥΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Γνώση 45 - 25%

Κατανόηση 30 - 35%

Εφαρμογή 10 - 15%

Ανάλυση
Σύνθεση
Αξιολόγηση

15 - 25%
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Μέρος Β΄ του Οδηγού του Εκπαιδευτικού για το Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το μάθημα Βιολογίας B΄ Γυ-

μνασίου διαπραγματεύεται την καθεμιά ενότητα του βιβλίου ξεχωριστά. Συγκεκριμένα,  για κάθε ενότητα 

περιλαμβάνει το διδακτικό πλαίσιο (τίτλος ενότητας, παιδαγωγική προσέγγιση, οργάνωση τάξης, συνολική 

χρονική διάρκεια), τις μαθησιακές επιδιώξεις, τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας της ενότητας, τις εναλ-

λακτικές ιδέες των μαθητών/τριών για τις βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται η κάθε ενότητα, την απαι-

τούμενη προϋπάρχουσα γνώση, καθώς και σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριό-

τητες της κάθε ενότητας. Ειδικότερα, κάθε δραστηριότητα της κάθε ενότητας παρουσιάζεται σε σμίκρυνση 

και δίπλα αναγράφονται σχόλια και πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην 

καλύτερη κατανόηση των στόχων της δραστηριότητας, του τρόπου διαπραγμάτευσής της, του βαθμού δυ-

σκολίας που εμπεριέχει, καθώς και κάποιες τυπικές απαντήσεις που μπορούν να δοθούν σε διάφορα ερω-

τήματα που εμπεριέχονται στις διάφορες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά οι  τρεις (3) ενότητες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων για 

το μάθημα Βιολογίας Β΄ Γυμνασίου:

Ενότητα 1

Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας: Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές  καλούνται να διερευνήσουν τα συστατικά 

και τη θρεπτική αξία των τροφών, τη σημασία της «ισορροπημένης διατροφής»  για την πρόληψη και αντιμε-

τώπιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Επίσης, καλούνται να ανιχνεύσουν στο εργαστήριο βιολογίας 

διάφορες θρεπτικές ουσίες που υπάρχουν στις τροφές. 

Ενότητα 2

Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα:  Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές, με βάση ένα συγκεκριμένο σενά-

ριο, καλούνται να διερευνήσουν τη δομή και τη λειτουργία των οργάνων, καθώς και τις διάφορες ασθένειες 

του πεπτικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης, καλούνται να ερευνήσουν και να ανακαλύ-

ψουν τη σχέση (δομική και λειτουργική) που υπάρχει μεταξύ τροφών, θρεπτικών ουσιών και κυττάρων του 

ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των διατροφικών συνηθει-

ών και του τρόπου ζωής με την κατάσταση της υγείας του πεπτικού συστήματος.

Ενότητα 3

Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα: Στην ενότητα αυτή, οι μαθητές/τριες, με βάση ένα συγκεκριμέ-

νο σενάριο,  καλούνται να διερευνήσουν τη δομή και τη λειτουργία των οργάνων, καθώς και τις διάφορες 

ΜΕΡΟΣ Β́  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ασθένειες του κυκλοφορικού  συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, καλούνται  να διερευνή-

σουν τη σχέση μεταξύ του τρόπου ζωής με την κατάσταση της υγείας του κυκλοφορικού συστήματος.



Ιπποκράτης (460  π.Χ. - 377 π.Χ.)



2.1  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

   Α. Διδακτικό πλαίσιο 

Τίτλος ενότητας:   Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας

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 ενό-

τητας 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 δραστηριότητα επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή 

του/της μαθητή/τριας στη μαθησιακή διαδικασία, την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/τριών, την αναδόμη-

ση 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 σε 

καθοδήγηση για εννοιολογική αλλαγή και κατανόηση.

Οργάνωση τάξης:   Εργασία σε ομάδες (Συνεργατική μάθηση).

Συνολική χρονική διάρκεια:  6 διδακτικές περίοδοι.

    Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες: 

    5,5 διδακτικές περίοδοι.

    Προτεινόμενος χρόνος για αξιολόγηση εργασιών: 

    0,5 διδακτική περίοδος. 
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  Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας 

1.  Εννοιολογική κατανόηση: Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Τροφή, Θρεπτικές ουσίες, Οργανικές 

  θρεπτικές ουσίες, Ανόργανες θρεπτικές ουσίες, Πυραμίδα διατροφής, Ισορροπημένη διατροφή, Φυ- 

 τικές ίνες, Παχυσαρκία, Ανορεξία, Βουλιμία.

2.  Επιστημολογική επάρκεια: Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου της 

  επιστημονικής μεθοδολογίας 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 επιχειρηματολογίας, δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάπτυξης υποθέ- 

 σεων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειράματος, έλεγχου μεταβλητών, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συ- 

 νεργασίας.

4.  Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές: Ανάπτυξη θετικών στάσεων σε θέματα ισορροπημένης διατροφής,  

 πρόληψης ασθενειών, υγιεινού τρόπου ζωής και θέματα αγωγής υγείας.

5.  Εμπειρίες: Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με επισκέψεις σε ειδικά κέντρα ή την εφαρμογή  

 της αποκτηθείσας γνώσης στην πράξη, που επιτρέπουν την ανάπτυξη εμπειριών για έναν καλύτερο, πιο  

 ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο ζωής.

ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 1: 
Ανακαλύ-
πτοντας 
τη 
Διατροφή 
μας…

1. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν γιατί η τροφή είναι 
απαραίτητη για τον ανθρώπινο 
οργανισμό.

1α. 
Οι τροφές περιέχουν θρεπτικές 
ουσίες που είναι απαραίτητες 
για την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία όλων των ζωντανών 
οργανισμών.

2.0 2.0

1β. 
Δομικές και ενεργειακές 
ανάγκες των οργανισμών.

2. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
ταξινομούν τις θρεπτικές ουσίες 
σε κατηγορίες.

2α. 
Διάκριση θρεπτικών ουσιών 
σύμφωνα με τη χρησιμότητά 
τους στον οργανισμό: 
Δομικές, Ενεργειακές και 
Συμπληρωματικές θρεπτικές 
ουσίες.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    1: Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας…    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Ενότητα 1: 
Ανακαλύ-
πτοντας 
τη 
Διατροφή 
μας…

2β. 
Διάκριση θρεπτικών ουσιών 
σύμφωνα με
τη χημική τους σύσταση: 
οργανικές και ανόργανες 
θρεπτικές ουσίες.

2.0 2.0

2γ. 
Διάκριση οργανικών θρεπτικών 
ουσιών σύμφωνα με τη 
δομή και τη λειτουργία τους: 
Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, 
Λιπαρές Ουσίες, Νουκλεϊνικά 
οξέα, Βιταμίνες.

3. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
παράγουν μοτίβα.

3α. 
Εντοπισμός ομοιοτήτων και 
διαφορών μεταξύ οργανικών και 
ανόργανων θρεπτικών ουσιών.

4. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης 
που αφορούν στην Πυραμίδα 
Διατροφής - Ισορροπημένη 
Διατροφή.

4α. 
Οικοδόμηση μοντέλων που 
αφορούν στην Πυραμίδα 
Διατροφής-Ισορροπημένη 
διατροφή.

0.5 2.5

4β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την εξήγηση της Πυραμίδας 
Διατροφής και τη σημασία 
της για την κατανόηση της 
ισορροπημένης διατροφής.

4γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων 
για προβλέψεις όσον αφορά 
στη σημασία της Πυραμίδας 
Διατροφής στην ισορροπημένη 
διατροφή.

4δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για την 
Πυραμίδα Διατροφής και την 
ισορροπημένη διατροφή.

5. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τη σημασία και τον ρόλο 
των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.

5α. 
Αναστοχασμός για τη διαδικασία 
της μοντελοποίησης.

5β. 
Σημασία και ρόλος 
των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.
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Ενότητα 1: 
Ανακαλύ-
πτοντας 
τη 
Διατροφή 
μας…

6. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ 
της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της κοινωνίας.

6α. 
Σχέσης μεταξύ επιστήμης, 
τεχνολογίας και κοινωνίας. Η 
τεχνολογία αφορά σε μεθόδους 
ή/και συσκευές/εξειδικευμένα 
εργαλεία που εφαρμόζουν την 
επιστημονική γνώση για κάποιον 
συγκεκριμένο σκοπό.

0.5 2.5

6β. 
Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
επιστήμης και τεχνολογίας. 

6α. 
Τα επίμαχα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα (SSI) 
εστιάζουν σε αμφιλεγόμενα ή 
ανεπίλυτα προβλήματα, τα οποία 
σχετίζονται με την επιστήμη, 
την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την κοινωνία. Τα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα 
περιλαμβάνουν πλειάδα αξιών 
και αναπαραστάσεων που 
αιτιολογούν διαφορετικές 
απόψεις. Παραδείγματα 
που αφορούν στη διατροφή 
(π.χ. Χρήση συμπληρωμάτων 
διατροφής ή όχι).

7. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να επιδεικνύουν υπεύθυνη 
συμπεριφορά όσον αφορά 
θέματα ισορροπημένης 
διατροφής.

7α. 
Επίδειξη υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στον τρόπο 
διατροφής.

8. 
Οι μαθητές/τριες να εκτιμούν και 
να τεκμηριώνουν τη σημασία της 
ισορροπημένης διατροφής στη 
ζωή μας.

8α. 
Προώθηση ισορροπημένης 
διατροφής στο σπίτι, το σχολείο 
και άλλους δημόσιους χώρους 
για πρόληψη παθήσεων.

8β. 
Αποφυγή συμπληρωμάτων 
διατροφής, ενεργειακών ποτών 
και απαγορευμένων ουσιών.

9. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εντοπίζουν τις διάφορες 
μεταβλητές που αφορούν στην 
ανίχνευση των οργανικών 
θρεπτικών ουσιών στις τροφές.

9α. 
Εντοπισμός μεταβλητών για 
την ανίχνευση οργανικών 
θρεπτικών ουσιών στις τροφές: 
απλά σάκχαρα (υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες, λιπαρές ουσίες, 
βιταμίνη C).

2.0 4.5
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Ενότητα 1: 
Ανακαλύ-
πτοντας 
τη 
Διατροφή 
μας…

10. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να επιλέγουν τα κατάλληλα 
αντιδραστήρια για την ανίχνευση 
των διαφόρων οργανικών 
θρεπτικών ουσιών των τροφών.

10α. 
Αντιδραστήρια για την ανίχνευση 
οργανικών ουσιών των τροφών:
- Διάλυμα Βενεδικτίνης για απλά
  σάκχαρα
- Διάλυμα θεϊικού χαλκού για
  πρωτεΐνες
- Αιθανόλη για λιπαρές ουσίες
- Υπερμαγγανικό κάλιο για τη
  βιταμίνη C.

2.0 4.5

10β. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη της 
αρχικής υπόθεσης και απάντηση 
ερευνητικού ερωτήματος.

10γ. 
Χρησιμοποίηση της κατάλληλης 
επιστημονικής ορολογίας για την 
καταγραφή και την επικοινωνία 
των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.

11. 
Οι μαθητές/τριες μπορούν να 
διατυπώνουν υποθέσεις για το 
είδος των θρεπτικών ουσιών που 
εμπεριέχονται στις τροφές και 
να τις ελέγχουν πειραματικά.

11α. 
Διατύπωση υποθέσεων για το 
ποιες οργανικές θρεπτικές 
ουσίες μπορούν να περιέχουν 
διάφορα δείγματα τροφών.

11β. 
Εντοπισμός μεταβλητών για 
μέτρηση ή ανίχνευση οργανικών 
θρεπτικών ουσιών.

11γ. 
Διεξαγωγή έγκυρων πειραμάτων 
για την ανίχνευση οργανικών 
θρεπτικών ουσιών σε δείγματα 
τροφών.

11δ. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη 
αρχικών υποθέσεων.

11ε. 
Εξαγωγή συμπερασμάτων 
για το ποιες θρεπτικές ουσίες 
περιέχουν οι διάφορες τροφές.

11στ. 
Κοινοποίηση αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.

1.
4.
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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 

(Driver et al., 1998; Μαυρικάκη κ.ά., 2007).

•  Δεν κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στις έννοιες «τροφή», «ύλη», «ενέργεια».

•  Θεωρούν ότι από την τροφή εξασφαλίζουμε μόνο ενέργεια.

•  Δεν αναγνωρίζουν ότι η τροφή είναι πηγή υλικών συστατικών, τα οποία γίνονται μέρος του σώματός 

  τους και συντελούν στην ανάπτυξή τους, στην ανανέωση των φθαρμένων μερών (π.χ. κυττάρων), κα- 

 θώς και ότι αποτελεί πηγή ενέργειας.

•  Συσχετίζουν την τροφή με την ενέργεια, αλλά θεωρούν ότι η τροφή μετατρέπεται σε «κάτι καλό» ή σε  

 «ενέργεια» και εξαφανίζεται εντελώς κατά τη διαδικασία.

•  Θεωρούν ότι η πέψη είναι μια διαδικασία κατά την οποία ελευθερώνεται από την τροφή η διαθέσιμη 

  ενέργεια.

•  Συνδέουν την ενέργεια με την καλή φυσική κατάσταση και τη σωματική δύναμη.

•  Διατυπώνουν απόψεις για την ενέργεια όπως: «Όταν μας τελειώνει η ενέργεια, χρειαζόμαστε φάρμακα 

  ή βιταμίνες» και «Η άσκηση σου κάνει καλό, αυξάνει την ενέργειά σου» ή, αντίθετα «Όταν μας τελειώ- 

 νει η ενέργεια έχουμε ανάγκη από τροφή και ξεκούραση» και «Με τις ασκήσεις καταναλώνουμε ενέρ- 

 γεια και έτσι κουραζόμαστε».

•  Θεωρούν ότι πηγή ενέργειας για τα ζώα και τον άνθρωπο είναι, εκτός από την τροφή, ο αέρας, το νερό, 

  ο ήλιος και η άσκηση. 

•  Πιστεύουν ότι η κατανάλωση νερού θα οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

•  Θεωρούν ότι η ζωική τροφή παρέχει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε σχέση με τη φυτική.

•  Θεωρούν ότι τα λίπη υπάρχουν μόνο στις ζωικές τροφές.

•  Διατυπώνουν απόψεις όπως: «Τα λίπη κάνουν κακό στον οργανισμό».

•  Θεωρούν ότι οι βιταμίνες υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα στην τροφή.

•  Δεν αναγνωρίζουν ότι η τροφή περιέχει και άλατα.

  Ε. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οι οργανισμοί τρέφονται

Η τροφή των ζωικών οργανισμών προέρχεται από άλλους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς

Οι φυτικοί οργανισμοί φωτοσυνθέτουν και.τρέφονται.
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

   Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 1

Το εισαγωγικό ένθετο της ενότητας αυτής, καθώς και οι εικόνες 
που ακολουθούν αποσκοπούν στο να ενημερώσουν τους/τις 
μαθητές/τριες για το βασικό συγκείμενο των τριών (3) πρώτων 
ενοτήτων του βιβλίου δραστηριοτήτων. Οι μαθητές/τριες θα επι-
σκεφτούν ένα εικονικό κέντρο υγείας της πόλης τους, το οποίο 
επισκέπτονται διάφοροι πολίτες για να ζητήσουν βοήθεια για 
ζητήματα υγείας που τους απασχολούν. Οι μαθητές/τριες με τη 
βοήθεια της υπεύθυνης του κέντρου κ. Αποστολίας Ιατροπού-
λου θα γνωρίσουν τους ειδικούς επιστήμονες του κέντρου με 
τους οποίους θα συνεργαστούν ούτως ώστε να βοηθήσουν την 
οικογένεια Χονδροπούλου, της οποίας διάφορα μέλη ταλαιπω-
ρούνται με προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. 
Προτείνεται όπως το ένθετο διαβαστεί από τον/ την εκπαιδευτικό 
ή κάποιο/α μαθητή/τρια στην ολομέλεια της τάξης, ενισχυθεί 
οπτικά με κάποια παρουσίαση ppt και γίνει μια σύντομη αναφο-
ρά στις τρεις (3) ενότητες που θα ακολουθήσουν: Διατροφή, 
Πεπτικό σύστημα και Κυκλοφορικό.

Το ένθετο αυτό στοχεύει στο να ενημερώσει τους/τις μαθητές/
τριες για το ιατρικό ιστορικό του κ. Χονδρόπουλου. Συγκεκριμέ-
να, δίνονται πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες του 
κ. Χονδρόπουλου, από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, για 
τον τρόπο ζωής του ίδιου και των γονιών του, καθώς και για τα 
προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Προτείνεται όπως οι μα-
θητές/τριες μελετήσουν το ένθετο αυτό, εντοπίσουν και υπο-
γραμμίσουν τα κύρια σημεία και στη συνέχεια συμπληρώσουν 
εξατομικευμένα τη δραστηριότητα 1.1. που ακολουθεί. 

Η οπτική παρουσίαση των ειδικών επιστημόνων του κέντρου 
«ΠΡΟΛΗΨΗ και ΥΓΕΙΑ» στοχεύει στη δημιουργία ενός τέτοιου ει-
κονικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες θα μπο- 
ρέσουν να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν δομές και λει-
τουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και να κάνουν τις ανάλο-
γες συνδέσεις με την καθημερινή ζωή.
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Για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες  να βοηθήσουν τον κ. Ηλία 
Χονδρόπουλο να λύσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπί-
ζει, τους δίνεται η αποστολή τους και καλούνται, αρχικά, να με-
λετήσουν τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή επηρεάζει την 
υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό καλού-
νται:
1.  Να διερευνήσουν:
 α.  Γιατί είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε τροφές;
 β.  Τι είδους συστατικά περιέχουν οι τροφές και ποια η θρε- 
  πτική τους αξία;
 γ.  Τι εννοούμε με τον όρο «Ισορροπημένη Διατροφή»;
 δ.  Κατά πόσο κάποιες ασθένειες και παθολογικές καταστά- 
  σεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι οφείλονται 
   στη μη «Ισορροπημένη Διατροφή».
2.  Να ανιχνεύσουν, στο εργαστήριο Βιολογίας, θρεπτικές ουσίες 
  που υπάρχουν σε διάφορες τροφές.
3.   Να διερευνήσουν κατά πόσο ο κ. Ηλίας Χονδρόπουλος ακο-

λουθεί μια «Ισορροπημένη Διατροφή».
4.   Να συσχετίσουν τις διατροφικές συνήθειες του κ. Ηλία Χον-

δροπούλου με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η Δραστηριότητα 1.1. ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να γρά-
ψουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κ. Χονδρόπου-
λος με βάση το ιατρικό ιστορικό που τους δίνεται και να γρά-
ψουν μια πιθανή αιτία για το κάθε πρόβλημα. Στη δραστηριότητα 
αυτή, οι μαθητές/τριες θα γράψουν την άποψή τους, την οποία 
όμως θα πρέπει να τεκμηριώσουν με βάση τις εμπειρίες τους 
και την προϋπάρχουσα γνώση τους. 

Προτείνεται, οι μαθητές/τριες, αρχικά, να δουλέψουν εξατομι-
κευμένα και στη συνέχεια ομαδικά και να δώσουν σύντομες 
απαντήσεις. Ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να στηρίζει την 
ομαδική εργασία υποβάλλοντας αναστοχαστικές/ υποστηρικτι-
κές ερωτήσεις, εντοπίζοντας εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/
τριών ή δυσκολίες στον τρόπο συλλογής και διαχείρισης δεδο-
μένων. 



46

Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Στη Δραστηριότητα 1.2.1, οι μαθητές/τριες καλούνται να απο-
δώσουν θεατρικά ένα σύντομο θεατρικό έργο με τίτλο «Τροφή» 
και να απαντήσουν ερωτήματα που αφορούν σε γενικά ζητήματα 
διατροφής των ζωντανών οργανισμών. Θα ήταν καλό, οι μαθη-
τές/τριες να αφεθούν, πρώτα, να διαβάσουν το θεατρικό έργο 
εξατομικευμένα και μετά ένα αγόρι και ένα κορίτσι να το αποδώ-
σουν θεατρικά στην ολομέλεια της τάξης. 
Θα ήταν, επίσης, ενδιαφέρον να γίνει μια μικρή προετοιμασία 
από τον/την εκπαιδευτικό ή και τους μαθητές/τριες για μια σκη-
νογραφική πρόταση με βάση το περιεχόμενο του θεατρικού έρ-
γου ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα των μαθητών/
τριών και να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη και φαντασία 
τους.

Στη Δραστηριότητα 1.2.1.1, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να εντο-
πίσουν στο θεατρικό έργο τους τέσσερις (4) λόγους για τους 
οποίους όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται, απαραίτητα, τροφή και 
να τους γράψουν (κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία του οργανι-
σμού, παραγωγή θερμότητας).

Στη Δραστηριότητα 1.2.1.2, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην 
αυτοτροφία - φωτοσύνθεση (φυτικοί οργανισμοί) και στην ετε-
ροτροφία (ζωικοί οργανισμοί).

Στο Γνωρίζετε ότι..., δίνεται ορισμός για την έννοια θρεπτικές 
ουσίες και για τις τρεις (3) κατηγορίες: δομικές, ενεργειακές και 
συμπληρωματικές. Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να συζητήσει 
τους ορισμούς αυτούς στην ολομέλεια της τάξης και να κάνει τις 
απαραίτητες συνδέσεις με το θεατρικό έργο που δίνεται στην 
προηγούμενη σελίδα.
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Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν τον πίνακα αυτό που 
αφορά στις θρεπτικές ουσίες των τροφών, να υπογραμμίσουν 
τις βασικές έννοιες που αφορούν στον ρόλο και τη λειτουργία 
τους και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το εννοιολογικό διά-
γραμμα που ακολουθεί. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι οι 
οργανικές ουσίες είναι οι βασικές πηγές ενέργειας του οργανι-
σμού και ότι οι υδατάνθρακες αποτελούν το καύσιμο πρώτης 
επιλογής. 

Να δοθεί, επίσης, έμφαση στη σημασία του νερού για τον αν-
θρώπινο οργανισμό και στο ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το 
φαινόμενο της ζωής. Θα μπορούσε, παράλληλα, να συζητηθεί ο 
ρόλος του νερού σε άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου και η 
διαχρονική σημασία του στη διατήρηση της ζωής και την εξέλιξη 
του πολιτισμού στον πλανήτη μας.

Οι μαθητές/τριες μέσα από τη συμπλήρωση του εννοιολογικού 
διαγράμματος της Δραστηριότητας 1.2.3 και τον πίνακα της 
Δραστηριότητας 1.2.4 , θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχα-
στούν και να ανακεφαλαιώσουν τα όσα έμαθαν για τα συστατικά 
των τροφών, και να εμβαθύνουν, αξιοποιώντας τις βασικές έν-
νοιες που έχουν μελετήσει.

Στο Γνωρίζετε ότι..., δίνο-
νται σύντομοι ορισμοί για 
τις έννοιες οργανικές και 
ανόργανες ενώσεις. Ανα-
μένεται να γίνει και η 
ανάλογη σύνδεση με το 
μάθημα της χημείας και 
στον ρόλο των οργανικών 
ενώσεων, στην καθημερι-
νή μας ζωή, γενικότερα.
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Στο μέρος αυτό της αποστολής τους, οι μαθητές/τριες θα διε-
ρευνήσουν κατά πόσο υπάρχει άνθρακας στη ζάχαρη, στο αλεύ-
ρι και στο αλάτι. Για το πείραμα αυτό, θα χρησιμοποιηθεί πυκνό 
θειϊκό οξύ και για αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο επίδειξη από 
τον/την εκπαιδευτικό. Παρόλο όμως που θα γίνει επίδειξη του 
πειράματος, η εμπλοκή των μαθητών/τριών πρέπει να είναι 
ενεργός. Θα πρέπει να διαπιστώσουν και να καταγράψουν τους 
παράγοντες του πειράματος, να κάνουν παρατηρήσεις και να 
εξαγάγουν συμπεράσματα.

Με την ολοκλήρωση του πειράματος, οι μαθητές/τριες θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι οι οργανικές ουσίες (στο πείραμα ζάχαρη 
και αλεύρι) περιέχουν το άτομο του άνθρακα, και να καταλήξουν 
στην επιβεβαίωση της αρχικής τους υπόθεσης. Η αξιοποίηση 
του κάρβουνου θα βοηθήσει για να γίνει η σύγκριση και η δια-
πίστωση της ύπαρξης άνθρακα στις θρεπτικές ουσίες.

Χρειάζεται ιδιαίτερη  προσοχή στη χρήση του πυκνού θειϊκού 
οξέος και για αυτό θα ήταν καλό να ετοιμασθεί το πείραμα στο 
παρασκευαστήριο και ο/η  εκπαιδευτικός να κλείσει  τα δοχεία 
πέτρι όταν θα τα παρουσιάσει στους/στις μαθητές/τριες.

Το πυκνό θειϊκό οξύ που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο περιέ-
χει 98% θειϊκό οξύ και 2% νερό και έχει πυκνότητα 1,84%/cm3.
Όταν θέλουμε να αραιώσουμε θειϊκό οξύ, ρίχνουμε λίγο-λίγο το 

οξύ στο νερό και ανακα-
τεύουμε συνεχώς (ΠΡΟ-
ΣΟΧΗ …Όχι ανάποδα).

Όταν το πυκνό θειϊκό οξύ 
αντιδράσει με το μαγειρι-
κό αλάτι (το κοινό αλάτι) 
παράγεται αέριο υδρχλώ-
ριο, που έχει ερεθιστική 
και αποπνικτική μυρωδιά 
(ΠΡΟΣΟΧΗ … να παραμεί-
νουν κλειστά τα τρυβλία 
στην αίθουσα διδασκαλί-
ας).
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Στις Δραστηριότητες 1.3.1 μέχρι 1.3.4, οι μαθητές/τριες θα 
έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις αρχικές τους θέσεις για τη 
σχέση μεταξύ διατροφικών συνηθειών και υγείας και να μελετή-
σουν σχεδιαγράμματα που αφορούν στην Πυραμίδα Διατροφής 
και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις ημερήσιες ενεργεια-
κές τους ανάγκες.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κατανοήσουν, με βάση την Πυρα-
μίδα Διατροφής, ότι η βάση της καθημερινής μας διατροφής 
πρέπει να είναι τα δημητριακά, τα φρούτα, τα όσπρια και τα λα-
χανικά και σε μικρότερες ποσότητες τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
και το ελαιόλαδο. Λίγες φορές τη βδομάδα μπορούμε να κατα-
ναλώνουμε ψάρι και πουλερικά και πολύ λιγότερο κόκκινο κρέ-
ας. 

Επίσης, μέσα από το διάγραμμα που αφορά στους παράγοντες 
που επηρεάζουν ημερήσιες ενεργειακές μας ανάγκες, οι μαθη-
τές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ηλικία, το φύλο και η δρα-
στηριότητα του κάθε ατόμου είναι σημαντικοί παράγοντες που 
καθορίζουν τις ημερήσιες ενεργειακές μας ανάγκες. 

Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει και ταινίες που αφο-
ρούν σε θέματα θρεπτικών ουσιών, πέρα από αυτή που υπάρχει 
στο CD Βιολογίας Β́  Γυμνασίου.

Θα ήταν χρήσιμο να γίνει 
εντοπισμός της προϋπάρ-
χουσας  γνώσης και πιθα-
νών παρανοήσεων γύρω 
από τα θέματα διατροφής, 
δεδομένου ότι οι μαθητές/
τριες έχουν διδαχθεί σε 
προηγούμενες τάξεις τα 
θέματα αυτά. Είναι σημα-
ντικό να κρατηθούν οι 
προτεινόμενοι χρόνοι για 
τα θέματα αυτά.
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Στη Δραστηριότητα 1.3.5, οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν μέσα 
από την εικόνα και το Γνωρίζετε ότι... που τους δίνεται, να κατα-
νοήσουν τι είναι οι φυτικές ίνες, ποιες τροφές είναι πλούσιες σε 
φυτικές ίνες και ότι υπάρχουν ευδιάλυτες φυτικές ίνες οι οποίες 
αποικοδομούνται και απορροφούνται, και αδιάλυτες φυτικές 
ίνες, οι οποίες δεν αποικοδομούνται στο παχύ έντερο, αλλά περ-
νούν και αποβάλλονται με τα κόπρανα.

Δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες έχουν μελετήσει και σε άλλα 
γνωστικά αντικείμενα σε προηγούμενες τάξεις το θέμα των φυ-
τικών ινών, είναι σημαντικό να εντοπισθούν πιθανές εναλλακτι-
κές ιδέες και να γίνει προώθηση της εννοιολογικής αλλαγής και 
κατανόησης σύμφωνα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση.

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία της κατανάλωσης των 
φυτικών ινών για αποφυγή της δυσκοιλιότητας.

Το ζήτημα των φυτικών ινών και ο ρόλος τους στην υγιεινή ζωή 
θα συζητηθεί ξανά στην επόμενη ενότητα του Βιβλίου Δραστηρι-
οτήτων της Β’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της μελέτης του Πεπτικού 
Συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.

Στο Γνωρίζετε ότι… που αφορά στα ενεργειακά  ποτά είναι σημα-
ντικό να τονισθεί στους/στις μαθητές/τριες ότι τα ποτά αυτά πε-
ριέχουν υψηλά ποσοστά καφεΐνης, καθώς και άλλων διεγερτι-
κών συστατικών, και ότι αν χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα, 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με το αλκοόλ. Δεδομένου, 
ότι οι μαθητές/τριες πιστεύουν ότι θα γίνουν πιο δυνατοί με τα 
ενεργειακά ποτά, έχουν την τάση να τα καταναλώνουν ανεξέλε-
γκτα, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο. 
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Στο ένθετο της σελ. 18, περιγράφονται διάφορες ασθένειες οι 
οποίες άμεσα ή έμμεσα προκαλούνται από τη μη ισορροπημένη 
διατροφή. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν πρώτα 
εξατομικευμένα και στη συνέχεια στην ομάδα τους τις πληροφο-
ρίες αυτές για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν τη φράση του Ιπ-
ποκράτη: «Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας, και η τροφή σας 
ας γίνει φάρμακό σας»:  Δεν αναμένεται να περιγράψουν τις 
ασθένειες, αλλά αναμένεται να κατανοήσουν ότι το είδος και η 
ποσότητα  της τροφής που καταναλώνουμε μπορεί να είναι 
«φάρμακο» για τον οργανισμό μας, αλλά μπορεί και να είναι ζη-
μιογόνο αν δεν τρεφόμαστε ισορροπημένα.

Στις δραστηριότητες  1.3.7 και 1.3.8, γίνεται ειδική αναφορά στο 
πρόβλημα της παχυσαρκίας, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και κυ-
πριακό επίπεδο. Αναμένεται οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν 
ότι η παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια που 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως οι κακές διατροφικές 
συνήθειες, η καθιστική ζωή και η μειωμένη φυσική δραστηριό-
τητα, αλλά και σε παράγοντες ψυχολογικούς και φυσικά κληρο-
νομικούς (γονίδια).

Με βάση τα δεδομένα που δίνονται, οι μαθητές/τριες, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαγάγουν το συμπέρασμα ότι 
σήμερα υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση της παχυσαρκίας, και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής της. 
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Στη Δραστηριότητα 1.4, οι μαθητές/τριες καλούνται, με βάση 
πλέον τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους 
και με βάση το ιατρικό ιστορικό του κ. Ηλία Χονδρόπουλου, να 
αξιολογήσουν τις διατροφικές συνήθειες και τον καθημερινό 
τρόπο ζωής του και να καταλήξουν σε συμπεράσματα όσον 
αφορά τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των συνηθειών 
του κ. Χονδρόπουλου και των προβλημάτων υγείας που αντιμε-
τωπίζει. 
Τα επιμέρους ερωτήματα που δίνονται θα κατευθύνουν τους/τις 
μαθητές/τριες στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομέ-
νων τους και στην εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.

Στις Ασκήσεις 1 και 2, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τις θρεπτικές 
ουσίες των τροφών. Η αναφορά σε τροφές καθημερινής χρήσης 
στην κυπριακή κουζίνα, θα δώσει στους/στις μαθητές/τριες την 
δυνατότητα να γνωρίσουν τη θρεπτική τους αξία και τον ρόλο 
τους στον οργανισμό μας, και να κάνουν τις απαραίτητες συνδέ-
σεις με την καθημερινή τους ζωή.
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Η Άσκηση 3, βοηθά τους/τις μαθητές/τριες  να αναστοχαστούν 
όσον αφορά τα γεύματα που είναι υγιεινά και βασίζονται στους 
κανόνες της ισορροπημένης διατροφής και  σε αυτά τα οποία 
δεν είναι υγιεινά. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες  καλούνται να 
σκεφτούν τρεις (3) υγιεινούς και τρεις (3) ανθυγιεινούς τρόπους 
αντικατάστασης γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό),  
που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να πάρουν.
Ανάλογο είναι και το σκεπτικό της Άσκησης 4, σύμφωνα με την 
οποία οι μαθητές/τριες έχουν την ευθύνη προετοιμασίας φαγη-
τού για μια κατασκήνωση παιδιών ηλικίας 11-15 ετών. Οι μαθη-
τές/τριες θα πρέπει να προτείνουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
Ισορροπημένης Διατροφής για τα παιδιά της κατασκήνωσης, 
καταγράφοντας τα είδη και τις ποσότητες τροφίμων που θα 
χρειαστούν. Στην άσκηση αυτή, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
για μια ισορροπημένη διατροφή, πέραν από το είδος της τρο-
φής, μεγάλη σημασία έχει και η ποσότητα κάθε τροφής  που 
χρησιμοποιείται.

Στην Άσκηση 5, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν μια 
γραφική παράσταση που αφορά στη διαχρονική αύξηση στην 
κατανάλωση τροφίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο, και να προσπα-
θήσουν να κάνουν προβλέψεις για τα πιθανά προβλήματα παχυ-
σαρκίας που θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι στον πλανήτη μας 
τα επόμενα χρόνια. Αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες θα αντιλη-
φθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της υπερκατανάλωσης 
τροφίμων και της παχυσαρκίας και θα καταλήξουν στο συμπέ-
ρασμα ότι η παχυσαρκία θα αυξάνεται συνεχώς αν οι άνθρωποι 
δεν αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες.

Στην Άσκηση 6, οι μαθητές/τριες αναμένεται να εντοπίσουν τη 
σχέση που υπάρχει μεταξύ δυσκοιλιότητας και διατροφικών και 
άλλων καθημερινών συνηθειών του ανθρώπου.
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Η Άσκηση 7 στοχεύει στο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι 
μια σειρά παθολογικών καταστάσεων όπως: Παχυσαρκία, Ανο-
ρεξία, Βουλιμία, Δυσκοιλιότητα, Καρδιαγγειακές παθήσεις και 
Οστεοπόρωση σχετίζονται άμεσα με το είδος και την ποσότητα 
τροφής που καταναλώνουμε.

Στην Άσκηση 8, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να διερευ-
νήσουν το θέμα των «Πρόσθετων Τροφίμων» και να προβλημα-
τιστούν γύρω από την επικινδυνότητα κάποιων πρόσθετων. Οι 
μαθητές/ τριες μπορούν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες του 
Κρατικού Χημείου της Κύπρου, αλλά και άλλες αξιόπιστες πη-
γές, για να μελετήσουν τα είδη των πρόσθετων τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται, καθώς και την επικινδυνότητα του καθενός 
από αυτά.

Η διεξαγωγή βιωματικού εργαστηρίου με τη στήριξη του Συνδέ-
σμου Καταναλωτών Κύπρου, θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσι-
μη.

Στην Άσκηση 9, δίνονται στοιχεία για το θέμα της Παχυσαρκίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη του πίνακα με τα στοιχεία πα-
χυσαρκίας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, θα κατευθύνει 
τους/τις μαθητές/τριες στην κατασκευή του ραβδογράμματος, 
το οποίο θα τους δώσει μια δεύτερη αναπαράσταση των δεδομέ-
νων του πίνακα. Η άσκηση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιο-
τήτων κατασκευής ραβδογράμματος, αλλά και στην κατανόηση 
της διατύπωσης δεδομένων με διαφορετικές αναπαραστάσεις.
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Στη Δραστηριότητα 1.5, οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν 
μια σειρά από πειράματα. Για την ανίχνευση των διάφορων θρε-
πτικών ουσιών, θα διεξαχθούν τέσσερα (4) πειράματα. Κάθε 
ομάδα θα αναλάβει τη διεξαγωγή ενός (1) πειράματος. Τα απο-
τελέσματα και τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας θα ανακοινω-
θούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της τάξης. Στο τέλος, 
κάθε ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει στον πίνακα τελικών 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα των πειραμάτων για όλες τις θρεπτικές ουσίες 
στις διάφορες τροφές (Δραστηριότητα 1.5.5).

Για καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, ο/η εκπαιδευτικός θα 
ήταν χρήσιμο να προετοιμάσει τα μέσα και τα υλικά που θα χρει-
αστεί η κάθε ομάδα και να τα τοποθετήσει στον χώρο εργασίας 
της κάθε ομάδας. Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό αρχείο Word με τα προτεινόμενα 
πειράματα, και να συμπληρώνει τους σχετικούς πίνακες, καθώς 
οι μαθητές/τριες θα ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους.

Πριν αρχίσουν οι μαθητές/τριες  την πειραματική διαδικασία, 
ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν σημαντικό να τους υπενθυμίσει πώς 
ανιχνεύεται η οργανική ουσία άμυλο, που έχουν ήδη μάθει στην 
Α΄ Γυμνασίου, ούτως ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι διαδι-
κασίες που θα ακολουθήσουν στα πειράματα  που τους δίνονται 
για την ανίχνευση  διαφόρων θρεπτικών ουσιών στις τροφές.
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Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Στο πείραμα 1.5.1, θα γίνει ανίχνευση απλών σακχάρων σε διά-
φορες τροφές με τη χρήση του διαλύματος Βενεδικτίνης 
(Benedict) το οποίο είναι ένα αντιδραστήριο που όταν έρθει σε 
επαφή με απλά σάκχαρα αλλάζει χρώμα και από γαλάζιο γίνεται 
κεραμιδί 

Προτείνεται όπως, ο/η εκπαιδευτικός, τοποθετήσει στον χώρο 
εργασίας κάθε ομάδας ένα στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων, 
με επτά αριθμημένους (1-7) δοκιμαστικούς σωλήνες, μέσα 
στους οποίους θα προσθέσει τα δείγματα όπως δίνονται στις 
οδηγίες του πειράματος. Παράλληλα, για κάθε ομάδα, να τοπο-
θετήσει το αντιδραστήριο με το οποίο θα γίνει η ανίχνευση των 
θρεπτικών ουσιών. 

Η χρήση δείγματος χυμού λευκού σταφυλιού είναι σημαντική, 
διότι ο χυμός μαύρου σταφυλιού εμποδίζει την παρατήρηση της 
χρωματικής αλλαγής στο συγκεκριμένο δείγμα.

Πριν οι μαθητές/τριες αρχίσουν το πείραμά τους, ο/η εκπαιδευ-
τικός θα ήταν σημαντικό να συζητήσει στην ολομέλεια της τάξης 
τις έννοιες «θετικός μάρτυρας» και «αρνητικός μάρτυρας» και 
να τονιστεί η σημασία τους για την αξιοπιστία του πειράματος.

Ο/Η εκπαιδευτικός θέτοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά 
ερωτήματα υποστηρίζει την ομαδική εργασία των μαθητών/τρι-
ών , με στόχο την ολοκλήρωση και την καταγραφή των αποτελε-
σμάτων τους. Αξιοποιεί, επίσης, τυχόν απορίες των μαθητών/
τριών και θέτει ερωτήματα για προβληματισμό και εμπλουτισμό 
της συζήτησης στο πλαίσιο των ομάδων.

Οι διάφορες διαβαθμίσεις στη χρωματική αλλαγή που θα παρα-
τηρηθεί μετά την επαφή διαλύματος Benedict με κάποια δείγμα-
τα, οφείλεται στη διαφορετική περιεκτικότητά τους σε απλά σάκ-
χαρα. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να συζητηθεί στην αντίστοιχη 
ομάδα εργασίας που θα πραγματοποιήσει το σχετικό πείραμα.
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Στο πείραμα 1.5.2, θα γίνει ανίχνευση πρωτεϊνών σε διάφορες τροφές με τη χρήση του διαλύματος θειïκού χαλκού 
(CuSO4), στην παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), το οποίο όταν έρθει σε επαφή με πρωτεΐνες αλλάζει 
χρώμα και από γαλάζιο γίνεται κυανούν-μοβ.
Προτείνεται όπως, ο/η εκπαιδευτικός, τοποθετήσει στον χώρο εργασίας κάθε ομάδας ένα στήριγμα δοκιμαστικών σωλή-
νων, με επτά αριθμημένους (1-7) δοκιμαστικούς σωλήνες, μέσα στους οποίους θα προσθέσει τα δείγματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του πειράματος. Παράλληλα, για κάθε ομάδα, να τοποθετήσει το αντιδραστήριο με το οποίο θα γίνει η ανίχνευση 
των θρεπτικών ουσιών. 

Η χρήση δείγματος χυμού λευκού σταφυλιού είναι σημαντική, διότι ο χυμός μαύρου σταφυλιού εμποδίζει την παρατήρηση 
χρωματικής αλλαγής στο συγκεκριμένο δείγμα.

Πριν οι μαθητές/τριες αρχίσουν το πείραμά τους, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν σημαντικό να συζητήσει στην ολομέλεια της 
τάξης τις έννοιες «θετικός μάρτυρας» και «αρνητικός μάρτυρας» και να τονιστεί η σημασία τους για την αξιοπιστία του 
πειράματος.
Ο/ η εκπαιδευτικός θέτοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά ερωτήματα υποστηρίζει την ομαδική εργασία των μαθητών/
τριών , με στόχο την ολοκλήρωση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. Αξιοποιεί, επίσης, τυχόν απορίες των μα-
θητών και θέτει ερωτήματα για προβληματισμό και εμπλουτισμό της συζήτησης στο πλαίσιο των ομάδων.

Οι διάφορες διαβαθμίσεις στη χρωματική αλλαγή που θα παρατηρηθεί μετά την επαφή διαλύματος θειïκού χαλκού 
(CuSO4), στην παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), με κάποια δείγματα, οφείλεται στη διαφορετική 
περιεκτικότητά τους σε απλά σάκχαρα. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να συζητηθεί στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας που θα 
πραγματοποιήσει το σχετικό πείραμα.



58

Aνακαλύπτοντας τη Διατροφή μας1

Στο πείραμα 1.5.3, θα γίνει ανίχνευση λιπαρών ουσιών σε διάφορες τροφές με τη χρήση αιθανόλης, η οποία μαζί με τροφή 
που περιέχει λιπαρή ουσία δημιουργεί λευκό ίζημα. Η αιθανόλη να είναι παγωμένη για καλύτερα αποτελέσματα.

Προτείνεται όπως, ο/η εκπαιδευτικός, τοποθετήσει στον χώρο εργασίας κάθε ομάδας ένα στήριγμα δοκιμαστικών σωλή-
νων, με επτά αριθμημένους (1-7) δοκιμαστικούς σωλήνες, μέσα στους οποίους θα προσθέσει τα δείγματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του πειράματος. Παράλληλα, για κάθε ομάδα, να τοποθετήσει το αντιδραστήριο με το οποίο θα γίνει η ανίχνευση 
των θρεπτικών ουσιών. 

Πριν οι μαθητές/τριες αρχίσουν το πείραμά τους, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν σημαντικό να συζητήσει στην ολομέλεια της 
τάξης τις έννοιες «θετικός μάρτυρας» και «αρνητικός μάρτυρας» και να τονισθεί η σημασία τους για την αξιοπιστία του 
πειράματος.

Ο/ η εκπαιδευτικός θέτοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά ερωτήματα υποστηρίζει την ομαδική εργασία των μαθητών/
τριών , με στόχο την ολοκλήρωση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. Αξιοποιεί, επίσης, τυχόν απορίες των μα-
θητών/τριών και θέτει ερωτήματα για προβληματισμό και εμπλουτισμό της συζήτησης στο πλαίσιο των ομάδων.
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Στο πείραμα 1.5.4, θα γίνει ανίχνευση Βιταμίνης C σε διάφορες τροφές με τη χρήση διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου, 
το οποίο έχει χρώμα μοβ και όταν έρθει σε επαφή με τη βιταμίνη C αποχρωματίζεται.

Προτείνεται όπως, ο/η εκπαιδευτικός, τοποθετήσει στον χώρο εργασίας κάθε ομάδας ένα στήριγμα δοκιμαστικών σωλή-
νων, με επτά αριθμημένους (1-7) δοκιμαστικούς σωλήνες, μέσα στους οποίους θα προσθέσει τα δείγματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του πειράματος. Παράλληλα, για κάθε ομάδα, να τοποθετήσει το αντιδραστήριο με το οποίο θα γίνει η ανίχνευση 
των θρεπτικών ουσιών. 

Στο πείραμα αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί φρέσκος χυμός λεμονιού για να ανιχνευθεί σε αυτόν η βιταμίνη C.

Πριν οι μαθητές/τριες αρχίσουν το πείραμά τους, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν σημαντικό να συζητήσει στην ολομέλεια της 
τάξης τις έννοιες «θετικός μάρτυρας» και «αρνητικός μάρτυρας» και να τονιστεί η σημασία τους για την αξιοπιστία του 
πειράματος.

Ο/ η εκπαιδευτικός θέτοντας υποστηρικτικά/ αναστοχαστικά ερωτήματα υποστηρίζει την ομαδική εργασία των μαθητών/
τριών , με στόχο την ολοκλήρωση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων τους. Αξιοποιεί, επίσης, τυχόν απορίες των μα-
θητών/τριών και θέτει ερωτήματα για προβληματισμό και εμπλουτισμό της συζήτησης στο πλαίσιο των ομάδων.
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Με την ολοκλήρωση των πειραματικών δραστηριοτήτων από τις 
ομάδες των μαθητών/τριών, η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρου-
σιάσει στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματά της. Οι υπό-
λοιπες ομάδες θα πρέπει να συμπληρώνουν, παράλληλα, τον 
συνοπτικό πίνακα παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων της διε-
ρευνητικής διαδικασίας για ανίχνευση θρεπτικών ουσιών σε 
τροφές της Δραστηριότητας 1.5.5. 
Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσει το ηλεκτρο-
νικό αρχείο Word και να καταγράφει τα αποτελέσματα των ομά-
δων, ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να ελέγχουν τις 
απαντήσεις τους και να μην υπάρχει κάποιο λάθος στη συμπλή-
ρωση του συνοπτικού πίνακα.

Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο συνοπτικός 
πίνακας παρατηρήσεων-αποτελεσμάτων για ανίχνευση θρεπτι-
κών ουσιών σε διάφορες τροφές της Δραστηριότητας 1.5.6.

Το Γνωρίζετε ότι... δίνει πληροφορίες για τη σημασία της λήψης 
προγεύματος για πρόληψη της παχυσαρκίας και άλλων σοβα-
ρών παθήσεων όπως ο διαβήτης. Θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί 
στην ολομέλεια της τάξης η σημασία της λήψης προγεύματος, 
δεδομένου ότι πολλοί μαθητές/τριες δεν παίρνουν πρόγευμα 
πριν πάνε στο σχολείο και το γεγονός αυτό έχει αρνητική επί-
δραση στους δείκτες υγείας τους.

Γενικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συστηματική κατανά-
λωση προγεύματος σε συνδυασμό με τη σωστή επιλογή τροφί-
μων, πλούσιων σε φυτικές ίνες και με χαμηλά λιπαρά και ζάχα-
ρη, αποτελούν σημαντικό παράγοντα πρόληψης διάφορων 
παθήσεων.
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Η Δραστηριότητα 1.6 είναι η τελευταία δραστηριότητα της Ενότη-
τας 1: «Ανακαλύπτοντας τη Διατροφή μας». Οι μαθητές/τριες 
στη δραστηριότητα αυτή καλούνται να κάνουν μια αρχική εκτί-
μηση, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συλλέξει 
από τη μέχρι τώρα διερεύνησή τους, εξηγώντας γιατί τα διάφο-
ρα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κ. Ηλίας (παχυσαρ-
κία, δυσκοιλιότητα, πόνος στο έντερο), θα μπορούσαν να συνδέ-
ονται με τις διατροφικές του συνήθειες, τον τρόπο ζωής του και 
τις συνήθειες των γονέων του. Ο πίνακας που δίνεται είναι μερι-
κώς συμπληρωμένος ούτως ώστε να βοηθήσει τους μαθητές/
τριες να τον συμπληρώσουν κατάλληλα.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί στους/στις μαθητές/
τριες ότι η μέχρι τώρα διάγνωση για τα προβλήματα υγείας του 
κ. Ηλία Χονδρόπουλου είναι μια αρχική διάγνωση, διότι θα ακο-
λουθήσουν κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις από τους ειδι-
κούς επιστήμονες του κέντρου «ΠΡΟΛΗΨΗ και ΥΓΕΙΑ»,  για να 
μπορέσει να ολοκληρωθεί η διάγνωση των προβλημάτων και να 
προταθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Η δεύτερη Ενότητα του 
βιβλίου, που ακολουθεί, διαπραγματεύεται τη συνέχεια της διά-
γνωσης των προβλημάτων υγείας του κ. Ηλία. 

Η Άσκηση 1 για το σπίτι περιγράφει τέσσερις (4) τρόπους για το 
πώς μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο το γκρέιπφρουτ ή το λε-
μόνι έχει περισσότερη βιταμίνη C. Στην κάθε περίπτωση, προτεί-
νεται ένας διαφορετικός τρόπος. Οι μαθητές/τριες καλούνται να 
επιλέξουν τον τρόπο εκείνον από τους τέσσερις (4) που αναφέ-
ρονται στον πίνακα, και που θεωρούν ότι είναι ο πιο σωστός, 
δίνοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Η άσκηση αυτή στοχεύει 
να αξιολογήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών/τρι-
ών όσον αφορά στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία του πειρά-
ματος. Η πιο σωστή επιλογή είναι η επιλογή του Γιώργου.
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Η Άσκηση 2 για το σπίτι στοχεύει να συνδέσει τη σχολική γνώση 
με την καθημερινή ζωή και να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες 
να αντιληφθούν τη λειτουργική σημασία της σχολικής γνώσης. 
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να κατανοήσουν ότι ο χυμός λεμο-
νιού/ γκρέιπφρουτ  παραμένει πλούσιος σε βιταμίνη C, μόνο 
όταν τον καταναλώσουμε αμέσως μετά το στύψιμο των λεμονιών 
ή των γκρέιπφρουτ, και των εσπεριδοειδών, γενικότερα.

Στην Άσκηση 3, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να κάνουν επανάλη-
ψη σε όσα έχουν μάθει για τις θρεπτικές ουσίες των τροφών και 
την ενεργειακή τους αξία, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν 
τον σχετικό πίνακα. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι οργανικές 
θρεπτικές ουσίες είναι αυτές που παρέχουν ενέργεια στον οργα-
νισμό μας και ότι πηγή ενέργειας πρώτης επιλογής είναι οι υδα-
τάνθρακες.

Η Άσκηση 4 για το σπίτι στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας 
της επεξεργασίας δεδομένων για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων 
επιχειρημάτων και στην ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. Με 
βάση την άσκηση αυτή, υπάρχουν διηγήσεις σύμφωνα με τις 
οποίες οι λύκοι ανέθρεψαν με το γάλα τους ανθρώπινα βρέφη, 
οι οποίες  μπορεί να είναι αληθινές ή και να μην είναι αληθινές. 
Αυτό που έχει σημασία είναι η αξιοποίηση των κατάλληλων δε-
δομένων για μια τεκμηριωμένη υποστήριξη της μιας ή της άλ-
λης άποψης.

Η αξιοποίηση της επιστημονικής μεθοδολογίας είναι σημαντική 
για την απάντηση του ερωτήματος γ της Άσκησης 4. Οι μαθητές/
τριες λαμβάνοντας υπόψη τη ψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και 
πρωτεΐνες, που περιέχει το γάλα της λύκαινας σε σχέση με αυτό 
του ανθρώπου, τις ψυχρές περιοχές που ζουν οι λύκοι και τον 
ψηλό ρυθμό ανάπτυξής τους, μπορούν να καταλήξουν σε μια 
τεκμηριωμένη απάντηση του σχετικού ερωτήματος.
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Η Άσκηση 5 προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να διερευνήσουν 
το θέμα της φαρμακοδιέγερσης (doping) για να αντιληφθούν 
την επικινδυνότητά της, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί απάτη, 
αδικία και έρχεται σε αντίθεση με το αθλητικό πνεύμα του «εύ 
αγωνίζεσθαι». 

Το ζήτημα αυτό μπορεί να αποτελέσει και θέμα για μια διαθεμα-
τική εργασία τύπου project σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευ-
τικούς της Φυσικής Αγωγής του σχολείου στο πλαίσιο της Επι-
τροπής Αγωγής Υγείας. 

Επίσης, μπορεί να οργανωθεί επίσκεψη σε κέντρα αθλητισμού 
και να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για ζητήματα διατροφής 
των αθλητών.

Η επαναληπτική σελίδα, στο τέλος κάθε ενότητας, είναι σημαντι-
κή για την επανάληψη της ενότητας και την αυτοαξιολόγηση του 
μαθητή. Το «Επεξηγώ λέξεις κλειδιά..» εμπεριέχει λέξεις κλειδιά 
που είναι σημαντικό να μελετηθούν σε βάθος, δεδομένου ότι 
αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ενότητας. Θα πρέπει, επίσης, 
να δοθεί έμφαση στις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών, για την 
ολοκληρωμένη κατανόηση της ενότητας.

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.

Το «Ας θυμηθούμε...» εμπεριέχει βασικά ερωτήματα για την αυ-
τοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.



Ρενέ Αντουάν Ντε Ρεομούρ (René Antoine de Réaumur, 1683 - 1757)



2.2  ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

   Α. Διδακτικό πλαίσιο 

Τίτλος ενότητας:   Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα

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. Μέσα από τη συνεργατική μάθηση που προτείνεται, οι μαθητές/τριες, δυνητικά, αναπτύσσουν δεξιό-

τητες 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:  10 διδακτικές περίοδοι.

    Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες και εισαγωγικό μέρος: 

    8,5 διδακτικές περίοδοι.

    Προτεινόμενος χρόνος για αξιολόγηση εργασιών:

    1,5 διδακτικές περίοδοι.
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  Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας 

1. Εννοιολογική κατανόηση: Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Γαστρεντερικός σωλήνας, Προσαρτη- 

 μένοι αδένες, Πέψη, Στοματική κοιλότητα (αμυγδαλή, βλωμός, γλώσσα, δόντια, σιελογόνοι αδένες, 

  σταφυλή, υπερώα /ουρανίσκος), Φάρυγγας, Οισοφάγος, Στομάχι, Λεπτό έντερο, Παχύ έντερο, Πά- 

 γκρεας, Ήπαρ (συκώτι), Τερηδόνα, Ουλίτιδα, Γαστρίτιδα, Έλκος του στομάχου, Καρκίνος του Στομά- 

 χου, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Καρκίνος του παχέος εντέρου, Κίρρωση ήπατος, Σακχαρώδης Διαβή- 

 της, Μηχανική πέψη, κύτταρο, οργανίδια κυττάρου (Κυτταρική μεμβράνη, κυτταρικό τοίχωμα, πυρή- 

 νας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, ενδοπλασματικό δίκτυο, συσκευή Golgi), Μηχανική πέψη, κύτταρο, ορ- 

 γανίδια κυττάρου (Κυτταρική μεμβράνη, κυτταρικό τοίχωμα, πυρήνας, μιτοχόνδρια, ριβοσώματα, ενδο- 

 πλασματικό δίκτυο, συσκευή Golgi), Γαλακτοματοποίηση των λιπών, Πεπτικά ένζυμα (Αμυλάση του σά- 

 λιου, Πεψίνη, Παγκρεατική λιπάση, Παγκρεατική αμυλάση, Θρυψίνη, Νουκλεάση), Απορρόφηση.

2. Επιστημολογική επάρκεια: Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου της 

  επιστημονικής μεθοδολογίας και του πειράματος στην επιστήμη. Κατανόηση, επίσης, της σχέσης θεω- 

 ρίας και δεδομένων, της φύσης της επιστήμης, των επιδράσεων της επιστήμης από το κοινωνικο-οικο- 

 νομικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι επιστήμονες.

3. Συλλογιστικές και Πρακτικές δεξιότητες - ικανότητες: Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,  

 της δημιουργικής σκέψης, των δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, των δεξιοτήτων παρατήρησης, της  

 ανάπτυξης υποθέσεων, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης πειράματος, του έλεγχου μεταβλητών, των 

  δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.

4. Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές: Ανάπτυξη θετικής στάσης σε θέματα ισορροπημένης διατροφής, υγι- 

 εινού τρόπου ζωής και θέματα αγωγής υγείας.

5. Εμπειρίες: Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με επισκέψεις σε ειδικά κέντρα ή την εφαρμογή  

 της αποκτηθείσας γνώσης στην πράξη, που επιτρέπουν την ανάπτυξη εμπειριών για έναν καλύτερο, πιο 

  ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο ζωής.
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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 το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

1. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να αναγνωρίζουν τα διάφορα 
όργανα του πεπτικού 
συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού.

1α. 
Αναγνώριση οργάνων 
γαστρεντερικού σωλήνα και 
προσαρτημένοι αδένες.
(1)  Γαστρεντερικός σωλήνας
      (στοματική κοιλότητα,
      φάρυγγας, οισοφάγος,
      στομάχι, λεπτό και παχύ
      έντερο, πρωκτός)
(2)  Προσαρτημένοι αδένες
      (Σιελογόνοι αδένες,
      πάγκρεας, ήπαρ).

1.5 6.0

2. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν και να εξηγούν 
τη δομή του γαστρεντερικού 
σωλήνα του ανθρώπινου 
οργανισμού.

2α. 
Δομή και λειτουργία 
γαστρεντερικού σωλήνα.

2β. 
Κινήσεις ανάμειξης και 
περισταλτικές κινήσεις.

3. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης που 
αφορούν στη λειτουργία των 
περισταλτικών κινήσεων στον 
γαστρεντερικό σωλήνα.

3α. 
Κατασκευή μοντέλων για 
τον τρόπο λειτουργίας των 
περισταλτικών κινήσεων στον 
γαστρεντερικό σωλήνα.

3β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για την 
εξήγηση του τρόπου λειτουργίας 
των περισταλτικών κινήσεων 
στον γαστρεντερικό σωλήνα.

3γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
προβλέψεις για τον τρόπο 
λειτουργίας των περισταλτικών 
κινήσεων στον γαστρεντερικό 
σωλήνα.

3δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για 
τον τρόπο λειτουργίας των 
περισταλτικών κινήσεων στον 
γαστρεντερικό σωλήνα.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    2: Ερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

2.
1.

 Δ
ομ

ή 
κα

ι λ
ει

τιυ
ργ

ία
 το

υ 
πε

πτ
ικ

ού
 σ

υσ
τή

μα
το

ς



69

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

4. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τη φύση, τη σημασία και τον 
ρόλο των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.

4α. 
Φύση μοντέλων και της 
διαδικασίας της μοντελοποίησης.

1.5 6.0

4β. 
Σημασία και ρόλος των μοντέλων 
και της μοντελοποίησης στην 
επιστήμη για την ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης.

5. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν και να εξηγούν 
τη δομή, τη λειτουργία και 
τις διάφορες ασθένειες των 
διαφόρων οργάνων του πεπτικού 
συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού.

5α. 
Δομή και λειτουργία στοματικής 
κοιλότητας : αμυγδαλή, γλώσσα, 
δόντια, σιελογόνοι αδένες, 
σταφυλή, υπερώα.
Είδη, δομή και σύσταση δοντιών
Σιελογόνοι αδένες
Σάλιο, λυσοζύμη και αμυλάση
Ασθένειες δοντιών: τερηδόνα, 
ουλίτιδα.

4.0 10.0

5β. 
Δομή και λειτουργία φάρυγγα – 
Οισοφάγου-Στομάχου
Γαστρικοί αδένες: γαστρικό 
υγρό (υδροχλωρικό οξύ και 
πεψίνη), γαστρίνη.
Ασθένειες: Γαστρίτιδα, Γαστρικό 
έλκος, Καρκίνος στομάχου.

5γ. 
Δομή και λειτουργία λεπτού και 
παχέος εντέρου
Πτυχές, λάχνες, μικρολάχνες, 
εντερικό υγρό.
Ασθένειες: Δυσκοιλιότητα, 
Διάρροια, Καρκίνος παχέος 
εντέρου.

5δ. 
Δομή και λειτουργία παγκρέατος 
και ήπατος.
Εξωκρινείς, ενδοκρινείς, μεικτοί 
αδένες, Παγκρεατικό υγρό, χολή
Γαλακτοματοποίηση λιπών, 
Αναγεννητική ικανότητα ήπατος
Ασθένειες: Σακχαρώδης 
διαβήτης, Κίρρωση ήπατος.

6. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης 
που αφορούν στη λειτουργία 
της χολής στον ανθρώπινο 
οργανισμό (γαλακτοματοποίηση 
λιπών).

6α. 
Κατασκευή μοντέλου για 
περιγραφή της λειτουργίας της 
χολής στο δωδεκαδάκτυλο-
γαλακτοματοποίηση λιπών.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

6β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλου για 
την εξήγηση της λειτουργία της 
χολής στο δωδεκαδάκτυλο - 
γαλακτοματοποίηση λιπών.

4.0 10.0

6γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλου για 
προβλέψεις για τη λειτουργία 
της χολής στο δωδεκαδάκτυλο - 
γαλακτοματοποίηση λιπών.

6δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλου 
για την οικοδόμηση θεωριών 
για τη λειτουργία της χολής 
στο δωδεκαδάκτυλο - 
γαλακτοματοποίηση λιπών.

7. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τη φύση, τη σημασία και τον 
ρόλο των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.

7α. 
Φύση μοντέλων και διαδικασίας 
της μοντελοποίησης

7β. 
Σημασία και ρόλος 
των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.

8. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ 
της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της κοινωνίας.

8α. 
Σχέσης μεταξύ επιστήμης, 
τεχνολογίας και κοινωνίας. Η 
τεχνολογία αφορά σε μεθόδους 
ή/και συσκευές/εξειδικευμένα 
εργαλεία που εφαρμόζουν την 
επιστημονική γνώση για κάποιον 
συγκεκριμένο σκοπό. Π.χ. 
θέματα υγείας που αφορούν 
στην υγεία του πεπτικού 
μας συστήματος (Διαβήτης, 
μεταμόσχευση οργάνων κ.λπ.).

8β. 
Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
επιστήμης και τεχνολογίας. 
Παραδείγματα που αφορούν 
στην υγεία του πεπτικού 
συστήματος του ανθρώπου 
(π.χ. διαβήτης, μεταμόσχευση 
ήπατος).

8γ. 
Υπάρχουν επίμαχα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα (SSI) που 
εστιάζουν σε αμφιλεγόμενα ή 
ανεπίλυτα προβλήματα, τα οποία 
σχετίζονται με την επιστήμη, 
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την κοινωνία. Τα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα 
περιλαμβάνουν πλειάδα αξιών 
και αναπαραστάσεων που 
αιτιολογούν διαφορετικές 
απόψεις. Παραδείγματα SSI που 
αφορούν στη διατροφή και την 
υγεία του πεπτικού συστήματος.

4.0 10.0

9. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν και να τεκμηριώνουν 
τη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής και της άσκησης 
για την υγεία του πεπτικού 
συστήματος

9α. 
Συνήθειες που βοηθούν στη 
φροντίδα και υγιεινή του 
πεπτικού συστήματος.

9β. 
Συμμετοχή σε δράσεις 
που αφορούν στη διάχυση 
της γνώσης για ανάγκη 
ισορροπημένης διατροφής 
και πρόληψης ασθενειών, με 
έμφαση στο πεπτικό σύστημα.

10. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν τη μηχανική πέψη των 
τροφών.

10α. 
Τροφές προέρχονται από 
διάφορα όργανα κάποιων 
οργανισμών. Τα όργανα των 
οργανισμών είναι φτιαγμένα από 
κύτταρα.

1.5 11.5

10β. 
Δομή ζωικού και φυτικού 
κυττάρου
Κυτταρικό τοίχωμα
Κυτταρική μεμβράνη
Πυρήνας
Μιτοχόνδριο
Χλωροπλάστης
Ριβοσώματα

10γ. 
Σχέση δομών κυττάρου με 
οργανικές ουσίες των τροφών.

10δ. 
Μηχανική πέψη: η διαδικασία 
με την οποία η τροφή διασπάται 
σε μακρομόρια, μέσω των 
κινήσεων που γίνονται από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα.

11. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης 
που αφορούν στη δομή των 
κυττάρων.

11α. 
Κατασκευή μοντέλου για 
περιγραφή της δομής του ζωικού 
και φυτικού κυττάρου
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

12. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τη χημική πέψη των 
τροφών.

12α. 
Διάσπαση μακρομορίων των 
τροφών:
- Υδατάνθρακες
- Πρωτεΐνες
- Λιπίδια
- Νουκλεϊνικά οξέα

2.0 13.5

12β. 
Αντιστοίχιση μακρομορίων με τα 
ανάλογα μικρομόριά τους.

12γ. 
Χημική πέψη: Διάσπαση 
μακρομορίων σε μικρομόρια
Ρόλος πεπτικών ενζύμων στη 
χημική πέψη

12δ. 
Ποια τα κυριότερα πεπτικά 
ένζυμα που δρουν στον 
γαστρεντερικό σωλήνα: 
Αμυλάση, Πεψίνη

12ε. 
Όργανα στα οποία γίνεται χημική 
πέψη των υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών, λιπαρών ουσιών, 

13. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κατανοούν τη σημασία 
της φαντασίας και της 
δημιουργικότητας του κάθε 
επιστήμονα στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης.

13α. 
Μελέτη των ιστορικών 
πειραμάτων του Ντε Ρεομούρ 
και Λάζαρο Σπαλαντζάνι για την 
πέψη της τροφής

13β. 
Αναφορά στην υποκειμενική 
πτυχή της επιστήμης-
παραδείγματα Ντε Ρεομούρ και 
Λάζαρο Σπαλαντζάνι

13γ. 
Αναφορά στον ρόλο 
της φαντασίας και της 
δημιουργικότητας στην ανάπτυξη 
της επιστημονικής γνώσης - 
παραδείγματα Ντε Ρεομούρ και 
Λάζαρο Σπαλαντζάνι.

14. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κατανοούν ότι η ανάπτυξη 
της επιστημονικής γνώσης 
επηρεάζεται από το κοινωνικό-
οικονομικό-πολιτισμικό πλαίσιο 
της εποχής.

14α. 
Αναφορά στις κοινωνικο-
οικονομικές-πολιτισμικές 
συνθήκες του 17ου και 18ου 
αιώνα και επίδραση στην εξέλιξη 
της επιστημονικής γνώσης στην 
Ευρώπη.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

15. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εντοπίζουν διάφορες 
μεταβλητές που αφορούν στη 
διάσπαση μακρομορίων σε 
μικρομόρια κατά τη χημική πέψη 
των τροφών: το παράδειγμα του 
αμύλου στη στοματική κοιλότητα.
(Επιστημονικές και πρακτικές 
δεξιότητες )

15α. 
Εντοπισμός μεταβλητών που 
αφορούν στη διάσπαση του 
μακρομορίου αμύλου σε μικρο-
μόρια, στη στοματική κοιλότητα.

2.0 13.5

15β. 
Εντοπισμός παραγόντων για 
μέτρηση ή ανίχνευση και 
εξαγωγή συμπεράσματος για την 
επίδραση διαφόρων μεταβλητών 
στη διάσπαση του αμύλου σε 
μικρομόρια Π.χ. γλυκιά γεύση 
στο στόμα, μετά το μάσημα του 
ψωμιού.

16. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να διατυπώνουν ερευνητικά 
ερωτήματα που αφορούν στις 
μεταβλητές (παράγοντες) 
που επηρεάζουν τη διάσπαση 
μακρομορίων σε μικρομόρια: 
το παράδειγμα του αμύλου στη 
στοματική κοιλότητα.

16α. 
Διατύπωση ερευνητικού 
ερωτήματος που αφορά στη 
διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη διάσπαση 
του αμύλου στη στοματική 
κοιλότητα.

16β. 
Αξιολόγηση των σχετικών 
από τα μη σχετικά ερευνητικά 
ερωτήματα που αφορούν στη 
διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη διάσπαση 
του αμύλου στη στοματική 
κοιλότητα.

16γ. 
Διατύπωση ερευνητικού ερω-
τήματος που αφορά στην αιτία 
της γλυκιάς γεύσης στο στόμα, 
μετά το μάσημα του ψωμιού.

17. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να οικοδομούν υποθέσεις 
που αφορούν στις μεταβλητές 
(παράγοντες) που επηρεάζουν 
τη διάσπαση μακρομορίων σε 
μικρομόρια: το παράδειγμα του 
αμύλου στη στοματική κοιλότητα.

17α. 
Οικοδόμηση υποθέσεων που 
αφορούν στο πού οφείλεται η 
γλυκιά γεύση στο στόμα, μετά το 
μάσημα του ψωμιού.

18. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
σχεδιάζουν έγκυρα πειράματα 
που αφορούν στις μεταβλητές 
(παράγοντες) που επηρεάζουν 
τη διάσπαση μακρομορίων σε 
μικρομόρια: το παράδειγμα του 
αμύλου στη στοματική κοιλότητα.

18α. 
Εξήγηση για το τι μπορεί να 
μετρηθεί ή να ανιχνευθεί στο 
στόμα που αφορά τη διάσπαση 
μακρομορίων σε μικρομόρια: 
το παράδειγμα του αμύλου στη 
στοματική κοιλότητα.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

18β. 
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 13.5

18γ. 
Σημασία έγκυρου πειράματος 
ελέγχου (μάρτυρα).

18δ. 
Επιλογή ενδεδειγμένων οργάνων 
και υλικών που απαιτούνται για 
ένα προτεινόμενο πείραμα.

18ε. 
Περιγραφή πορείας ενός 
πειράματος που πρέπει ακολου-
θηθεί για να επιβεβαιωθεί ή να 
απορριφθεί μια υπόθεση.

19. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εκτελούν έγκυρο πείραμα 
που αφορά στη διάσπαση του 
αμύλου σε απλούστερα σάκχαρα 
στη στοματική κοιλότητα.

19α. 
Κατανόηση και εφαρμογή 
οδηγιών για την εκτέλεση 
έγκυρου πειράματος που αφορά 
στη διάσπαση του αμύλου του 
ψωμιού σε απλούστερα σάκχαρα 
στη στοματική κοιλότητα.

19β. 
Εκτέλεση έγκυρου πειράματος 
που αφορά στη διάσπαση 
του αμύλου του ψωμιού σε 
απλούστερα σάκχαρα στη 
στοματική κοιλότητα.

20. 
Οι μαθητές/τριες να 
μπορούν να κάνουν 
παρατηρήσεις/ μετρήσεις, να 
εξάγουν αποτελέσματα και 
συμπεράσματα των πειραμάτων 
που αφορούν στη διάσπαση του 
αμύλου σε απλούστερα σάκχαρα 
στη στοματική κοιλότητα.

20α. 
Καταγραφή παρατηρήσεων/
μετρήσεων, με ακρίβεια, για 
εξαγωγή αποτελεσμάτων του 
πειράματος. που αφορά στη 
διάσπαση του αμύλου του 
ψωμιού σε απλούστερα σάκχαρα 
στη στοματική κοιλότητα.

20β. 
Επιβεβαίωση ή απόρριψη της 
αρχικής υπόθεσης και απάντηση 
ερευνητικού ερωτήματος που 
αφορά στο που οφείλεται η 
γλυκιά γεύση στο στόμα, μετά το 
μάσημα του ψωμιού.
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Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

20γ. 
Χρησιμοποίηση της κατάλληλης 
επιστημονικής ορολογίας για την 
καταγραφή και την επικοινωνία 
των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων.

2.0 13.5

21. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να κάνουν προβλέψεις 
στην περίπτωση αλλαγής 
δεδομένων των παραγόντων του 
πειράματος.

21α. 
Διατύπωση προβλέψεων σε πε- 
ρίπτωση που αλλάξουν τα δεδο- 
μένα που αφορούν στις συνθή-
κες διεξαγωγής του πειράματος: 
π.χ. θερμοκρασία, ποσότητα 
σάλιου, χρόνος επώασης κ.λπ.

    2: Ερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα    Β́  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

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 το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

22. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τον τρόπο 
απορρόφησης των θρεπτικών 
ουσιών.

22α. 
Απορρόφηση θρεπτικών ουσιών 
κυρίως μέσω του λεπτού. 

1.5 15.0

22β. 
Πώς η δομή του λεπτού εντέρου 
διευκολύνει την πέψη και την 
απορρόφηση των θρεπτικών 
ουσιών.

23. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης που 
αφορούν στην απορρόφηση 
θρεπτικών ουσιών μέσω του 
λεπτού εντέρου στο αίμα.

23α. 
Κατασκευή μοντέλων για 
περιγραφή της λειτουργίας της 
απορρόφησης των θρεπτικών 
ουσιών στο αίμα, σύμφωνα με 
οδηγίες.

23β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την εξήγηση της λειτουργίας της 
απορρόφησης των θρεπτικών 
ουσιών στο αίμα.

23γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
προβλέψεις για τη λειτουργία της 
απορρόφησης των θρεπτικών 
ουσιών στο αίμα.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

  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 

(Driver et al., 2000; Driver et al., 1998; Mintzes, 1984; Μαυρικάκη κ.ά., 2007):

• Θεωρούν ότι το πεπτικό σύστημα είναι ένα διπλό σύστημα, με δύο εξόδους, μια για τα κόπρανα και μια 

  για τα ούρα.

•  Πιστεύουν ότι πέψη είναι η διαδικασία κατά την οποία απελευθερώνεται από την τροφή η διαθέσιμη 

ενέργεια.

• Πιστεύουν ότι η απορρόφηση των ουσιών της τροφής γίνεται από το στομάχι.

• Δεν συσχετίζουν τη λειτουργία του ήπατος και του παγκρέατος με τη διαδικασία της πέψης.

•  Θεωρούν ότι οι προσαρτημένοι αδένες του πεπτικού συστήματος αποτελούν μέρος του πεπτικού σω-

λήνα.

• Οι χυμοί και τα οξέα του στομαχιού διαλύουν την τροφή και το καλύτερο και θρεπτικότερο μέρος χρη- 

 σιμοποιείται από το σώμα.

• Πιστεύουν ότι στα κόπρανα περιέχονται όλες οι άχρηστες ουσίες του οργανισμού.

• Τα κόπρανα αποβάλλονται για να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερη τροφή.

• Δεν συσχετίζουν διατροφικές συνήθειες με την ανάπτυξη ασθενειών.

• Θεωρούν ότι οι μονοκύτταροι οργανισμοί έχουν έντερα και πνεύμονες.

• Τα ένζυμα αποτελούνται από κύτταρα.

  Ε. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

• Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από οργανικά συστήματα.

• Το πεπτικό σύστημα αποτελεί ένα από τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

• Τα οργανικά συστήματα αποτελούνται από όργανα.

• Τα όργανα αποτελούνται από ιστούς.

• Οι ιστοί αποτελούνται από κύτταρα.

• Τα διάφορα όργανα του πεπτικού συστήματος συνεργάζονται για τη λειτουργία της πέψης των τροφών.

Ενότητα 2: 
Ερευνώ-
ντας το 
Πεπτικό 
μας 
Σύστημα

23δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για τη 
λειτουργία της απορρόφησης 
των θρεπτικών ουσιών στο αίμα.

1.5 13

24. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εξηγούν την τύχη της ενέργειας 
που περιέχεται στις τροφές 
που καταναλώνουμε, μετά την 
κατανάλωσή τους.

24α. 
Υπολογισμός ενέργειας που 
απελευθερώνεται στα κύτταρα 
από τα μικρομόρια των τροφών 
που απορροφώνται στο αίμα.

0.5 15.0
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   Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 2

Το εισαγωγικό ένθετο της ενότητας αυτής, καθώς και οι εικόνες 
που ακολουθούν αποσκοπούν στο να ενημερώσουν τους/τις 
μαθητές/τριες για το θέμα της διερεύνησής τους. Προτείνεται 
όπως το ένθετο διαβαστεί από τον/την εκπαιδευτικό ή κάποιο/α 
μαθητή/τρια στην ολομέλεια της τάξης και γίνει μια σύντομη 
αναφορά στη σχέση της ενότητας αυτής με την Ενότητα 1: «Ανα-
καλύπτοντας τη διατροφή μας».
Στην αποστολή, παρουσιάζονται στους/στις μαθητές/τριες τα 
διάφορα θέματα που θα πρέπει να μελετήσουν στην ενότητα 
αυτή για να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια τεκμηριωμένη 
λήψη απόφασης για τα προβλήματα υγείας του κ. Ηλία Χονδρο-
πούλου. Συγκεκριμένα, καλούνται να διερευνήσουν:
1. Τη δομή και τη λειτουργία των οργάνων, καθώς και τις διά- 
 φορες ασθένειες του πεπτικού συστήματος του ανθρώπινου 
  οργανισμού.
2.  Τη σχέση (δομική και λειτουργική) που υπάρχει μεταξύ τρο- 
 φών, θρεπτικών ουσιών και κυττάρων του ανθρώπινου ορ- 
 γανισμού.
3.  Τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της κατάστασης της 
  υγείας του πεπτικού συστήματος του κ. Ηλία Χονδροπούλου  
  και των συνηθειών του (διατροφικών και γενικότερου τρό-

που ζωής).

Στη Δραστηριότητα 2.1, οι μαθητές/τριες, με βάση την προϋπάρ-
χουσα γνώση τους και με βάση χάρτες ή μοντέλα που θα τους 
δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό, καλούνται να συμπληρώσουν 
τις ενδείξεις που αφορούν στα διάφορα όργανα του πεπτικού 
συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.
Είναι σημαντικό στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προ-
βληθεί το αρχείο Word με συμπληρωμένες τις ενδείξεις, για να 
μπορέσουν όλοι οι μαθητές/τριες να ελέγξουν τις συμπληρώ-
σεις τους.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Στο «Γνωρίζετε ότι...», δίνονται οι τέσσερις (4) χιτώνες του γα-
στρεντερικού σωλήνα. Οι μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να γνω-
ρίζουν τα ονόματα των χιτώνων. Σημασία έχει να κατανοήσουν 
ότι η δομή του γαστρεντερικού σωλήνα επιτρέπει την επιτέλεση 
σημαντικών λειτουργιών, οι οποίες αφορούν στην πέψη και 
απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών των τροφών.

Τα ερωτήματα 2.1.2 και 2.1.3 στοχεύουν, επίσης, στην κατανό-
ηση της σχέσης δομής και λειτουργίας των δομών του πεπτικού 
συστήματος. 

Το μοντέλο που προτείνεται στο μέρος β της δραστηριότητας 
2.1.5, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να κατανοήσουν οι 
μαθητές/τριες τον τρόπο λειτουργίας του γαστρεντερικού σωλή-
να. Το μοντέλο (αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος) μπορεί να ετοι-
μαστεί από τον/την εκπαιδευτικό, να γίνει επίδειξη στην ολομέ-
λεια της τάξης και να αφεθούν οι μαθητές/τριες να αναστο- 
χαστούν, πρώτα εξατομικευμένα, και μετά στις ομάδες τους και 
να συμπληρώσουν τον σχετικό πίνακα. Η συμπλήρωση είναι:

A/A Γαστρεντερικός 
σωλήνας

Μοντέλο 
γαστρεντερικού 
σωλήνα

1. Βλεννογόνος χιτώνας Κάλτσα

2. Tροφή (βλωμός) Μπάλα

3. Μυϊκός χιτώνας Χέρι που σφίγγει 
ρυθμικά
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Στη Δραστηρ. 2.2, η κάθε ομάδα να αναλάβει μια επιμέρους 
δραστηριότητα και να τη μελετήσει. Στη συνέχεια να παρουσιά-
σει η κάθε ομάδα στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα. 
Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να φροντίσει ούτως ώστε 
όλοι οι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν όλες τις επιμέρους 
δραστηριότητες.

Στη Δραστηριότητα 2.2.1, οι μαθητές/τριες καλούνται με βάση 
την προϋπάρχουσα γνώση τους και με βάση χάρτες ή μοντέλα 
που θα τους δοθούν από τον/την εκπαιδευτικό, να συμπληρώ-
σουν τις ενδείξεις που αφορούν στα διάφορα όργανα της στο-
ματικής κοιλότητας του ανθρώπινου οργανισμού και στα δόντια.
Είναι σημαντικό στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προ-
βληθεί το αρχείο Word με τις ενδείξεις συμπληρωμένες, ούτως 
ώστε να μπορέσουν όλοι οι μαθητές/τριες να ελέγξουν τις συ-
μπληρώσεις τους.
Θα ήταν σημαντικό να δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο του «Γνω-
ρίζετε ότι...», για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να αντιλη-
φθούν τον σημαντικό ρόλο του σάλιου στη διαδικασία της πέ-
ψης, αλλά και στην αντιμετώπισης των μικροβίων, τα οποία θα 
μελετήσουν στην Ενότητα 5 του Βιβλίου Δραστηριοτήτων της 
Βιολογίας της Β́  Γυμνασίου.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Σε κάθε επιμέρους Δραστηριότητα  της 2.2 υπάρχουν ένθετα 
που αφορούν διάφορες σημαντικές παθήσεις που σχετίζονται 
με τα όργανα που μελετούνται. Θα ήταν πολύ σημαντικό, οι μα-
θητές μέσα από τη μελέτη των ένθετων να καταλήξουν σε τρό-
πους πρόληψης των σχετικών παθήσεων και να κατανοήσουν 
τη σημασία της πρόληψης στη ζωή μας.

Η δομή και η λειτουργία των δοντιών αποτελεί προϋπάρχουσα 
γνώση από το Δημοτικό Σχολείο. Θα ήταν όμως σημαντικό να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον μηχανισμό ανάπτυξη της τερηδό-
νας και της ουλίτιδας, οι οποίες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα 
υγείας για έναν μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών, αλλά και ενηλί-
κων.

Οι τρόποι φροντίδας της στοματικής κοιλότητας και του καθαρι-
σμού των δοντιών, θα πρέπει να αποτελέσουν θέμα συζήτησης 
στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές/τριες, θα πρέπει να αφε-
θούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους για 
την υγιεινή του στόματος και των δοντιών και να τονιστούν οι 
τρόποι πρόληψης των διάφορων ασθενειών των δοντιών. Να 
συζητηθεί η ανάγκη για συχνή επίσκεψη στον οδοντίατρο και η 
ανάγκη για καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών, καθώς και για 
χρήση οδοντικού νήματος.
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Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του βίντεο για την κατάποση της τροφής και με 
τη βοήθεια των εικόνων που τους δίνονται, αναμένεται να αντιληφθούν ότι ο 
βλωμός που δημιουργείται στη στοματική κοιλότητα μεταφέρεται με τη θέλησή 
μας στον φάρυγγα. Στη συνέχεια, ακούσια, προωθείται μέσω του φάρυγγα και 
του οισοφάγου στο στομάχι. 

Στη Δραστηριότητα 2.2.2.2, ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν, 
καθώς καταπίνουν, να εκπνεύσουν από τη μύτη ή το στόμα. Η δοκιμή αυτή είναι 
πολύ χρήσιμη, διότι θα αντιληφθούν ότι κατά τη διέλευση της τροφής από τον 
φάρυγγα προς τον οισοφάγο, ο λάρυγγας κινείται προς τα πάνω, εμποδίζοντας 
την είσοδο της τροφής σε αυτόν.

Στην Δραστηριότητα 2.2.2.3, οι μαθητές/τριες μελετώντας τις σχετικές εικόνες, αναμένεται να αντιληφθούν ότι η ικανό-
τητα του στομάχου να διευρύνεται οφείλεται στην ύπαρξη πτυχών του βλεννογόνου και υποβλεννογόνου χιτώνα του 
τοιχώματός του.

Η αναφορά στην έννοια «ορμόνες» αποτελεί απλά συμπληρωματική πληροφορία για τους μαθητές/τριες, χωρίς να απο-
τελεί εννοιολογικό στόχο στην παρούσα φάση.
Για τις διάφορες ασθένειες του στομάχου που δίνονται στα σχετικά ένθετα, θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη σύνδεση με 
τις διατροφικές συνήθειες και τον γενικότερο τρόπο ζωής των ανθρώπων.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Στη Δραστηριότητα 2.2.3, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τη 
δομή και τη λειτουργία του λεπτού και του παχέος εντέρου. Θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της δομής και της λειτουργίας του 
λεπτού εντέρου, καθώς και στη συνεργασία των διάφορων οργάνων και 
προσαρτημένων αδένων του πεπτικού συστήματος για την επίτευξη της 
λειτουργίας του.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνει η σύνδεση μεταξύ του σύγχρονου 
τρόπου ζωής (καθιστική ζωή, άγχος, κ.λπ.) και της μη ισορροπημένης 
διατροφής με τις διάφορες ασθένειες και τα διάφορα προβλήματα του 
εντέρου. 

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στις φυτικές ίνες που οι μαθητές/
τριες έχουν μελετήσει στην Ενότητα 1, καθώς και σε άλλους τρόπους 
πρόληψης ασθενειών του εντέρου.
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Στη Δραστηριότητα 2.2.4, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αντιλη-
φθούν ότι παρόλο που οι μεγάλοι προσαρτημένοι αδένες (συκώ-
τι και πάγκρεας) του πεπτικού συστήματος δεν αποτελούν μέρος 
του γαστρεντερικού σωλήνα του πεπτικού συστήματος, εντού-
τοις ο ρόλος τους για την πέψη των τροφών είναι ουσιώδης.

Η αναφορά στην έννοια «αδένας» και στον ρόλο των αδένων για 
την ομαλή λειτουργία του οργανισμού είναι σημαντική στο ση-
μείο αυτό, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει στους/στις μαθητές/
τριες μια πιο σφαιρική εικόνα της πολυπλοκότητας και της συ-
στηματικότητας που χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σημαντική είναι, επίσης, η έμφαση στη σύνδεση που υπάρχει 
μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και γενικότερα του τρόπου 
ζωής των ανθρώπων με την ανάπτυξη ασθενειών του παγκρέα-
τος και του ήπατος.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Στη Δραστηριότητα 2.2.5, οι μαθητές/τριες καλούνται να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα για να κατανοήσουν ότι 
οι τροφές που περιέχουν λίπη και έλαια για να μπορέσουν να διασπαστούν στο λεπτό μας έντερο, θα πρέπει πρώ-
τα να διαλυθούν στο υδάτινο περιβάλλον του εντέρου. 

Δεδομένου ότι το πείραμα είναι πολύ απλό, θα ήταν καλό να γίνει από όλες τις ομάδες των μαθητών. Αν υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα χρόνου, μπορεί να γίνει από τον/την εκπαιδευτικό και να συζητηθεί η διαδικασία και τα απο-
τελέσματα από τις ομάδες. Συγκεκριμένα, να αναστοχαστούν για τους παράγοντες του πειράματος, να κάνουν 
παρατηρήσεις και να εξαγάγουν συμπεράσματα.

Τα ερωτήματα που δίνονται στο μέρος «Στάση για συζήτηση» είναι σημαντικά για να μπορέσουν οι μαθητές/τριες 
να αντιληφθούν την προσομοίωση μεταξύ του πειράματος και της γαλακτοματοποίησης των λιπών στο λεπτό 
έντερο. Η διαδικασία αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου της χολής στην πέψη των λιπα-
ρών.

Επίσης, θα ήταν χρήσιμη η αναφορά στο ρόλο της μοντελοποίησης στην επιστήμη με βάση το συγκεκριμένο πεί-
ραμα. Αυτό θα ενισχύσει την προσπάθεια για κατανόηση της φύσης της επιστήμης.
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Στη Δραστηριότητα 2.3, οι μαθητές/τριες, με βάση τις μέχρι τώρα 
πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, θα 
πρέπει να καταγράψουν τις πιθανές αιτίες για τα προβλήματα 
υγείας που αντιμετωπίζει ο κ. Χονδρόπουλος. Η δραστηριότητα 
αυτή στοχεύει στο να συλλέξουν οι μαθητές/τριες όλα τα στοι-
χεία/πληροφορίες που προκύπτουν από τις προηγούμενες δρα-
στηριότητες και να καταλήξουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσμα-
τα. Η κατανόηση της σχέσης δεδομένων και τεκμηριωμένων 
συμπερασμάτων είναι σημαντική για την ευρύτερη κατανόηση 
της σχέσης θεωρίας και δεδομένων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης.

Η Άσκηση 1 για το σπίτι στοχεύει στην επανάληψη των όσων οι 
μαθητές/τριες έχουν μάθει για τη δομή και τη λειτουργία διάφο-
ρων οργάνων του πεπτικού συστήματος του ανθρώπινου οργα-
νισμού.

Η αναγνώριση οργάνων, η ονομασία τους, καθώς και η σύντομη 
περιγραφή της λειτουργίας τους αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς στόχους στη Βιολογία. Δηλαδή οι μαθητές/τριες θα πρέπει 
να μπορούν, για κάθε δομή να αναγνωρίζουν:

• Πού βρίσκεται;
• Πώς είναι φτιαγμένη; 
• Ποια είναι η λειτουργία της.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Η Άσκηση 2 για το σπίτι, στοχεύει στην επανάληψη των όσων οι 
μαθητές/τριες έχουν μάθει για τη λειτουργία των διάφορων ορ-
γάνων του πεπτικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. 
Επιπλέον, όμως τους δίνει την ευκαιρία να εντοπίσουν τη θέση 
των διάφορων οργάνων πάνω στον γαστρεντερικό σωλήνα και 
γενικότερα τη θέση τους στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η αρίθμηση των κουτιών από τους/τις μαθητές/τριες είναι σημα-
ντική, διότι έτσι θα έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη της πέ-
ψης των τροφών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να έχει αριθμημένα και συ-
μπληρωμένα με λέξεις κλειδιά τα κουτιά στο σχεδιάγραμμα 
αυτό, ούτως ώστε να το παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης.

Η Άσκηση 3 για το σπίτι, στοχεύει στην επανάληψη των όσων οι 
μαθητές/τριες έχουν μάθει για την πρόληψη διάφορων ασθενει-
ών, για τη σχέση τρόπου ζωής και υγείας, καθώς και για την 
ανάγκη υιοθέτησης θετικών στάσεων και συμπεριφορών για μια 
υγιεινή ζωή.
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Η Άσκηση 4, στοχεύει στο να αναστοχαστούν οι μαθητές/τριες  
για τη θέση του παγκρέατος και της χοληδόχου κύστης σε σχέση 
με το δωδεκαδάκτυλο, και να αντιληφθούν ότι η θέση τους σχε-
τίζεται άμεσα με τη λειτουργία που έχουν να επιτελέσουν. 

Η Άσκηση 5, στοχεύει στο να θυμηθούν οι μαθητές/τριες τα είδη 
των δοντιών και, κυρίως, στο να αναστοχαστούν και να κατα-
γράψουν τρόπους πρόληψης της τερηδόνας, η οποία αποτελεί 
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγιεινής των δοντιών, με πολύ με-
γάλη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες και το κράτος, 
γενικότερα.

Η Άσκηση 6, στοχεύει στο να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να 
συνδέσουν διάφορες παθήσεις του πεπτικού συστήματος με μι-
κρόβια και να προετοιμαστούν για την Ενότητα 5, που αφορά 
στον κόσμο των μικροβίων. 

Η Άσκηση 7 στοχεύει στο να επαναλάβουν οι μαθητές/τριες τα 
όσα έχουν μελετήσει για τους αδένες και ειδικότερα για τους 
αδένες του πεπτικού συστήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
ξεχωριστή ενότητα για τους αδένες ή τις ορμόνες,  στη διδακτέα 
ύλη της Βιολογίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Η Δραστηριότητα 2.4 στοχεύει στο να αντιληφθούν οι μαθητές/
τριες ότι τα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης προέρχο-
νται από διάφορα όργανα κάποιων οργανισμών, τα οποία είναι 
φτιαγμένα από κύτταρα διαφορετικών ιστών. 

Είναι σημαντικό να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των 
θρεπτικών ουσιών των τροφών και των δομικών υλικών από τα 
οποία είναι κατασκευασμένοι οι οργανισμοί (όργανα, ιστοί και 
κύτταρα φυτών και ζώων). Συνήθως, οι μαθητές/τριες δυσκο-
λεύονται να αντιληφθούν τη σχέση τροφής, κυττάρων οργανιδί-
ων, θρεπτικών ουσιών, γεγονός που εμποδίζει μια πιο ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης.

Για τα όργανα προέλευσης των διαφόρων υλικών του σάντουιτς 
θα ήταν καλό να γίνει και η σύνδεση με τους σχετικούς ζωικούς 
ή φυτικούς οργανισμούς  από τους οποίους προέρχεται ούτως 
ώστε να γίνουν  πιο κατανοητές οι μακροσκοπικές και μικρο-
σκοπικές συνδέσεις.

Στη Δραστηριότητα 2.4.1.3, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελε-
τήσουν τη δομή του ζωικού και του φυτικού κυττάρου.  Δίνονται 
ξανά τα μοντέλα κυττάρων, τα οποία έχουν δοθεί και στο Βιβλίο 
Δραστηριοτήτων της Α’ Γυμνασίου, αλλά μελετούνται περισσότε-
ρες δομές/ οργανίδια. 



89

Στη Δραστηριότητα 2.4.1.4,  ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να 
παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης τον πίνακα με τις δομές του 
κυττάρου και να δώσει στους/στις  μαθητές /τριες τις απαραίτητες 
επεξηγήσεις.

Θα ήταν καλό να δοθούν σαφείς οδηγίες για το τι ακριβώς θα πρέ-
πει να μάθουν οι μαθητές/τριες και να υπογραμμιστούν οι σχετικές 
προτάσεις. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην κυτταρική μεμ-
βράνη, στο κυτταρικό τοίχωμα, στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια, 
στους χλωροπλάστες.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Στις Δραστηριότητες 2.5.1 και 2.5.2, οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα ιστορικά πειράματα του Ντε 
Ρεομούρ και του Λάζαρο Σπαλαντζάνι που αφορούν στην πέψη των τροφών, έτσι ώστε να αντιληφθούν τον τρόπο 
ανάπτυξης της γνώσης γύρω από το θέμα της πέψης. 

Η μελέτη ιστορικών πειραμάτων αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την ανάπτυξη της κατανόησης των μαθη-
τών/τριών για τον τρόπο που αναπτύσσεται η γνώση, για τον ρόλο των επιστημόνων και για τις επιδράσεις του 
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου της κάθε εποχής στην ανάπτυξη της επιστήμης.

Επιπλέον, η αξιοποίηση της ιστορίας της επιστήμης μπορεί να συνεισφέρει στην εννοιολογική αλλαγή πιθανών 
εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/τριών και στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσει τα πειράματα των Ντε Ρεομούρ και Λάζαρο Σπαλαντζάνι έτσι 
ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι οι δύο αυτοί σημαντικοί επιστήμονες έθεσαν τις βάσεις για περισσότε-
ρες έρευνες, όσον αφορά στην πέψη των τροφών. Στην ουσία, τα ιστορικά αυτά πειράματα αποτελούν μια σύντο-
μη εισαγωγή στη χημική πέψη των τροφών που ακολουθεί. 
Η άποψη που επικρατούσε μέχρι τον 17ο αιώνα, ότι η πέψη είναι μια απλή μηχανική διαδικασία πολτοποίησης στο 
στομάχι, αποτελεί μια εναλλακτική ιδέα την οποία έχουν αρκετοί/τές μαθητές/τριες και κατά συνέπεια, η διαπραγ-
μάτευση των ιστορικών πειραμάτων βοηθά για να οδηγηθούν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση του ότι εκτός από 
τη μηχανική πέψη των τροφών, γίνεται και χημική πέψη. 
Στις δραστηριότητες που ακολουθούν, οι μαθητές/τριες θα μελετήσουν τη χημική πέψη, με την οποία τα μακρο-
μόρια των τροφών διασπώνται σε μικρότερα μόρια, τα οποία ονομάζονται μικρομόρια. Μια διαδικασία που επι-
τρέπει την απορρόφησή τους, από τον αυλό του εντέρου, στο αίμα.
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Στη Δραστηριότητα 2.5.4, οι μαθητές/τριες καλούνται να πραγματοποιή-
σουν ένα απλό πείραμα για να διαπιστώσουν τη διάσπαση μακρομορίων 
σε μικρομόρια. Η αξιοποίηση δεδομένων από την καθημερινή ζωή των 
μαθητών είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού 
της χημικής πέψης.

Ο/Η εκπαιδευτικός για εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή πιθανών δυ-
σκολιών με τη χρήση του σάλιου, μπορεί να προετοιμάσει το πείραμα 
μέχρι το τέταρτο βήμα, και στη συνέχεια να δώσει σε κάθε ομάδα τους 
αριθμημένους δοκιμαστικούς σωλήνες πάνω σε ένα στήριγμα δοκιμα-
στικών σωλήνων. Οι μαθητές/τριες θα προχωρήσουν να προσθέσουν σε 
κάθε δοκιμαστικό σωλήνα διάλυμα ιωδίου, θα κάνουν τις παρατηρήσεις 
τους και θα συμπληρώσουν ανάλογα τους διάφορους πίνακες του πει-
ράματος.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Στη Δραστηριότητα 2.5.6,  οι μαθητές/τριες για να μάθουν πε-
ρισσότερα για τα μακρομόρια και τα μικρομόρια των θρεπτικών 
ουσιών των συστατικών του σάντουίτς τους, καλούνται να αντι-
στοιχίσουν, στον σχετικό πίνακα, τα μακρομόρια της στήλης Α με 
τα μικρομόρια της στήλης Β. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αφε-
θούν να εργαστούν, αρχικά, εξατομικευμένα και με βάση τις 
παρατηρήσεις τους να κάνουν τις ανάλογες αντιστοιχίσεις. Συ-
γκεκριμένα, θα πρέπει να εντοπίσουν τα μικρομόρια που προκύ-
πτουν από τη διάσπαση των αντίστοιχων μακρομορίων και να τα 
αντιστοιχίσουν. 

Τα δεδομένα της δραστηριότητας αυτής θα αξιοποιηθούν στη 
συνέχεια στη Δραστηριότητα 2.6 για την περαιτέρω μελέτη της 
χημικής πέψης.

Η Άσκηση 1 στοχεύει στην ανακεφαλαίωση των όσων οι μαθη-
τές/τριες έμαθαν για την οργάνωση των οργανισμών, ξεκινώ-
ντας από το άτομο και φτάνοντας στον οργανισμό. Κατά την περ-
σινή σχολική χρονιά, οι μαθητές/τριες είχαν μελετήσει την 
οργάνωση των οργανισμών ξεκινώντας από τον οργανισμό και 
φτάνοντας μέχρι το κύτταρο και τα οργανίδιά του. Κατά τη φετινή 
χρονιά, η γνώση τους επεκτείνεται στα μακρομόρια, στα μικρο-
μόρια και στα άτομα. Οι γνώσεις τους από το μάθημα της χημεί-
ας θα είναι χρήσιμες για την καλύτερη κατανόηση της δόμησης 
και της πολυπλοκότητας των ζωντανών οργανισμών.
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Η Άσκηση 2 είναι μια σύνθετη άσκηση, η οποία, επίσης, στοχεύ-
ει στην ανακεφαλαίωση των όσων οι μαθητές/τριες έμαθαν για 
την οργάνωση των οργανισμών, με έμφαση στα είδη των μακρο-
μορίων και των μικρομορίων από τα οποία είναι κατασκευασμέ-
να τα οργανίδια ή οι δομές των κυττάρων (φυτικών ή ζωικών). 
Αν οι μαθητές/τριες δυσκολεύονται στη συμπλήρωση της άσκη-
σης αυτής, μπορεί να γίνουν ένα- δύο παραδείγματα στην τάξη, 
πριν δοθεί ως εργασία για το σπίτι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στη στρατηγική σκέψης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 
συγκεκριμένη άσκηση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες είναι 
σημαντικό να αντιληφθούν ότι τα δεδομένα του πίνακα είναι έν-
νοιες κλειδιά που θα τους καθοδηγήσουν στην εξεύρεση των 
υπόλοιπων εννοιών.

Η Άσκηση 3 στοχεύει στο να αναστοχαστούν οι μαθητές/τριες για 
τη σχέση μεταξύ ερευνητικού ερωτήματος, υπόθεσης και πειρά-
ματος. Συγκεκριμένα, η κατανόηση της σχέσης αυτής αποτελεί 
μια πολύ σημαντική πτυχή της κατανόησης της φύσης της επι-
στήμης και της επιστημονικής μεθοδολογίας. Οι μαθητές/τριες 
θα πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους στηριζόμενοι στα όσα 
έχουν μελετήσει στο ιστορικό πείραμα του Λάζαρο Σπαλαντζάνι, 
αλλά και σε όσα έχουν μάθει για τον τρόπο σχεδιασμού του πει-
ράματος, τον έλεγχο μεταβλητών κ.λπ.



94

Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Η Άσκηση 4 στοχεύει στο να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες δεξι-
ότητες μοντελοποίησης. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας το παρά-
δειγμα της οργάνωσης και της λειτουργίας μιας πόλης για να 
κατασκευάσουν ένα μοντέλο ζωικού ή φυτικού κυττάρου, δίνε-
ται στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να κατανοήσουν 
αφενός καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου, αλλά 
και αφετέρου να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία και τον 
ρόλο των μοντέλων στην επιστήμη. 
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Στη Δραστηριότητα 2.6, εισάγεται η έννοια της χημικής πέψης 
και των ενζύμων. Προτείνεται όπως ο/η εκπαιδευτικός περιορι-
στεί στον κυκλικό τρόπο λειτουργίας ενός πεπτικού ενζύμου, 
όπως φαίνεται στην εικόνα του βιβλίου δραστηριοτήτων και 
όπως στηρίξει τους/τις μαθητές/τριες ώστε να απαντήσουν τα 
ερωτήματα που ακολουθούν. 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για ανα-
φορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρα-
σης των ενζύμων, προτείνεται όπως μη γίνει διαπραγμάτευση 
αυτών των παραγόντων.

Με βάση τα ερωτήματα α, β, γ, δ και ε, της Δραστηριότητας 2.6, 
αναμένεται να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι το ένζυμο συμ-
μετέχει σε μια χημική αντίδραση, χωρίς όμως να αλλοιώνεται, 
και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για το ίδιο είδος χημι-
κής αντίδρασης. 

Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα ένζυμα παρουσιάζουν 
εξειδίκευση και έτσι, για κάθε είδος χημικής αντίδρασης χρειά-
ζεται διαφορετικό ένζυμο. Επομένως, αναμένεται να αντιλη-
φθούν ότι τα κύτταρά μας διαθέτουν πολλά είδη ενζύμων.
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Στις Δραστηριότητες 2.6.2 και 2.6.3 γίνεται αναφορά σε σημαντικά 
πεπτικά ένζυμα. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να συζη-
τήσει με τους/τις μαθητές/τριες, στην ολομέλεια της τάξης, το πε-
ριεχόμενο του πίνακα της δραστηριότητας 2.6.2. Είναι σημαντικό, 
να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι τα πεπτικά ένζυμα βοηθούν 
στη διάσπαση μακρομορίων, που βρίσκονται στις τροφές που κα-
ταναλώνουμε σε μικρομόρια, τα οποία στη συνέχεια θα απορρο-
φηθούν, κυρίως, στο λεπτό έντερο.
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Η Δραστηριότητα 2.7 στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές/
τριες τη λειτουργία της απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών. 

Το μοντέλο για την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών μέσω του λε-
πτού εντέρου στο αίμα, προτείνεται να ετοιμαστεί από τον/την εκ-
παιδευτικό, και να συζητηθεί η διαδικασία ετοιμασίας του στην 
ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρωθούν 
από τους/τις μαθητές/τριες εξατομικευμένα και, κατόπιν ομαδικά, 
τα ερωτήματα που ακολουθούν. 
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Η Δραστηριότητα 2.8 στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές/
τριες ότι τα μικρομόρια που απορροφώνται στο αίμα, μέσω της 
κυκλοφορίας του αίματος, φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργα-
νισμού, όπου μπορούν, μεταξύ άλλων, να διασπαστούν και να 
απελευθερώσουν ενέργεια. 

Η αναφορά στις ετικέτες τροφίμων συνδέει την επιστημονική 
γνώση που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα οι μαθητές/τριες με την 
καθημερινή ζωή και με στάσεις και συμπεριφορές που αφορούν 
στην ισορροπημένη διατροφή και στην υγεία.

Το «Γνωρίζετε ότι...» παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το 
θέμα της παχυσαρκίας. Οι μαθητές/τριες μελετώντας τις πληρο-
φορίες αυτές θα είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα τους 
κινδύνους που διατρέχουν τα παχύσαρκα άτομα. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις 
μαθητές/τριες για την τεκμηρίωση των απόψεών τους όσον 
αφορά στα αίτια και στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων του κ. Ηλία Χονδροπούλου.
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Η Δραστηριότητα 2.9 προτείνεται όπως διαβαστεί και εξηγηθεί 
από τον/την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης. Θα ήταν 
χρήσιμο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τη σημασία όλων των 
ιατρικών εξετάσεων για την τελική διάγνωση ενός προβλήματος 
υγείας.

Στη Δραστηριότητα 2.10, οι μαθητές/τριες καλούνται να γρά-
ψουν την τελική τους έκθεση για τα αίτια και τους τρόπους αντι-
μετώπισης των προβλημάτων υγείας του κ. Ηλία Χονδροπού-
λου. Η διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων με 
βάση επιστημονικά δεδομένα, όπως προκύπτουν μέσα από ολό-
κληρη την ενότητα, θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό κριτή-
ριο αξιολόγησης της τελικής έκθεσης των μαθητών/τριών.

Προτείνεται όπως ένα άτομο από κάθε ομάδα παρουσιάσει την 
τελική έκθεση στην ολομέλεια της τάξης. Ο/Η εκπαιδευτικός θα 
ήταν καλό να ελέγξει τις τελικές παρουσιάσεις όλων των μαθη-
τών/τριών. 
Η εργασία μπορεί να ανατεθεί και για το σπίτι, ανάλογα με τα 
διαθέσιμα χρονικά πλαίσια που υπάρχουν διαθέσιμα.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Οι Ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 στοχεύουν στην επανάληψη των όσων 
οι μαθητές/τριες έχουν μάθει για την πέψη των τροφών στο πε-
πτικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσει τις ασκήσεις 
αυτές για επανάληψη και για να λύσει τυχόν απορίες των μαθη-
τών/τριών ή να εντοπίσει προβλήματα και δυσκολίες που θα 
υπάρξουν.

Οι ασκήσεις αυτές θα ήταν καλό να συμπληρωθούν από τον/την 
εκπαιδευτικό και να παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης 
για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από τους/τις μαθητές/
τριες.
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Η Άσκηση 5 στοχεύει στην επανάληψη των όσων οι μαθητές/τριες 
έχουν μάθει για την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών των τροφών 
στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού.

Το μοντέλο που παρουσιάζει η εικόνα της άσκησης αυτής αποτελεί 
επέκταση του μοντέλου της Δραστηριότητας 2.7.2, το οποίο οι μαθητές/
τριες έχουν ήδη μελετήσει. Στο μοντέλο αυτό, οι μαθητές/τριες θα πρέ-
πει να αντιληφθούν ότι στο εσωτερικό της πλαστικής σακούλας υπάρ-
χουν μόρια αμύλου, τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με το διάλυμα 
ιωδίου, τότε το ιώδιο αλλάζει χρώμα και από πορτοκαλοκίτρινο γίνεται 
μοβ. Αντίθετα, έξω από την πλαστική σακούλα υπάρχουν μόνο μόρια 
γλυκόζης και, επομένως, δεν αναμένεται χρωματική αλλαγή του δια-
λύματος του ιωδίου.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιήσει την άσκηση αυτή 
για επανάληψη και για να λύσει τυχόν απορίες των μαθητών/τριών και 
να εντοπίσει προβλήματα και δυσκολίες που θα υπάρξουν.

Η άσκηση αυτή θα ήταν καλό να συμπληρωθεί από τον/την εκπαιδευτι-
κό και να παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης, για να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις από τους/τις μαθητές/τριες.

Οι Ασκήσεις 7 και 8 στοχεύουν στον ανα- 
στοχασμό όσον αφορά στάσεις και συμπε 
ριφορές για θέματα παχυσαρκίας και δι-
ατροφής, αλλά και σεβασμού και αυτοε-
κτίμησης του ατόμου, γενικότερα. 

Μέσα από την ολοκλήρωση όλων των δρα- 
στηριοτήτων, αναμένεται να γίνει εμφα-
νές ότι η υγεία των ανθρώπων δεν είναι 
αποτέλεσμα μόνο παθολογικών αιτιών, 
αλλά συνδέεται και με τις συνήθειες, τον 
τρόπο ζωής και την κουλτούρα των αν-
θρώπων. Οι μαθητές/τριες αναμένεται να 
εντοπίσουν παράγοντες που σχετίζονται 
με καθημερινές συμπεριφορές των αν-
θρώπων και αφορούν στην υγεία.
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Εξερευνώντας το Πεπτικό μας Σύστημα2

Οι Ασκήσεις 9 και 10, δίνουν στους/στις μαθητές/τριες την ευ-
καιρία να μελετήσουν και να εμβαθύνουν περισσότερο σε θέμα-
τα ισορροπημένης διατροφής, κατανάλωσης ενέργειας και σω-
ματικού βάρους. 

Επίσης, θα μπορέσουν να αναστοχαστούν γύρω από τις καθημε-
ρινές τους διατροφικές συνήθειες και του τρόπου ζωής τους.

Είναι χρήσιμο να προσεγγισθεί διαθεματικά το θέμα αυτό και να 
σχολιασθεί και με βάση τις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε, 
όπου η ανάγκη πρόληψης είναι ιδιαίτερα προσεκτική, λόγω του 
μεγάλου οικονομικού κόστους που απαιτεί μια θεραπευτική 
προσέγγιση των ζητημάτων αυτών.

Οι Ασκήσεις 11 και 12 αποτελούν δημιουργικές εργασίες, οι 
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο άλλων δημι-
ουργικών δράσεων του σχολείου.

Με τη δημιουργία της αφίσας, υπάρχει, επίσης, καλλιέργεια και 
γνωστικών δεξιοτήτων καθώς οι μαθητές/ριες αναγνωρίζουν το 
πρόβλημα – θέμα εργασίας, προχωρούν στη εύρεση ιδεών και 
στη συνέχεια στη λύση του προβλήματος – ολοκλήρωση εργα-
σίας ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία δημιουργί-
ας της αφίσας και χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο περιεχό-
μενο (εικόνες και κείμενο) που αυτοί/ες επιλέγουν.

Επιπλέον, με τη μέθοδο της αφίσιας,  το αντικείμενο μάθησης  
γίνεται περισσότερο κατανοητό και ευχάριστο (πρόκληση ενδια-
φέροντος των μαθητών/ριων) και αυτό φέρει περισσότερες πι-
θανότητες για την επιτυχή εκμάθηση του.
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Οι επαναληπτικές σελίδες, στο τέλος της ενότητας, είναι σημα-
ντικές για την επανάληψη της ενότητας και την αυτοαξιολόγηση 
του/της μαθητή/τριας. Το «Επεξηγώ λέξεις κλειδιά...» εμπεριέ-
χει λέξεις κλειδιά που είναι σημαντικό να μελετηθούν, αφού 
αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ενότητας. Θα πρέπει, επίσης, 
να δοθεί έμφαση στις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών, για την 
ολοκληρωμένη κατανόηση της ενότητας.

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.

Το «Ας θυμηθούμε...» εμπεριέχει βασικά ερωτήματα για την αυ-
τοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.

Προτείνεται ως δραστηριότητα επέκτασης, αν υπάρχει διαθέσι-
μος χρόνος, να γίνει επίσκεψη σε κάποιο  κέντρο διατροφής ή 
συνάντηση με κλινικό διατροφολόγο για ενημέρωση όσον αφο-
ρά σε θέματα διατροφής  και πρόληψης ασθενειών μέσω μιας 
ισορροπημένης  διατροφής. Μπορεί επίσης να υπάρξει συνερ-
γασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της οικιακής οικονομίας και 
να οργανωθεί στη σχολική μονάδα  πρόγευμα με βάση την ισορ-
ροπημένη διατροφή, ή ημερολόγιο με γεύματα βασισμένα στην 
ισορροπημένη διατροφή κ.λπ.



Oυίλιαμ Χάρβεϊ (William Harvey, 1578 - 1657)



2.3  ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

   Α. Διδακτικό πλαίσιο 

Τίτλος ενότητας:   Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα

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 

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 

προβληματισμό, 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:  10 διδακτικές περίοδοι

    Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος για δραστηριότητες 

    και εισαγωγικό μέρος:

    9 διδακτικές περίοδοι

    Προτεινόμενος χρόνος για αξιολόγηση εργασιών για το σπίτι:

    1 διδακτική περίοδος
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  Β. Μαθησιακές Επιδιώξεις της Ενότητας 

1.  Εννοιολογική κατανόηση: Κατανόηση των ακόλουθων εννοιών: Αίμα, Αιμοπετάλια, Αιμοφόρα αγγεία, 

  Αορτή, Αρτηρίδια, Αρτηρίες, Βαλβίδες, Έμμορφα συστατικά αίματος, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Λευκά αι- 

 μοσφαίρια, Μεγάλη κυκλοφορία, Μικρή (πνευμονική) κυκλοφορία, Πλάσμα, Στεφανιαία αρτηρία, Φλέ- 

 βες, Φλεβίδια.

2. Επιστημολογική επάρκεια: Κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, του ρόλου της 

  επιστημονικής μεθοδολογίας και του πειράματος στην επιστήμη, της σχέσης θεωρίας και δεδομένων,  

 παρατήρησης και ερμηνείας της παρατήρησης.

3. Συλλογιστικές και Πρακτικές δεξιότητες - ικανότητες: Προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, 

  δημιουργικής σκέψης, δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, δεξιοτήτων παρατήρησης, ανάπτυξης υποθέ- 

 σεων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειράματος, ελέγχου μεταβλητών, δεξιοτήτων επικοινωνίας και συ- 

 νεργασίας.

4. Στάσεις, Αξίες και Συμπεριφορές: Ανάπτυξη θετικών στάσεων σε θέματα ισορροπημένης διατροφής,  

 υγιεινού τρόπου ζωής, πρόληψης  ασθενειών, καθώς και σε θέματα αγωγής υγείας.

5. Εμπειρίες: Προτείνονται δραστηριότητες επέκτασης με επισκέψεις σε ειδικά κέντρα ή με την εφαρμο- 

 γή της αποκτηθείσας γνώσης στην πράξη, οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη εμπειριών για έναν κα- 

 λύτερο, πιο ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο ζωής.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

ENOTHTA
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΔ/ΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΔ/ΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ενότητα 3: 
Μελε-
τώντας 
το Κυκλο-
φορικό 
μας 
Σύστημα

1. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν τη δομή και 
τη λειτουργία των διαφόρων 
οργάνων του κυκλοφορικού 
συστήματος του ανθρώπινου 
οργανισμού.

1α. 
Το κυκλοφορικό σύστημα 
αποτελείται από τα ακόλουθα 
όργανα:
- Καρδία
- Αρτηρίες
- Φλέβες
- Τριχοειδή αγγεία

3.5 19.0

1β. 
Δομή και λειτουργία της 
καρδίας.
- Μυώδες κοίλο όργανο
- Αορτή
- Αριστερός κόλπος
- Δεξιός κόλπος
- Αριστερή κοιλία
- Δεξιά κοιλία
- Διγλώχινη βαλβίδα ή μιτροειδής
- Κάτω κοίλη φλέβα
- Πνευμονική αρτηρία
- Πνευμονικές φλέβες
- Καρδία ως διπλή αντλία.

1γ. 
Δομή και λειτουργία των 
αιμοφόρων αγγείων
- Αρτηρίες
- Αρτηρίδια
- Φλέβες
- Φλεβίδια
- Τριχοειδή αγγεία

1δ. 
Διαφορές μεταξύ αρτηριών και 
φλεβών.

1ε. 
Αρτηριακή πίεση του αίματος. 
Σφυγμός και παλμοί καρδίας.

1στ. 
Πορεία κίνησης μακρομοριακών 
ουσιών από τριχοειδή προς 
κύτταρα και από κύτταρα προς 
τριχοειδή.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ B́  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2018-2019
    3: Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα    Ά  ΤΕΤΡΑΜΗΝ0

3.
2.
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Ενότητα 3: 
Μελε-
τώντας 
το Κυκλο-
φορικό 
μας 
Σύστημα

2. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
κατανοούν τη διαφορά μεταξύ 
παρατήρησης και ερμηνείας της 
παρατήρησης.

2α. 
Μελέτη των εργασιών του 
γιατρού Ουίλιαμ Χάρβεϊ (1578-
1657) για τη δομή και λειτουργία 
του κυκλοφορικού συστήματος.

3.5 19.0

2β. 
Κατανόηση της διαφοράς 
μεταξύ των παρατηρήσεων 
που έκανε ο Ουίλιαμ Χάρβεϊ 
και για την κυκλοφορία του 
αίματος και της ερμηνείας των 
παρατηρήσεών του.

3. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
κατανοούν τον τρόπο ανάπτυξης 
και εξέλιξης των επιστημονικών 
θεωριών σε σχέση με το 
κυκλοφορικό σύστημα.

3α. 
Κατανόηση του ρόλου 
της φαντασίας και της 
δημιουργικότητας των 
επιστημόνων στην ανάπτυξη 
της επιστημονικής με βάση το 
επιστημονικό έργο του Ουίλιαμ 
Χάρβεϊ.

4. 
Οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
δεξιότητες μοντελοποίησης 
που αφορούν στη δομή και 
λειτουργία της καρδίας.

4α. 
Κατασκευή μοντέλων για περι- 
γραφή της δομής και λειτουρ-
γίας της καρδίας.

4β. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την εξήγηση της λειτουργία της 
καρδίας.

4γ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
προβλέψεις για τη λειτουργία της 
καρδίας.

4δ. 
Χρησιμοποίηση μοντέλων για 
την οικοδόμηση θεωριών για τη 
λειτουργία της καρδίας.

5. 
Οι μαθητές/τριες να εξηγούν 
τη φύση, τη σημασία και τον 
ρόλο των μοντέλων και της 
μοντελοποίησης στην επιστήμη.

5α. 
Φύση μοντέλων και διαδικασίας 
της μοντελοποίησης.

5β. 
Σημασία και ρόλος των μοντέλων 
και της μοντελοποίησης στην 
επιστήμη.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Ενότητα 3: 
Μελε-
τώντας 
το Κυκλο-
φορικό 
μας 
Σύστημα

6. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν ασθένειες που 
αφορούν στο κυκλοφορικό 
σύστημα, καθώς και τρόπους 
πρόληψής τους.

6α. 
Αναφορά στις πιο συνηθισμένες 
ασθένειες .του κυκλοφορικού 
συστήματος
-  Υπέρταση
-  Υπόταση
-  Αρτηριοσκλήρυνση
-  Στενώσεις αρτηριών
-  Ισχαιμία του μυοκαρδίου
-  Στηθάγχη
-  Έμφραγμα μυοκαρδίου
-  Συγγενείς καρδιοπάθειες.

3.5 19.0

6β. 
Τρόποι πρόληψης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων:
-  Διακοπή καπνίσματος
-  Σωστή / ισορροπημένη διατρο-  
   φή με λίγα λιπαρά
-  Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ
-  Καθημερινή άσκηση και υγιει- 
   νός τρόπος ζωής με
   ισορροπημένη διατροφή.

7. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ 
της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της κοινωνίας.

7α. 
Σχέσης μεταξύ επιστήμης, 
τεχνολογίας και κοινωνίας. Η 
τεχνολογία αφορά σε μεθόδους 
ή/και συσκευές/εξειδικευμένα 
εργαλεία που εφαρμόζουν την 
επιστημονική γνώση για κάποιον 
συγκεκριμένο σκοπό. Π.χ. 
θέματα υγείας που αφορούν 
στην υγεία του κυκλοφορικού 
μας συστήματος (καρδιοπάθειες, 
αγγειοπάθειες, μεταμόσχευση 
καρδίας κ.λπ.).

7β. 
Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
επιστήμης και τεχνολογίας. 
Παραδείγματα που αφορούν 
στην υγεία του κυκλοφορικού 
μας συστήματος (καρδιοπάθειες, 
μεταμόσχευση καρδίας κ.λπ.).

7γ. 
Υπάρχουν επίμαχα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα (SSI) 
εστιάζουν σε αμφιλεγόμενα ή 
ανεπίλυτα προβλήματα, τα οποία 
σχετίζονται με την επιστήμη, 
την τεχνολογική ανάπτυξη και 
την κοινωνία. Τα κοινωνικο-
επιστημονικά ζητήματα 
περιλαμβάνουν πλειάδα αξιών
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Ενότητα 3: 
Μελε-
τώντας 
το Κυκλο-
φορικό 
μας 
Σύστημα

και αναπαραστάσεων που 
αιτιολογούν διαφορετικές 
απόψεις. Παραδείγματα SSI 
που αφορούν στη διατροφή και 
την υγεία του κυκλοφορικού 
συστήματος.

3.5 19.0

8. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν και να τεκμηριώνουν 
τη σημασία της ισορροπημένης 
διατροφής και της σωματικής 
άσκησης για την υγεία, με 
έμφαση στο κυκλοφορικό 
σύστημα.

8α. 
Συνήθειες που βοηθούν στη 
φροντίδα και υγιεινή του 
κυκλοφορικού συστήματος.

8β. 
Συμμετοχή σε δράσεις που 
αφορούν στη διάχυση της 
γνώσης για ανάγκη ισορρο-
πημένης διατροφής και πρό-
ληψης ασθενειών, με έμφαση 
στο πεπτικό σύστημα.

9. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να περιγράφουν την πορεία 
του αίματος στον ανθρώπινο 
οργανισμό.

9α. 
Πορεία του αίματος στον 
ανθρώπινο οργανισμό:
-  Μεγάλη ή συστηματική
   κυκλοφορία
-  Μικρή ή πνευμονική
   κυκλοφορία

1.0 20.0

9β. 
Σκοπός της πορείας του αίματος 
στον ανθρώπινο οργανισμό:
-  Σκοπός της μεγάλης ή
   συστηματικής κυκλοφορίας
-  Σκοπός της μικρής ή
   πνευμονικής κυκλοφορίας
-  Σκοπός της καρδιακής 
   ή στεφανιαίας κυκλοφορίας

10. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να εξηγούν τα συστατικά και τη 
λειτουργία του αίματος.

10α. 
Συστατικά αίματος
-  Πλάσμα
-  Ερυθρά αιμοσφαίρια
-  Λευκά αιμοσφαίρια
-  Αιμοπετάλια

1.0 21.0

10β. 
Λειτουργία κυττάρων του 
αίματος
-  Ερυθρά αιμοσφαίρια:
   Μεταφορά οξυγόνου προς
   τους ιστούς και απομάκρυνση
   από αυτούς του διοξειδίου του
   άνθρακα.
-  Λευκά αιμοσφαίρια:
   Καταπολεμούν τα μικρόβια,
   κυρίως, με φαγοκυττάρωση,
   και παράγουν αντισώματα.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Ενότητα 3: 
Μελε-
τώντας 
το Κυκλο-
φορικό 
μας 
Σύστημα

10γ. 
Ρόλος της αιμοσφαιρίνης των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων.

1.0 21.0

11. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν 
να παρατηρούν στο μικροσκόπιο 
έτοιμα παρασκευάσματα 
αίματος.

11α. 
Μικροσκοπική παρατήρηση 
έτοιμων παρασκευασμάτων 
αίματος και εντοπισμός ερυθρών 
και λευκών αιμοσφαιρίων 
και διατύπωση δομικών 
διαφορών μεταξύ ερυθρών 
και λευκών αιμοσφαιρίων με 
βάση τις μικροσκοπικές τους 
παρατηρήσεις.

12. 
Οι μαθητές/τριες να κατανοούν 
τις έννοιες ομάδες αίματος 
και παράγοντας ρέζους και να 
εξηγούν τη σημασία τους κατά 
την μετάγγιση αίματος.

12α. 
Ομάδες αίματος και Παράγοντας 
Rhesus
-  Αντιγόνα ομάδων αίματος
-  Αιμοδοσία

13. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν και να τεκμηριώνουν τη 
σημασία της αιμοδοσίας.

13α. 
Συμμετοχή σε δράσεις 
αιμοδοσίας καθώς και στη 
διάχυση της γνώσης για ανάγκη 
αιμοδοσίας.

14. 
Οι μαθητές/τριες να μπορούν να 
εκτιμούν και να τεκμηριώνουν 
τη σημασία της αποφυγής - 
διακοπής του καπνίσματος για 
την υγεία της καρδίας και των 
αιμοφόρων αγγείων.

14α. 
Συνήθειες που βοηθούν στη 
φροντίδα και υγιεινή της καρδίας 
και των αιμοφόρων αγγείων. 
Αποφυγή - διακοπή καπνίσματος.

0.5 21.5

14β. 
Συμμετοχή σε δράσεις που 
αφορούν στη διάχυση της 
γνώσης για ανάγκη διακοπής 
και αποφυγής καπνίσματος για 
πρόληψη ασθενειών.

3.
7 

Το
 α

ίμ
α 

κα
ι τ

α 
συ

στ
ατ

ικ
ά 

το
υ

4.
5.

3.
3.

 Τ
ο 

κά
πν

ισ
μα

 
 

 
κα

ι η
 υ

γε
ία

 μ
ας



113

  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 

(Driver et al., 1998; Mintzes, 1984; Μαυρικάκη κ.ά., 2007).

• Δεν αντιλαμβάνονται ότι η καρδία λειτουργεί ως διπλή αντλία.

• Ταυτίζουν την έννοια «φλέβα» με την έννοια «αγγείο».

• Δεν αντιλαμβάνονται ότι το αίμα είναι ένας ιστός και θεωρούν ότι είναι ένα κόκκινο υγρό που απλώς 

  κυκλοφορεί στο σώμα.

• Δεν συσχετίζουν το κόκκινο χρώμα του αίματος με την παρουσία των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

• Δεν αντιλαμβάνονται ότι το αίμα των αρτηριών είναι πλούσιο σε οξυγόνο σε σχέση με αυτών των φλε- 

 βών.

• Αντιστέκονται στο γεγονός ότι το αίμα περιέχει κύτταρα και χημικές ουσίες.

• Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πεπτικό σύστημα συνεργάζεται με το κυκλοφορικό.

  Ε. Απαραίτητες Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Με τη φωτοσύνθεση συντίθενται θρεπτικές ουσίες που μεταφέρονται σε όλα τα μέρη του φυτού, και οι 

  οποίες αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη Γη.

• Οι ετερότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν χημικές ουσίες και ενέργεια μέσω της τροφής τους που παίρ- 

 νουν από το περιβάλλον.

• Ο άνθρωπος εξασφαλίζει τις χημικές ουσίες και την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός του μέσω 

  της τροφής του.

• Τα οργανικά συστήματα αποτελούνται από όργανα που συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν  

 μια λειτουργία.

• Στον άνθρωπο το πεπτικό σύστημα συνεργάζεται με το κυκλοφορικό.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

   Ζ. Σχόλια για τον/την εκπαιδευτικό που αφορούν στις δραστηριότητες της Ενότητας 3

Η Ενότητα 3: «Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα» αφο-
ρά στη δομή και τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, 
καθώς και σε διάφορες παθήσεις που σχετίζονται με αυτό. 

Με βάση το σενάριο της ενότητας αυτής, οι μαθητές/τριες συνε-
χίζουν να βρίσκονται στο Κέντρο «Πρόληψη και Υγεία» της πό-
λης τους και ετοιμάζονται να υποδεχθούν ένα νέο μέλος της 
οικογένειας Χονδροπούλου, τον κ. Ευριπίδη. 
Ο κ. Ευριπίδη είναι ο πατέρας του κ. Ηλία Χονδρόπουλου και 
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, για τα οποία θα ζητήσει βοή-
θεια από το κέντρο. 
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαβάσουν την αποστολή τους και 
να ενημερωθούν για την πορεία εργασίας τους από τον/την εκ-
παιδευτικό τους. Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν οι απαραίτητες 
συνδέσεις με το γενικό σενάριο που αφορά στις ενότητες 1, 2, 
3,4 και παρουσιάστηκε στην αρχή της ενότητας 1.

Η κα Αποστολία Ιατροπούλου, η υπεύθυνη του Κέντρου «Πρόλη-
ψη και Υγεία» παρουσιάζει το ιατρικό ιστορικό του κ. Ευριπίδη, 
καθώς και τους ειδικούς επιστήμονες που θα συνεργαστούν 
μαζί με τους/τις μαθητές/τριες για να τους/τις βοηθήσουν στην 
αποστολή τους. 

Θα ήταν χρήσιμο οι μαθητές/τριες να μελετήσουν το ιατρικό 
ιστορικό του κ. Ευριπίδη, αρχικά, ατομικά και μετά ομαδικά και 
να υπογραμμίσουν τις πληροφορίες εκείνες που θεωρούν ση-
μαντικές για την αποστολή τους.
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Στη Δραστηριότητα 3.1, οι μαθητές/τριες καλούνται να γράψουν 
την άποψή τους για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 
κ. Ευριπίδη με βάση το ιατρικό ιστορικό που τους παρουσίασε η 
κα Αποστολία, καθώς, επίσης, και τρόπους αντιμετώπισής τους.
Είναι σημαντικό να τονισθεί στους/στις μαθητές/τριες ότι στη 
Δραστηριότητα αυτή καταγράφουν την άποψή τους και στη συ-
νέχεια θα ακολουθήσουν άλλες δραστηριότητες, για να μελετή-
σουν επακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κ.  Ευριπί-
δης. Στο τέλος της ενότητας αυτής μπορούν να επανέλθουν για 
να ελέγξουν τις απαντήσεις τους.

Στη Δραστηριότητα 3.2, οι μαθητές/τριες καλούνται να αποδώ-
σουν θεατρικά έναν διάλογο μεταξύ του καρδιολόγου του Κέ-
ντρου «Πρόληψη και Υγεία» και του κ. Ευριπίδη και να απαντή-
σουν σε ερωτήματα που αφορούν σε γενικά ζητήματα υγιεινής 
του κυκλοφορικού συστήματος. Θα ήταν καλό, οι μαθητές/τριες 
να αφεθούν, πρώτα, να διαβάσουν το θεατρικό έργο εξατομι-
κευμένα και μετά δύο αγόρια να το αποδώσουν θεατρικά στην 
ολομέλεια της τάξης. 
Θα ήταν, επίσης, ενδιαφέρον να γίνει μια μικρή προετοιμασία 
από τον/την εκπαιδευτικό ή και τους/τις  μαθητές/τριες για μια 
σκηνογραφική πρόταση με βάση το περιεχόμενο του θεατρικού 
έργου έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα των μαθητών/
τριών και να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη και η φαντασία 
τους.

Στο σημείο αυτό, μπορεί να δοθεί χρόνος στους/στις μαθητές/
τριες να αναφέρουν προσωπικές τους εμπειρίες με επισκέψεις 
στον καρδιολόγο είτε των παππούδων/γιαγιάδων, είτε των γονέ-
ων τους και να εντοπισθούν εναλλακτικές ιδέες που υπάρχουν 
για τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Στη Δραστηριότητα 3.2.1.1, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συ-
σχετίσουν την καρδία με το κυκλοφορικό σύστημα και να διαπι-
στώσουν ότι αυτή αποτελεί ένα σημαντικό όργανό του.
Στη Δραστηριότητα 3.2.1.2, θα πρέπει να εντοπίσουν το πού 
ακριβώς βρίσκεται η καρδία στον ανθρώπινο οργανισμό. Η αξι-
οποίηση χαρτών και άλλων μοντέλων (προπλάσματος) στην τάξη 
μπορεί να βοηθήσει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση.
Στη Δραστηριότητα 3.2.1.3, οι μαθητές/τριες με βάση τις προϋ-
πάρχουσες γνώσεις τους και με βάση εποπτικό υλικό που θα 
πρέπει να τους δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό (π.χ. χάρτες ή 
μοντέλα του κυκλοφορικού συστήματος), πρέπει να συμπληρώ-
σουν τις ενδείξεις που αφορούν στα όργανα του κυκλοφορικού 
συστήματος.
Στη δραστηριότητα 3.2.1.5, οι μαθητές/τριες  καλούνται, με 
βάση την προϋπάρχουσα γνώση τους, να γράψουν την άποψή 
τους για τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Η κατα-
γραφή των απόψεων των μαθητών/τριών είναι σημαντική, διότι 
αφενός ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει τις προϋπάρχου-
σες γνώσεις των μαθητών/τριών, και αφετέρου τις εναλλακτικές 
τους ιδέες.

Στη Δραστηριότητα 3.2.1.6, οι μαθητές/τριες καλούνται να κά-
νουν κάποιες πρώτες συσχετίσεις μεταξύ κυκλοφορικού και 
πεπτικού, καταγράφοντας ουσίες που μεταφέρονται από και 
προς τα κύτταρα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα κληθούν 
ξανά να κάνουν ανάλογες συσχετίσεις, ούτως ώστε να κατανο-
ήσουν τον τρόπο και τη σημασία της συνεργασίας των διαφόρων 
οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.

Στη Δραστηριότητα 3.2.2, οι μαθητές/τριες μετά την παρακολού-
θηση ενός βίντεο που αφορά σε ζητήματα ιστορίας της επιστή-
μης και της ιατρικής, καλούνται να καταγράψουν τις απόψεις 
των επιστημόνων για την κυκλοφορία του αίματος πριν και μετά 
το ερευνητικό έργο του Ουίλιαμ Χάρβεϊ τον 17ο αιώνα μ.χ . Η 
Δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κα-
τανόηση του τρόπου ανάπτυξης της  επιστημονικής γνώσης.
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Στη Δραστηριότητα 3.3, οι μαθητές/τριες βρίσκονται στο ιατρείο 
του καρδιολόγου του Κέντρου «Πρόληψη και Υγεία» και με τη 
βοήθεια ενός μοντέλου της καρδίας, καθώς και με τη βοήθεια 
των προσομοιώσεων που υπάρχουν στο CD με το διδακτικό υλι-
κό για τη Β΄ Γυμνασίου θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η καρδία 
λειτουργεί ως αντλία. 

Στο «Γνωρίζετε ότι...», δίνονται βασικές πληροφορίες για τη 
δομή και τη λειτουργία της καρδίας, τις οποίες ο/η εκπαιδευτι-
κός θα ήταν χρήσιμο να  συζητήσει και να  τις επεξηγήσει στην 
ολομέλεια της τάξης.

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από  τους/τις μαθητές/τρι-
ες να περιγράψουν τον μηχανισμό λειτουργίας μιας αντλίας που 
γνωρίζουν με βάση τις δικές τους εμπειρίες και να κάνουν τις 
συγκρίσεις με τον μηχανισμό λειτουργίας της καρδίας.

Στη Δραστηριότητα 3.3.2, οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να 
μελετήσουν, αρχικά, εξατομικευμένα την εσωτερική δομή της 
καρδίας και στη συνέχεια να συζητήσουν ομαδικά τα διάφορα 
ερωτήματα που δίνονται και να τα απαντήσουν. 

Ο ρόλος των βαλβίδων θα γίνει πιο εύκολα κατανοητός στους/
στις μαθητές/τριες, αν γίνει παραλληλισμός με τις βαλβίδες των 
ελαστικών των αυτοκινήτων. Θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν 
οι εμπειρίες των μαθητών/τριών και να δοθούν οι απαραίτητες 
επεξηγήσεις, όπου χρειαστεί.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να συμπληρώσει τις διάφορες 
ενδείξεις που αφορούν στην καρδιά, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές/
τριες να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.
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Στο μέρος αυτό της αποστολής τους, οι μαθητές/τριες, με τη βο-
ήθεια του σχεδιαγράμματος της Δραστηριότητας 3.3.3, αναμέ-
νεται να διαπιστώσουν ότι από όλα τα μέρη του σώματος, το 
φτωχό σε οξυγόνο και πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα αίμα 
(μπλε χρώμα) επιστρέφει στην καρδία, στον δεξιό της κόλπο, 
ενώ το πλούσιο σε οξυγόνο και φτωχό σε διοξείδιο του άνθρακα 
αίμα,  προερχόμενο από τους πνεύμονες (κόκκινο χρώμα), φτά-
νει στον αριστερό κόλπο, από εκεί ωθείται στην αριστερή κοιλία, 
για να μεταφερθεί στη συνέχεια σε όλα τα μέρη του σώματος.

Στον πίνακα 3.3.4, οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια της Δραστη-
ριότητας 3.3.2 και 3.3.3, αναμένεται να κατανοήσουν ότι επικοι-
νωνία στις κοιλότητες της καρδίας υπάρχει μόνο μεταξύ κόλ-
πων και κοιλιών. Οι δύο κόλποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, 
ούτε και οι δύο κοιλίες. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί με τη δεξιά 
κοιλία με ένα στόμιο, στο οποίο υπάρχει βαλβίδα που λέγεται 
τριγλώχινη βαλβίδα. Ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την 
αριστερή κοιλία με ένα στόμιο, στο οποίο υπάρχει η διγλώχινη 
βαλβίδα.

Το «Γνωρίζετε ότι...» δίνει μια ολοκληρωμένη περιγραφή της 
πορείας του αίματος μέσα στην καρδία. Είναι σημαντικό να δια-
βαστεί στην ολομέλεια της τάξης και να δοθούν οι απαραίτητες 
επεξηγήσεις όπου χρειάζεται.

Η αξιοποίηση των ταινιών  που υπάρχουν στο CD Βιολογία Β΄ 
Γυμνασίου που έχει δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς, είναι ση-
μαντική για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της καρδί-
ας και του κυκλοφορικού συστήματος στον άνθρωπο.
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Στη Δραστηριότητα 3.4.1, οι μαθητές/τριες με βάση τις προϋ-
πάρχουσες γνώσεις τους και με βάση το σχήμα που τους δίνε-
ται, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις που αφορούν στα 
είδη των αιμοφόρων αγγείων. Με τη δραστηριότητα αυτή έχου-
με στόχο  να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές/τριες τον τρόπο 
επικοινωνίας των διαφόρων αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπι-
νου οργανισμού, καθώς και το σχετικό μέγεθος του κάθε είδους 
αγγείου.

Στις Δραστηριότητες 3.4.3 - 3.4.6, οι μαθητές/τριες αναμένεται 
να γνωρίσουν τα ονόματα των αγγείων του κυκλοφορικού συ-
στήματος (αρτηρίες, φλέβες και  τριχοειδή αγγεία). Οι αρτηρίες 
έχουν παχύτερο και ελαστικότερο τοίχωμα από αυτό των φλε-
βών. Επίσης, οι φλέβες έχουν στο εσωτερικό τους βαλβίδες που 
εμποδίζουν την προς τα κάτω κίνηση του αίματος, διευκολύνο-
ντας έτσι την ανοδική προς την καρδία πορεία του.

Στη Δραστηριότητα 3.4.6, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι τα 
τριχοειδή αγγεία είναι αγγεία που βρίσκονται στο τέλος των αρ-
τηριών και στην αρχή των φλεβών. Τα τριχοειδή αγγεία έχουν 
πολύ μικρή διάμετρο και το τοίχωμά τους είναι πολύ λεπτό (απο-
τελείται από μια στιβάδα κυττάρων), γεγονός που επιτρέπει την 
ανταλλαγή ουσιών μεταξύ των κυττάρων του σώματος και του 
αίματος.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει αρχικά να εργαστούν εξατομικευμέ-
να και στη συνέχεια ομαδικά. Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν σημα-
ντικό να στηρίξει την ομαδική εργασία των μαθητών/τριών, κα-
θώς υπάρχουν πολλές παρανοήσεις αναφορικά με την 
ανταλλαγή ουσιών μεταξύ αίματος και κυττάρων του σώματος.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Στη Δραστηριότητα 3.4.8, θα ήταν χρήσιμο να γίνει, όπου είναι 
δυνατόν, επίδειξη χρήσης του πιεσόμετρου, ώστε οι μαθητές/
τριες να αποκτήσουν την εμπειρία της μέτρησης της αρτηριακής 
πίεσης. Επίσης, οι μαθητές/τριες θα ήταν καλό να αναφέρουν 
εμπειρίες τους που αφορούν σε θέματα αρτηριακής πίεσης  
(συγγενείς ή γνωστούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρ-
τασης ή υπότασης), να εντοπισθούν παρανοήσεις που πιθανώς 
υπάρχουν και να συζητηθούν στην ολομέλεια της τάξης, με 
απώτερο στόχο την εννοιολογική αλλαγή.

Στη Δραστηριότητα 3.4.9, οι μαθητές/τριες, αρχικά, εξατομικευ-
μένα και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ομάδας τους, θα πρέπει 
με τη βοήθεια του κειμένου που τους δίνεται να εξαγάγουν συ-
μπεράσματα για τις πιθανές αιτίες της υψηλής αρτηριακής πίε-
σης. Θα ήταν χρήσιμο να αφεθούν οι μαθητές/τριες να περιγρά-
ψουν τις εμπειρίες που πιθανώς έχουν γύρω από το ζήτημα 
αυτό. Η παρουσίαση των εμπειριών των μαθητών/τριών βοηθά 
στην απόκτηση θετικών στάσεων για το μάθημα, καθώς και στην 
καλύτερη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινή 
ζωή.
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Στη Δραστηριότητα 3.4.10, οι μαθητές/τριες με την αξιοποίηση 
των εικόνων που τους δίνονται, καθώς και με την προβολή των 
σχετικών ταινιών για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που έχουν 
δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς (CD για Βιολογία Β΄ Γυμνασί-
ου-Ενότητα 3), αναμένεται να κατανοήσουν τις αιτίες της αρτη-
ριοσκλήρυνσης, καθώς και τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο 
ς οργανισμό. 

Οι μαθητές/τριες είναι καλό να περιγράψουν τις εμπειρίες τους 
για άτομα με αρτηριοσκλήρυνση, καθώς και τρόπους πρόληψης 
που γνωρίζουν.

Στη Δραστηριότητα 3.4.11, οι μαθητές/τριες μελετώντας διάφο-
ρα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, αναμένεται να κατανοήσουν 
αφενός τον ρόλο της τεχνολογίας στην ιατρική και στη διάγνωση 
διαφόρων παθήσεων, και αφετέρου να αναστοχαστούν γύρω 
από τον μηχανισμό της στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών 
της καρδίας.

Η παρουσίαση σχετικών εμπειριών των μαθητών/τριών είναι ση-
μαντική, διότι βοηθά στην απόκτηση θετικών στάσεων για το 
μάθημα της Βιολογίας, καθώς και στην καλύτερη σύνδεση της 
σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή.
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Στη Δραστηριότητα 3.5, οι μα- 
θητές/τριες εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο γραφείο του 
καρδιολόγου του Κέντρου 
«Πρόληψη και Υγεία» και κα-
λούνται να μελετήσουν τις 
τρεις (3) βασικές κυκλοφορί-
ες (πορείες) του αίματος στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Οι μα- 
θητές/τριες θα ήταν χρήσιμο 
να μελετήσουν, αρχικά, ομα-
δικά, τις τρεις (3) βασικές 
κυκλοφορίες (πορείες) του αί- 
ματος, και στη συνέχεια εξα-
τομικευμένα, και να απαντή-
σουν τις σχετικές ερωτήσεις:

1. Μεγάλη κυκλοφορία: Αριστερή κοιλία, Αορτή, Αρτηρίες, Τριχοειδή αγγεία ιστών, Φλέβες, Κοίλες φλέβες, Δεξιός 
  κόλπος.
2. Μικρή κυκλοφορία: Δεξιός κόλπος, Δεξιά κοιλία, Πνευμονική αρτηρία, Τριχοειδή αγγεία πνευμόνων, Πνευ- 
 μονικές φλέβες, Αριστερός κόλπος 
3. Καρδιακή ή στεφανιαία κυκλοφορία: Αορτή, Στεφανιαίες αρτηρίες, Στεφανιαία τριχοειδή αγγεία, Στεφανιαίες 
  φλέβες, Στεφανιαίος κόλπος.

Στη Δραστηριότητα 3.6.1, οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν μια αρχική 
εκτίμηση για τα προβλήματα υγείας του κ. Ευριπίδη, με βάση τα αποτελέσματα 
των μέχρι τώρα εξετάσεων που έχει κάνει ο καρδιολόγος. Για τη δραστηριότη-
τα αυτή απαιτείται οι μαθητές/τριες να συλλέξουν δεδομένα με βάση τις προ-
ηγούμενες δραστηριότητες της ενότητας αυτής και να καταγράψουν συνοπτι-
κά τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έγιναν στον κ. 
Ευριπίδη και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
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Στη Δραστηριότητα 3.7, οι μαθητές/τριες επισκέπτονται τον βιο-
λόγο του Κέντρου «Πρόληψη και Υγεία» και συνεργάζονται μαζί 
του για τη διεξαγωγή μιας σειράς αναλύσεων αίματος του κ. 
Ευριπίδη. Οι μαθητές/τριες μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν 
την ευκαιρία να μελετήσουν τη δομή και τις λειτουργίες του αί-
ματος.

Στη Δραστηριότητα 3.7.3, οι μαθητές/τριες αναμένεται να κατα-
γράψουν, με βάση την προϋπάρχουσα γνώση τους, τα μέρη του 
αίματος όπως ξεχωρίζουν μετά τη φυγοκέντρηση. Στόχος είναι 
να εντοπιστούν τυχόν παρανοήσεις των μαθητών/τριών για τα 
συστατικά του αίματος και να γίνει προσπάθεια για εννοιολογική 
αλλαγή. 
Η μέθοδος της φυγοκέντρησης διδάσκεται στο μάθημα της Χη-
μείας και θα ήταν χρήσιμο να γίνει η ανάλογη αναφορά και να 
τονιστεί η διεπιστημονικότητα των διαφόρων θεμάτων στην επι-
στήμη.

Στη Δραστηριότητα 3.7.4, οι μαθητές/τριες μαζί με τον βιολόγο 
του Κέντρου «Πρόληψη και Υγεία» καλούνται να κάνουν αιματο-
λογικές εξετάσεις στον κ. Ευριπίδη, για να μπορέσουν να έχουν 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει. Οι μαθητές/τριες μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουν την 
ευκαιρία να μελετήσουν και να γνωρίσουν τα συστατικά του αί-
ματος, καθώς και τον ρόλο τους στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους/στις μαθητές/τριες να συνδέ-
σουν την επιστημονική σχολική γνώση με την καθημερινή τους 
ζωή και τις εμπειρίες τους. Να αντιληφθούν ότι στη σημερινή 
κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογίας, οι βασικές επιστημο-
νικές γνώσεις είναι απαραίτητες, για να μπορούμε να διαχειρι-
ζόμαστε ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η βασι-
κή κατανόηση των εργαστηριακών μας εξετάσεων ή η σωστή 
χρήση φαρμάκων, ή ακόμη και η ορθή επικοινωνία με τον για-
τρό μας.
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Στη Δραστηριότητα 3.7.4.3, οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν μικρο-
σκοπικές παρατηρήσεις έτοιμων παρασκευασμάτων δειγμάτων αίματος, 
να σχεδιάσουν και καταγράψουν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών 
τους. 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν χρήσιμο να δώσει ένα έτοιμο παρασκεύασμα 
με δείγμα αίματος σε κάθε ομάδα εργασίας, ούτως ώστε να μπορούν 
όλες οι ομάδες να κάνουν τις παρατηρήσεις τους παράλληλα. Σε περί-
πτωση που δεν υπάρχουν αρκετά έτοιμα παρασκευάσματα δειγμάτων αί-
ματος στο βιολογικό εργαστήριο του σχολείου, οι μισές ομάδες εργασίας 
θα ήταν χρήσιμο να ασχοληθούν με τη Δραστηριότητα 3.7.4.4 και οι υπό-
λοιπες με τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, να γίνει ανταλ-
λαγή στην εργασία των ομάδων. Απώτερος στόχος είναι η εξοικονόμηση 
χρόνου και η ομαλή λειτουργία των ομάδων εργασίας.
Τα μικροσκόπια θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθούν εκ των προτέρων 
στους χώρους εργασίας των ομάδων, ούτως ώστε να μην υπάρξει απώ-
λεια χρόνου.

Στη Δραστηριότητα 3.7.4.4., παρόλο που δίνονται οι εικόνες όλων των ειδών λευκών αιμοσφαιρίων, οι μαθητές/
τριες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τα ονόματα των διαφόρων ειδών. Απλά θα ήταν χρήσιμο να αντιληφθούν ότι 
υπάρχουν διάφορα είδη λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία καταπολεμούν τα μικρόβια που εισέρχονται στον οργα-
νισμό μας με διάφορους τρόπους.
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Στη Δραστηριότητα 3.7.5., οι μαθητές/τριες θα ήταν χρήσιμο να 
μελετήσουν, αρχικά εξατομικευμένα και στη συνέχεια στην ομά-
δα τους,  το ένθετο που αφορά στον ρόλο της αιμοσφαιρίνης των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ανθρώπινο οργανισμό. Στη συνέ-
χεια, ο/η εκπαιδευτικός με τη βοήθεια αναστοχαστικών ερωτή-
σεων θα ήταν χρήσιμο να συζητήσει τα βασικά σημεία του ένθε-
του στην ολομέλεια της τάξης και να δώσει τις απαραίτητες 
επεξηγήσεις. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν το 
«Γνωρίζετε ότι..» και να προσπαθήσουν να απαντήσουν στο 
ερώτημα που ακολουθεί. Συγκεριμένα, οι μαθητές/τριες θα πρέ-
πει με βάση τα όσα γνωρίζουν για το ιατρικό ιστορικό του κ. 
Ευριπίδη, καθώς και με βάση  τα όσα έχουν μάθει για τη λει-
τουργία του κυκλοφορικού συστήματος, να προσπαθήσουν να 
εξηγήσουν γιατί ο κ. Ευριπίδης κουράζεται εύκολα. Δεδομένου 
ότι η ερώτηση αυτή απαιτεί δεξιότητες σύνθετου συλλογισμού, 
θα ήταν σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να στηρίξει τις ομάδες ερ-
γασίας με σχετικά υποστηρικτικά και αναστοχαστικά ερωτήματα.

Στη Δραστηριότητα 3.7.6, οι μαθητές/τριες καλούνται να εξηγή-
σουν, με βάση τις εμπειρίες τους, τι είναι αιμοδοσία, καθώς και 
τον ρόλο της στη ζωή μας. Στη δραστηριότητα αυτή είναι σημα-
ντικό να γίνει μια σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 
για τη σημασία της αιμοδοσίας, κατά την οποία οι μαθητές/τριες 
να διατυπώσουν τις εμπειρίες τους.
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Στη Δραστηριότητα 3.7.7, οι μαθητές/τριες μέσα από τις πληρο-
φορίες που δίνονται στη σχετική ταινία, καθώς και μέσα από το 
σχεδιάγραμμα που αφορά στην επί τοις εκατόν (%) κατανομή 
των διαφόρων ομάδων αίματος στον παγκόσμιο πληθυσμό, 
αναμένεται να κατανοήσουν την έννοια των ομάδων αίματος 
στον ανθρώπινο οργανισμό και τη σημασία τους για τις μεταγγί-
σεις.

Στη Δραστηριότητα 3.7.8, οι μαθητές/τριες αναμένεται, με βάση 
τον πίνακα που δίνεται, να μπορέσουν να διαπιστώσουν πόσα 
και ποια είδη αντιγόνων καθορίζουν τις τέσσερις ομάδες αίμα-
τος στον άνθρωπο. Στην παρούσα δραστηριότητα δεν γίνεται 
αναφορά στον μνημονικό κανόνα συμβατότητας ομάδων αίμα-
τος (σχήμα αιμοδοσίας), διότι υπάρχει σχετική άσκηση για το 
σπίτι (άσκηση 8.α). Κατά την επίλυση της άσκησης αυτής, οι μα-
θητές/τριες θα πρέπει, με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διά-
θεσή τους, να προσπαθήσουν να καταλήξουν από μόνοι τους 
στον μνημονικό κανόνα αιμοδοσίας.
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Στη Δραστηριότητα 3.7.9, δίνεται ένα σχεδιάγραμμα που παρου-
σιάζει την επί τοις εκατόν (%) κατανομή των διαφόρων ομάδων 
αίματος και του συστήματος Ρέζους στον παγκόσμιο πληθυσμό. 
Με βάση αυτό το σχεδιάγραμμα, και με βάση τις πληροφορίες 
που δίνονται στο «Γνωρίζετε ότι..»., αναμένεται οι μαθητές/τριες 
να μπορέσουν να καταλήξουν στην ομάδα αίματος και στο σύ-
στημα Ρέζους που έχει περισσότερες πιθανότητες να ανήκει ο κ. 
Ευριπίδης (Ο+). 

Στη Δραστηριότητα 3.7.10, μέσα από το παράδειγμα του κ. Ευρι-
πίδη, οι μαθητές/τριες αναμένεται να συμπεράνουν ότι άτομα με 
ομάδα Ο μπορούν να δώσουν αίμα σε άτομα οποιασδήποτε ομά-
δας (πανδότες), ενώ άτομα της ομάδας ΑΒ μπορούν να πάρουν 
αίμα από οποιαδήποτε ομάδα (πανδέκτες).

Στην άσκηση 3.7.11, οι μαθητές/τριες καλούνται, με βάση τα 
δεδομένα που έχουν συλλέξει, μέχρι  αυτό το στάδιο της διερεύ-
νησής τους, για τα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπί-
ζει ο κ. Ευριπίδης, να συμπληρώσουν κατάλληλα τον σχετικό 
πίνακα. Ο συνοπτικός αυτός πίνακας είναι σημαντικό να συ-
μπληρωθεί ορθά από όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες, διότι 
θα είναι πολύ χρήσιμος για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης 
προς τον κ. Ευριπίδη. Στον πίνακα αυτό θα βρίσκονται συγκε-
ντρωμένες πληροφορίες που αφορούν στα προβλήματα υγείας 
του κ. Ευριπίδη, στα είδη εξέτασης που του έγιναν στο κέντρο 
«Πρόληψη και Υγεία», στα αποτελέσματα των διαφόρων εξετά-
σεων, καθώς και στη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της κάθε 
εξέτασης και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο κ. 
Ευριπίδης.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Τα ένθετα που δίνονται αφορούν διάφορα σημαντικά καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, καθώς και τρόπους πρόληψής τους και είναι 
σημαντικό να σχολιαστούν στην ολομέλεια της τάξης  και να γί-
νει προσπάθεια για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το 
θέμα αυτό. Μια προέκταση των ένθετων αυτών αποτελεί η άσκη-
ση 10 για το σπίτι, όπου οι μαθητές/τριες με βάση άρθρο ημερή-
σιας εφημερίδας της Κύπρου, καλούνται να γράψουν τι μπο-
ρούμε να κάνουμε ως κοινωνία, και ο καθένας μας ξεχωριστά, 
για να αντιμετωπίσουμε τις καρδιαγγειακές παθήσεις στην Κύ-
προ.
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Στη δραστηριότητα 3.8, οι μαθητές/τριες, με βάση τα στοιχεία 
και τα δεδομένα που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα, θα πρέπει να 
ετοιμάσουν μια επιστολή, η οποία θα απευθύνεται προς τον κ. 
Ευριπίδη. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρουν τα εξής:

1. Διάγνωση για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κ. 
  Ευριπίδης, με βάση τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσε- 
 ων που του έγιναν.
2. Εισηγήσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημά- 
 των του κ.  Ευριπίδη. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι τεκμηρι- 
 ωμένες με βάση τις επιστημονικές πληροφορίες και τα δεδο- 
 μένα που θα συλλέξουν κατά την πορεία της διερεύνησής  
 τους. 

Οι μαθητές/τριες μπορούν να βρούν επιπλέον πληροφορίες που 
πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν, αξιοποιώντας και άλλες επι-
στημονικά έγκυρες και αξιόπιστες πηγές.

Η επιστολή πρέπει να είναι σύντομη και με πολύ συγκεκριμένες 
πληροφορίες που θα αφορούν στα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει ο κ. Ευριπίδης, καθώς και στους τρόπους αντιμε-
τώπισής τους.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Οι ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 για το σπίτι στοχεύουν στην εξέταση 
βασικών δηλωτικών γνώσεων για τη δομή και τη λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήματος. Αναμένεται ότι όλοι οι μαθητές και 
οι μαθήτριες θα είναι σε θέση να τις απαντήσουν.
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Στην άσκηση 5 για το σπίτι, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μελε-
τήσουν τα σχεδιαγράμματα που τους δίνονται και στη συνέχεια 
να ετοιμάσουν ένα ραβδοειδές διάγραμμα για τα ακόλουθα: 

1. Τα ποσοστά (%) των διάφορων συστατικών του αίματος.
2. Τα ποσοστά (%) του άμορφου και του έμμορφου μέρους του 
  αίματος.

Οι μαθητές/τριες αναμένεται ότι δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκο-
λίες στην κατασκευή των διαγραμμάτων. Αν ορισμένοι/ες μαθη-
τές/τριες δεν έχουν δεξιότητες κατασκευής ραβδογράμματος, 
τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικό τετραγωνισμένο χαρτί, 
για να εξασκηθούν και να κατανοήσουν τον τρόπο κατασκευής 
τέτοιων ραβδογραμμάτων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν και τον υπολογιστή τους αν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις 
για το θέμα αυτό.

Στην άσκηση 6 για το σπίτι, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να μελε-
τήσουν τον πίνακα με τα δεδομένα που τους δίνονται και να 
προσπαθήσουν να εξηγήσουν τις διαφορές στη ροή του αίματος 
που παρουσιάζονται σε διάφορα μέρη του σώματος ενός ατόμου 
που βρίσκεται σε κατάσταση ξεκούρασης, μετά το φαγητό, και 
σε κατάσταση άσκησης. Η άσκηση αυτή στοχεύει στο να κατανο-
ήσουν οι μαθητές/τριες ότι η ροή του αίματος στα διάφορα μέρη 
του σώματος αλλάζει ανάλογα με τις λειτουργίες των διαφόρων 
οργάνων του οργανισμού μας.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

Η Άσκηση 7 για το σπίτι έχει ως στόχο να επαναλάβουν οι μαθη-
τές/τριες τα όσα έχουν μάθει για την αρτηριοσκλήρυνση και να 
αναστοχαστούν γύρω από τους τρόπους πρόληψής της.

Η Άσκηση 8 για το σπίτι έχει ως στόχο να εμβαθύνουν οι μα-
θητές/τριες τις γνώσεις τους για τις ομάδες αίματος και τον 
παράγοντα ρέζους, και να καταλήξουν από μόνοι τους στον 
μνημονικό κανόνα που αφορά τις ομάδες αίματος.
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Μελετώντας το Κυκλοφορικό μας Σύστημα3

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...» εμπεριέ-
χει λέξεις κλειδιά που είναι σημαντικές να μελετηθούν, δεδομέ-
νου ότι αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ενότητας. Έμφαση θα 
πρέπει, επίσης, να δοθεί στις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών για 
την ολοκληρωμένη κατανόηση της ενότητας.

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.

Το «Ας θυμηθούμε...» εμπεριέχει βασικά ερωτήματα για την αυ-
τοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.
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Προτείνεται ως δραστηριότητα επέκτασης, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να γίνει επίσκεψη στο Καρδιολογικό 
Ίδρυμα Κύπρου για ενημέρωση όσον αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώ-
πισής τους.

Μπορεί να αξιοποιηθεί το CD «Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος», το οποίο υπάρχει σε όλα τα Δημόσια 
Γυμνάσια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για εμβάθυνση και αναστοχασμό γύρω από τη δομή και τη λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήματος.

Η συνεργασία με τους/τις καθηγητές/τριες άλλων ειδικοτήτων για την ετοιμασία διαθεματικών /διεπιστημονικών 
εργασιών και η παρουσίασή τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αγωγής Υγείας, καθώς και των 
Ομίλων του σχολείου, μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στο κυ-
κλοφορικό σύστημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να οργανωθεί μια θεατρική παράσταση, να γίνει συγγραφή 
ενός διηγήματος, να παρουσιαστούν εικαστικά διάφορες πτυχές του κυκλοφορικού συστήματος, κ.λπ.
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1. Εισαγωγή

Πάντες άνθρωποι τοῡ είδέναι ὸρέγονται  φύσει  (Ὰριστοτέλης, Μετά τά Φυσικά, 980 α 21)

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, «Όλοι οι άνθρωποι έχουν εκ φύσεως πόθο για τη μάθηση». Αυτή η θέση του 

Αριστοτέλη υποστηρίζεται από την ακόλουθη άποψή του:

«Σημεῖον δ’ ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις· καὶ γὰρ χωρὶς τῆς χρείας άγαπῶνται δι’ ἑαυτάς, καὶ μάλι-

στα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων. Οὐ γὰρ μόνον ἵνα πράττωμεν, ἀλλὰ καὶ μηδὲν μέλλοντες πράτ-

τειν τὸ ὁρᾶν αἱρούμεθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν ἄλλων. Αἴτιον δ’ ὅτι μάλιστα ποιεῖ γνωρίζειν 

ἡμᾶς αὕτη τῶν αἰσθήσεων καὶ πολλὰς δηλοῖ διαφοράς». [τεκμήριο αυτού είναι ότι αγαπούν τις 

αισθήσεις και χωρίς να τις χρειάζεται κανείς αγαπιούνται και περισσότερο η αίσθηση με τους 

οφθαλμούς. Διότι όχι μόνο για να ενεργούμε, αλλά και όταν δε σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι προ-

τιμούμε την όραση από τις άλλες αισθήσεις. Αιτία δε αυτής της προτίμησης είναι ότι αυτή μας 

παρέχει γνώσεις περισσότερες από τις άλλες αισθήσεις και μας δείχνει πολλές διαφορές μεταξύ των 

αντικειμένων». Αριστοτέλους, Μετά τα Φυσικά, 980 α 22-28]

Σήμερα, η πιο πάνω τοποθέτηση του Αριστοτέλη έχει ενισχυθεί  και προωθηθεί  στη Διδακτική της Βιολογίας 

μέσω της εργαστηριοποίησης του μαθήματος, και ειδικότερα μέσα από διερευνητικές διαδικασίες. Η διε-

ρεύνηση αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία των Φυσικών Επιστημών. Επιτρέπει την αμφίδρομη μετάβαση 

από τα δεδομένα στις θεωρίες και από τις θεωρίες στα δεδομένα, με τρόπο που να ενισχύει την ανάπτυξη 

και εγκυροποίηση της επιστημονικής γνώσης. Μέσα από μια διερευνητική διαδικασία, οι μαθητές/τριες 

έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης, να ενισχύσουν την εννοιολογική τους κατα-

νόηση, να κατανοήσουν τη φύση της ίδιας της επιστήμης και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφο-

ρές όσον αφορά στις Φυσικές Επιστήμες και την επιστημονική γνώση, γενικότερα.

Η πειραματική διαδικασία αποτελεί μια σημαντική πτυχή της διερευνητικής διαδικασίας στην επιστήμη της 

Βιολογίας. Συνήθως, μέσα από μια πειραματική διερευνητική διαδικασία μελετάται ένα φυσικό/βιολογικό 

φαινόμενο κάτω από επιλεγμένες, ελεγχόμενες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Τα αποτελέσματα 

των πειραμάτων καταγράφονται και αξιολογούνται, καταλήγοντας σε συμπεράσματα όσον αφορά στο διε-

ρευνήσιμο ερώτημα που τίθεται.

ΜΕΡΟΣ Γ́  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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2.  Θεωρητικό πλαίσιο πειραματικών διαδικασιών στο Βιβλίο Δραστηριοτήτων Βιολογίας B 
Γυμνασίου

Στις πειραματικές διαδικασίες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας B΄ Γυμνασίου, δίνεται ιδιαίτερη έμφα-

ση στη 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 ρεαλιστι-

κού πειράματος που γίνεται από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες ‘η από τον εκπαιδευτικό). Ο σχεδιασμός 

ενός έγκυρου πειράματος αφορά στη μεταβολή μόνο της μεταβλητής που είναι υπό διερεύνηση (ανεξάρτη-

τη μεταβλητή), στη διατήρηση σταθερών όλων των μεταβλητών που υπεισέρχονται ή σχετίζονται με το πεί-

ραμα και στη μέτρηση του βαθμού επίδρασης της ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή. Ο 

σχεδιασμός πειραμάτων προϋποθέτει ότι οι μαθητές/τριες θα εκτιμήσουν τη σημασία διασφάλισης της 

εγκυρότητας του πειράματος μέσα από κατάλληλο έλεγχο των σχετικών μεταβλητών. Ακολουθεί η ανάλυση 

και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στο τέλος η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με το κατά πόσο μια 

μεταβλητή ή μεταβλητές επηρεάζουν το υπό μελέτη φαινόμενο. 

Τα βήματα  που ακολουθούνται για τις  διάφορες  πειραματικές  διαδικασίες  του Βιβλίου Δραστηριοτήτων 

της Βιολογίας  Β΄ Γυμνασίου φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Βήματα πειραματικής διαδικασίας
Παράδειγμα που αφορά στην ανίχνευση 

θρεπτικών ουσιών στις τροφές 

1

Διερευνήσιμο ερώτημα:
Αρχικά οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να γνω-
ρίζουν το ερώτημα το οποίο θα προσπαθήσουν 
να απαντήσουν με τη βοήθεια του πειράματος.

Για να απαντηθεί το γενικότερο ερώτημα: ποιες θρεπτικές ουσίες πε-
ριέχουν διάφορες  τροφές, μπορεί να διατυπωθεί το επιμέρους διερευ-
νήσιμο ερώτημα: 
Ποια από τα ακόλουθα δείγματα τροφής περιέχουν πρωτεΐνες; Ασπράδι 
αυγού, χυμός λευκού σταφυλιού, γάλα, βούτυρο, φρέσκος χυμός 
λεμονιού.

2

Δημιουργία υπόθεσης: 
Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να σκεφτούν 
ποιες θεωρητικές αρχές  και  προϋπάρχουσες 
γνώσεις θα χρησιμοποιήσουν για να διατυπώ-
σουν μια υπόθεση για το διερευνήσιμο ερώτημα 
που έχουν να απαντήσουν.  

Αρχική Υπόθεση: 
Το ασπράδι αυγού και  το γάλα περιέχουν πρωτεΐνες.

3

Εντοπισμός μεταβλητών που υπεισέρχονται 
στη λειτουργία του φαινομένου που μελετά-
ται: 
Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν διάφορους 
παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο 
που θέλουν να διερευνήσουν.

Οι μαθητές θα πρέπει με βάση τα όσα γνωρίζουν, να προτείνουν χη-
μικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για 
την ανίχνευση των πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, το διάλυμα θειικού 
χαλκού, στην παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, όταν έρ-
θει σε επαφή με πρωτεΐνες αλλάζει χρώμα και από γαλάζιο γίνεται 
ιώδες.
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4

Σχεδιασμός πειράματος: 
Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να μπορούν να 
σχεδιάζουν ένα έγκυρο πείραμα το οποίο θα 
επιτρέπει τη διερεύνηση του ερωτήματος που 
πρέπει να απαντηθεί και τη διατύπωση αξιόπι-
στων συμπερασμάτων.

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να προτείνουν ένα πείραμα με το 
οποίο θα διερευνήσουν κατά πόσο οι τροφές που τους δίνονται 
περιέχουν πρωτεΐνες. Ένα σχετικό πείραμα το οποίο μπορεί να εκτε-
λεσθεί είναι το ακόλουθο: 
Να προσθέσετε με ένα σταγονόμετρο, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, 
4-5 σταγόνες διάλυμα θειικού χαλκού (CuSO4). Με ένα άλλο σταγο-
νόμετρο να τοποθετήσετε μερικές σταγόνες (10-15) διάλυμα υδροξει-
δίου του νατρίου (ΝαΟΗ) και να αναδεύσετε.

5

Εκτέλεση πειράματος: 
Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση 
να εκτελούν ένα πείραμα ελέγχοντας τα υλικά 
και τον εξοπλισμό που απαιτούνται. Να ακο-
λουθούν την πορεία του πειράματος με ακρίβεια. 
Να κατανοούν ότι όσον πιο ακριβής είναι η 
εκτέλεση του πειράματος, τόσο πιο έγκυρο και 
αξιόπιστο είναι το πείραμά τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες ακολουθούν την ακόλουθη διαδικασία: 

Βήμα 1: 
Σας δίνονται επτά (7) δοκιμαστικοί σωλήνες με 2 ml από τα ακόλουθα 
διαλύματα δειγμάτων: Ασπράδι αυγού, χυμός λευκού σταφυλιού, γά-
λα, βούτυρο, φρέσκος χυμός λεμονιού,  διάλυμα πρωτεϊνών,  διάλυμα 
αλατιού.
                     
Βήμα 2: 
Να προσθέσετε με ένα σταγονόμετρο, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, 
4-5 σταγόνες διάλυμα θειικού χαλκού (CuSO4). Με ένα άλλο στα-
γονόμετρο να τοποθετήσετε μερικές σταγόνες (10-15) διάλυμα υδρο-
ξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ) και να αναδεύσετε. 

Βήμα 3: 
Να κάνετε τις παρατηρήσεις σας και να γράψετε τα αποτελέσματά σας 
στον πιο κάτω πίνακα.

6

Μετρήσεις και καταγραφή αποτελεσμάτων:  
Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να μπορούν να 
ελέγχουν τις διάφορες μεταβλητές του πειρά-
ματος (παράγοντες που κρατούν σταθερούς, πα-
ράγοντες που μεταβάλλουν, παράγοντες που 
μετρούν) και να κάνουν ακριβείς  μετρήσεις   
και να καταγράφουν αποτελέσματα. Να χρησι-
μοποιούν τους σχετικούς πίνακες που δίνονται 
στο βιβλίο δραστηριοτήτων Βιολογίας Β́ Γυμ-
νασίου.

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να συμπληρώσουν  τον πίνακα που 
αφορά στις μεταβλητές , ονομάζοντας τους παράγοντες που κράτησαν 
σταθερούς, τον παράγοντα που άλλαξαν  και τον παράγοντα που θα 
μετρήσουν.

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό πίνακα, 
καταγράφοντας σε κάθε περίπτωση το χρώμα του διαλύματος του 
θειικού χαλκού, πριν και μετά την επαφή του με το κάθε δείγμα του 
πειράματος.

7

Ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συ- 
μπερασμάτων:  
Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση 
να ερμηνεύουν τα δεδομένα τους και να δια-
τυπώνουν συμπεράσματα σε σχέση με το υπό 
διερεύνηση ερώτημα. 

Οι μαθητές/μαθήτριες με βάση τα αποτελέσματά τους συμπεραίνουν 
ότι τα δείγματα τροφής τα οποία έδωσαν θετικό αποτέλεσμα με το διά-
λυμα θειïκού χαλκού και υδροξειδίου του νατρίου περιέχουν πρωτεΐ-
νες. Το θετικό αποτέλεσμα της αντίδρασης με διάλυμα θειïκού χαλκού 
και υδροξειδίου του νατρίου γίνεται αντιληπτό από την αλλαγή χρώ-
ματος από γαλάζιο σε ιώδες.

8
Επιβεβαίωση ή απόρριψη υπόθεσης:  
Οι μαθητέ/μαθήτριεςς με βάση τα συμπεράσματά 
τους, πρέπει να είναι σε θέση να επιβεβαιώνουν 
ή να απορρίπτουν την αρχική τους υπόθεση.

Οι μαθητές/μαθήτριες με βάση τα συμπεράσματά τους επιβεβαιώνουν 
την αρχική τους υπόθεση ότι το ασπράδι του αυγού και το γάλα 
περιέχουν πρωτεΐνες.
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Παράδειγμα πειραματικής διαδικασίας που αφορά στην ανίχνευση πρωτεϊνών στις τροφές

Ερευνητικό ερώτημα: Ποια από τα ακόλουθα δείγματα τροφής περιέχουν πρωτεΐνες; Ασπράδι αυγού, χυμός λευκού 
σταφυλιού, γάλα, βούτυρο, φρέσκος χυμός λεμονιού.

Αρχική Υπόθεση: Το ασπράδι αυγού και το γάλα περιέχουν πρωτεΐνες

 Α) Όργανα και υλικά

  1.  Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH)

  2.  Διάλυμα θειïκού χαλκού (CuSO4)

  3.  Δείγματα διαλυμάτων τροφών: ασπράδι αυγού, χυμός λευκού σταφυλιού, γάλα, βούτυρο, φρέ- 

       σκος χυμός λεμονιού, διάλυμα πρωτεϊνών, διάλυμα αλατιού

  4.  Επτά (7) δοκιμαστικοί σωλήνες

  5.  Πλαστικό σταγονόμετρο

  6.  Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων

  7.  Αναδευτήρας

  8.  Υαλογραφικός μαρκαδόρος

 Β) Εκτέλεση πειράματος
 Βήμα 1: Σας δίνονται επτά (7) δοκιμαστικοί σωλήνες με 2 ml από τα ακόλουθα δείγματα.

Δείγματα τροφών
Θετικός

Μάρτυρας
Αρνητικός
Μάρτυρας

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 1

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 2

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 3

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 4

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 5

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 6

Δοκιμαστικός
σωλήνας

αρ. 7

Ασπράδι
αυγού

Χυμός
λευκού

σταφυλιού
Γάλα Βούτυρο

Φρέσκος
χυμός

λεμονιού

Διάλυμα
πρωτεϊνών

Διάλυμα
αλατιού

 Βήμα 2: Να προσθέσετε με ένα σταγονόμετρο, σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, 4 - 5 σταγόνες διάλυμα 

    θειικού χαλκού (CuSO4). Με ένα άλλο σταγονόμετρο να τοποθετήσετε μερικές σταγόνες 

    (10 - 15) δάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ) και να αναδεύσετε.

 Βήμα 3: Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, ονομάζοντας τους παράγοντες που κρατήσατε 

    σταθερούς, τον παράγοντα που αλλάξατε και τον παράγοντα που θα μετρήσετε.
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A/A

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Παράγοντες
που κρατούμε

σταθερούς
Παράγοντας που αλλάζουμε Παράγοντας που μετρούμε

1. (Τι αλλάζει από σωλήνα σε
σωλήνα στο πείραμα;)

(Τι είδους αλλαγή
μετρούμε στο πείραμα;)

2.

3.

4.

Χρώμα
διαλύματος

θειικού οξέος

Ασπράδι
αυγού

Χυμός
λευκού

σταφυλιού
Γάλα Βούτυρο

Φρέσκος
χυμός

λεμονιού

Διάλυμα
πρωτεϊνών

Διάλυμα
αλατιού

Πριν
τη χημική
αντίδραση

Μετά τη χημική
αντίδραση 

(επαφή διαλύματος
θειικού χαλκού
με τo δείγμα)

Αποτέλεσμα
αντίδρασης
(θετικό ,+/ 
αρνητικό, -)

 Βήμα 4: Να κάνετε τις παρατηρήσεις σας και να γράψετε τα αποτελέσματά σας στον πιο κάτω πίνακα. 

Γ) Μετρήσεις - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα
 1.  Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, καταγράφοντας σε κάθε περίπτωση το χρώμα του διαλύ- 

  ματος του θειικού χαλκού, πριν και μετά την επαφή του με το κάθε δείγμα.

 2.  Γιατί ο δοκιμαστικός σωλήνας αρ. 6 ονομάστηκε θετικός μάρτυρας και ποια η χρησιμότητά του στο 

   πείραμα;
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 3.  Γιατί ο δοκιμαστικός σωλήνας αρ. 7 ονομάστηκε αρνητικός μάρτυρας και ποια η χρησιμότητά του 

   στο πείραμα;

Αρχική Υπόθεση
(Κατά πόσο περιέχουν

πρωτεΐνες ή όχι)

Επιβεβαίωση 
και Αποδοχή

Διάψευση
και Απόρριψη

1. Ασπράδι αυγού

2. Χυμός λευκού σταφυλιού

3. Γάλα

4. Βούτυρο

5. Φρέσκος χυμός λεμονιού

 Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
 
 1.  Με βάση τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει στην παραπάνω πειραματική διαδικασία, να συμπλη- 

  ρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις:
 

  (α) Τα δείγματα τροφής τα οποία έδωσαν θ _ _ _ _ ό αποτέλεσμα με το διάλυμα θειικού 

   χαλκού και υδροξειδίου του νατρίου περιέχουν  π _ _ _ _ _ _ _ ς .
 

  (β) Το θετικό αποτέλεσμα της αντίδρασης με διάλυμα θειïκού χαλκού και υδροξειδίου του νατρίου 

    γίνεται αντιληπτό από την αλλαγή χρώματος από  σε 

    .

 2.  Στην περίπτωση που το διάλυμα θειïκού χαλκού και υδροξειδίου του νατρίου δεν λειτουργεί κανο- 

  νικά, τότε ο θετικός μάρτυρας θα δώσει θετικό/αρνητικό αποτέλεσμα (υπογραμμίστε ανάλογα).

 Δ) Επιβεβαίωση / Απόρριψη Αρχικής Υπόθεσης
 Με βάση το συμπέρασμα του πειράματός σας, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται η αρχική σας υπόθεση;  Να  

 βάλετε   στο κατάλληλο ορθογώνιο.
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Για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, υπάρχουν περιπτώσεις που η κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει τη 

διεξαγωγή ενός πειράματος, και στη συνέχεια η κάθε μια ομάδα καλείται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα 

και συμπεράσματά της στην ολομέλεια της τάξης. Επίσης, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που υπάρχει, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει τη διδασκαλία με την αξιοποίηση «ειδικών»: Δηλαδή ένας ή δύο μαθη-

τές κάθε ομάδας μπορούν να αναλάβουν την ενημέρωση/ πληροφόρηση των μαθητών άλλων ομάδων για 

τα αποτελέσματα και συμπεράσματά τους, και στο τέλος να γίνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση στην ολομέ-

λεια της τάξης. 

Αξιοποίηση απλών καθημερινών  υλικών για τη διεξαγωγή πειραμάτων

Στις προτεινόμενες πειραματικές διαδικασίες του Βιβλίου Δραστηριοτήτων Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου γίνεται 

προσπάθεια  αξιοποίησης απλών προσβάσιμων καθημερινών υλικών. Η προσέγγιση αυτή έχει αρκετά πλεο-

νεκτήματα. Μερικά πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:

1.  Η χρήση απλών καθημερινών υλικών συντελεί στην εστίαση της προσοχής του μαθητή/μαθήτριας 

στο φαινόμενο που διερευνά και όχι στη συσκευή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του πειρά-

ματος. Μια περίπλοκη άγνωστη συσκευή μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του μαθητή/μαθήτριας 

και να μην του επιτρέψει να εστιάσει στην ίδια τη διερεύνηση του  φαινομένου.

2.    Οι μαθητές/μαθήτριες συνδέουν καλύτερα την αποκτηθείσα γνώση με την καθημερινή τους ζωή, 

χωρίς να διαχωρίζουν την καθημερινότητά τους από τη σχολική γνώση.

3.   Βοηθά στην απομυθοποίηση της επιστήμης και των επιστημονικών υλικών και οργάνων.

4.   Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διεξάγουν κάποια από τα προτεινόμενα πειράματα και στο σπίτι, 

έχοντας δημιουργικές κατ΄ οίκον εργασίες.

5.   Ενθαρρύνει μαθητές/μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες να συμμετέχουν περισσότερο στην όλη 

μαθησιακή διαδικασία.

6.   Οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από τη χρήση καθημερινών υλικών μπορούν να εντοπίσουν συγκεκρι-

μένες παρανοήσεις τους για καθημερινά φαινόμενα και να οδηγηθούν καλύτερα στην εννοιολογική 

αλλαγή και κατανόηση.
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Κανόνες ασφαλείας  και συμπεριφοράς στο εργαστήριο Βιολογίας

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των μαθητών/μαθητριών στο εργαστήριο Βιολογίας εξαρτάται, επί-

σης, από την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τη δέουσα συμπεριφορά τους στο εργαστήριο 

Βιολογίας:

Στη συνέχεια δίνονται κάποιοι κανόνες ασφάλειας και συμπεριφοράς  στο εργαστήριο Βιολογίας, τους οποί-

ους πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές από την αρχή της σχολικής  χρονιάς.

•  Στο Εργαστήριο Βιολογίας θα ήταν χρήσιμο οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί να χρησιμο-

ποιούν μπλούζα,  γυαλιά ασφαλείας και πλαστικά γάντια, όπου είναι αναγκαία.
 

• Στο εργαστήριο Βιολογίας δεν δοκιμάζουμε με το στόμα χημικές ουσίες. 

• Διαβάζουμε με προσοχή τις ετικέτες και τα σύμβολα για το αντιδραστήριο που χρησιμοποιούμε (Το- 

 ξικό, διαβρωτικό, εύφλεκτο κ.λπ). 

• Βιολογικό υλικό  (καλλιέργειες, οργανισμοί κ.λπ.) που πρέπει να πεταχτεί, μεταφέρεται  σε ειδικούς  

 χώρους για καταστροφή του.

• Δεν μυρίζουμε άμεσα χημικές ουσίες, εκτός αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή ή 

  ποτίζουμε διηθητικό χαρτί με την ουσία και μυρίζουμε το χαρτί από κάποια απόσταση μετακινώντας 

  το πέρα-δώθε, ή κρατώντας τον δοκιμαστικό σωλήνα με την ουσία σε απόσταση και «σπρώχνοντας»  

 με το χέρι μας τους ατμούς προς τη μύτη μας. 

• Δεν θερμαίνουμε στο λύχνο υγρά που αναφλέγονται εύκολα, όπως οινόπνευμα. Η θέρμανση προτιμό- 

 τερο να γίνεται σε ηλεκτρικά θερμαντικά, παρά σε λύχνους υγραερίου. Οι μεγάλες φιάλες υγραερί- 

 ου θα πρέπει να αποφεύγονται. 

• Όταν βράζουμε μη εύφλεκτα υγρά σε δοκιμαστικό σωλήνα, δεν γεμίζουμε πάνω από το 1/3 του 

  σωλήνα. Τον δοκιμαστικό σωλήνα τον κρατάμε με ξύλινη λαβίδα και όχι με το χέρι μας.

 

• Η μετάγγιση τοξικών ή καυστικών υγρών δεν γίνεται με σιφώνια αναρρόφησης (πιπέτες), αλλά με 

  σιφώνια που είναι εφοδιασμένα με «poirre». 

• Οι αραιώσεις ισχυρών οξέων, ειδικά του θειικού οξέος, πρέπει να γίνονται με προσθήκη οξέος σε 
  νερό και ποτέ αντίστροφα. 

• Αν χυθεί οξύ το εξουδετερώνουμε με σόδα φαγητού και το ξεπλένουμε με άφθονο νερό, αν χυθεί  
 βάση επιδρούμε αραιό διάλυμα βορικού οξέος 5% (w/w) ή αραιό διάλυμα οξικού οξέος και ξεπλέ- 

 νουμε με νερό. 
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• Αντιδραστήρια που περισσεύουν δεν τα ξανατοποθετούμε στη μητρική τους φιάλη. 

• Το καυτό γυαλί προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. 

• Στις συνδέσεις γυάλινων οργάνων μεταξύ τους ή με φελλό χρησιμοποιούμε βαζελίνη. Επίσης χρη- 

 σιμοποιούμε βαζελίνη όταν θέλουμε να περάσουμε γυάλινο σωλήνα από την οπή φελλού. 

• Δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε από αναμμένους λύχνους. 

• Πειράματα κατά τα οποία ελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τοξικοί καπνοί κ.λπ. πρέπει να γίνονται  

 σε απαγωγούς ή δίπλα σε ανοικτά παράθυρα και μόνο ως πειράματα επίδειξης από τον καθηγητή. 

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση ποτών και φαγητών στον χώρο του Εργαστηρίου. 

• Όταν τελειώνουμε καθαρίζουμε τον χώρο του εργαστηρίου και δεν αφήνουμε εκτεθειμένα στον  
 ήλιο γκαζάκια ή φιάλες με υπολείμματα αντιδραστηρίων. 

• Πειράματα με υψηλό σχετικά βαθμό επικινδυνότητας καλό θα είναι να γίνονται από τον καθηγητή 

  σαν πειράματα επίδειξης. 

• Οι μαθητές να μην διαχειρίζονται πυκνά οξέα, ουσίες με μικρή δηλητηριώδη δόση και ρεύμα 220 V. 

• Το Εργαστήριο  απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα και μικρό φαρμακείο (Πρώτες 

  Βοήθειες) με τα απαραίτητα. Καλό θα είναι να υπάρχουν με μεγάλα στοιχεία και σε εμφανές μέρος 

  τα τηλέφωνα του Κέντρου δηλητηριάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του πλησιέστερου 

  νοσοκομείου. 

• Οι κανόνες ασφάλειας Εργαστηρίου πρέπει να αναρτώνται σε εμφανές μέρος και με μεγάλα στοι- 

 χεία. 
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Eκρηκτικό - Εxplosive

Πρέπει να διατηρείται μακριά από γυμνές φλόγες, εστίες θέρμανσης, 
ηλεκτρικούς σπινθήρες και να αποφεύγεται η τριβή και η κρούση.

Πολύ Εύφλεκτο - Highly Flammable

Πρέπει να φυλάγεται μακριά από γυμνές φλόγες, εστίες θέρμανσης, 
ηλεκτρικούς σπινθήρες και να μην έρχεται σε επαφή με θερμές 
επιφάνειες.

Πολύ Tοξικό - Very Toxic

Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με το δέρμα και τα μάτια 
καθώς 

Διαβρωτικό - Corrosive

Πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή με τα μάτια, το δέρμα, τα ρούχα ή 
διάφορες 

Βλαβερό - Harmful

Πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή ατμών και η επαφή με το ανθρώπινο σώμα,  
γιατί προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια και στα αναπνευστικά όργανα.

Ερεθιστικό - Ιrritant

Πολύ Tοξικό - Very Toxic

Εξαιρετικά Εύφλεκτο - Εxtremely Flammable

Oξειδωτικό - Οxidizing

Πρέπει να διατηρείται μακριά από γυμνές φλόγες, εστίες θέρμανσης και 
ηλεκτρικούς σπινθήρες.

Eπικίνδυνο για το περιβάλλον - Dangerous for the Environment

Πρέπει να παίρνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις και να αποθηκεύονται 
σωστά 

Σύμβολα προειδοποίησης  επικίνδυνων αντιδραστηρίων και απαραίτητες προφυλάξεις 
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ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υπογραφή κηδεμόνα:

 

Σχολική Χρονιά:  Τάξη: B́  Γυμνασίου Βαθμός:                                                    

Θέμα:  

Θρεπτικές ουσίες - Δοκίμιο Αξιολόγησης σύντομης διάρκειας 10΄                             

Όνομα εκπαιδευτικού:  Υπογραφή:

 

Όνομα μαθητή/τριας:  Τμήμα: 

  Ημερ. 

Οδηγίες: 
Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.

1. Να διαβάσετε τις πιο κάτω προτάσεις και να γράψετε δίπλα στην κάθε πρόταση κατά πόσο είναι  

 ορθή ή λανθασμένη, χρησιμοποιώντας ανάλογα τις λέξεις: Σωστό ή Λάθος                  (2 μονάδες)

 Ι.  Το ασπράδι του αυγού είναι πλούσιο σε λιπαρές ουσίες: 

 ΙΙ.  Ο χυμός λεμονιού είναι πλούσιος σε Βιταμίνη C: 

 ΙΙΙ. Ο χυμός σταφυλιού είναι πλούσιος σε σάκχαρα: 

 ΙV. Το γάλα περιέχει διάφορες οργανικές ουσίες: 

2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες έννοιες: Υπερμαγ- 

 γανικό Κάλιο, Θειικός χαλκός, Πρωτεΐνες, Βιταμίνη C.                                                       (2 μονάδες)

 Ι.  Το διάλυμα  στην παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου όταν 

  έρθει σε επαφή με  αλλάζει χρώμα και από γαλάζιο γίνεται μοβ.

 ΙI.  Το διάλυμα  όταν έρθει σε επαφή με   

  αποχρωματίζεται.

3. Να εξηγήσετε τι σημαίνει θετικός μάρτυρας και ποια η χρησιμότητά του σε ένα πείραμα.                                                                                                      

                        (2 μονάδες)

 Θετικός μάρτυρας σημαίνει:  

  

 Χρησιμότητα του θετικού μάρτυρα στο πείραμα: 
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4. Η Κωνσταντίνα  έκανε το ακόλουθο πείραμα: Πήρε 3ml χυμό λεμονιού και τα έβαλε σε ένα γυάλι- 

 νο δοκιμαστικό σωλήνα. Μετά πήρε 3ml χυμό σταφυλιού και τα έβαλε μέσα σε ένα όμοιο γυάλινο 

  δοκιμαστικό σωλήνα. Στη συνέχεια, έβαλε και στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνας από 1ml υπερ- 

 μαγγανικό κάλιο. Στο τέλος, παρατήρησε την αλλαγή στο χρώμα του υπερμαγγανικού καλίου. Να  

 γράψετε στον παρακάτω πίνακα δύο (2) παράγοντες του πειράματος που η Κωνσταντίνα κράτησε 

  σταθερούς, έναν (1) παράγοντα που άλλαξε και έναν (1) παράγοντα που μέτρησε.          (2 μονάδες) 

5. Ο Γιάννης πρέπει να κάνει μια διερεύνηση για να απαντήσει ένα (διερευνήσιμο) ερώτημα. Για τον 

  σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάμει μια σειρά από διαδικασίες. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω 

  έννοιες που σας δίνονται, με αλφαβητική σειρά, και να γράψετε στον πιο κάτω πίνακα, με τη σω- 

 στή σειρά,  τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει.                                               (2 μονάδες)

 Έννοιες: Απόρριψη ή αποδοχή υπόθεσης, Καταγραφή αποτελεσμάτων, Πείραμα, Υπόθεση.                            

A/A

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Παράγοντες που η Κωνσταντίνα 
κράτησε σταθερούς

Παράγοντας 
που η Κωνσταντίνα  άλλαξε 

Παράγοντας 
που η Κωνσταντίνα μέτρησε

1.

2.

A/A ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.

2.

3.

4. Εξαγωγή συμπερασμάτων

5.
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ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υπογραφή κηδεμόνα:

 

Σχολική Χρονιά:  Τάξη: B́  Γυμνασίου Βαθμός:                                                    

Θέμα:  

Πεπτικό Σύστημα - Δοκίμιο Αξιολόγησης διάρκειας 40΄                             

Όνομα εκπαιδευτικού:  Υπογραφή:

 

Όνομα μαθητή/τριας:  Τμήμα: 

  Ημερ. 

ΜΕΡΟΣ Α΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 

μονάδες.

1. Να γράψετε για κάθε όργανο του πεπτικού συστήματος που σας δίνεται στον παρακάτω πίνακα ΜΙΑ  

 λειτουργία του.                                                                                                                              (2 μονάδες) 

2. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση στις πιο κάτω προτάσεις.  

        (2 μονάδες)
 Ι.  Στο λεπτό έντερο καταλήγει:    α. ο χυλός από το στομάχι

                                                      β. το παγκρεατικό υγρό

   γ. η χολή από το συκώτι

   δ. όλα τα προηγούμενα

 

 ΙΙ. Το πιο κάτω ΔΕΝ αποτελεί συστατικό των δοντιών μας:  α. η αδαμαντίνη

    β. η οδοντίνη

    γ. η τερηδόνα

    δ. η οστεΐνη

A/A Όργανο Λειτουργία οργάνου

1. Στομάχι

2. Λεπτό έντερο

3. Στοματική κοιλότητα 

4. Χονδρό έντερο
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 

2 μονάδες.

3. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα.                                                 (2 μονάδες)

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν το σάλιο:                                            (2 μονάδες) 

 α.  Το σάλιο παράγεται από 

 β.  Το σάλιο περιέχει δύο σημαντικά ένζυμα. Τα ένζυμα αυτά είναι:  και  

 γ.  Το ένζυμο που καταπολεμά τα παθογόνα μικρόβια είναι  

 δ.  Το ένζυμο που συμβάλλει στη διάσπαση του αμύλου είναι 
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ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

5. α.  Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος.                                        (2 μονάδες)

 β.  Να γράψετε μια ουσία που παράγεται στο στομάχι και έχει αντιμικροβιακή δράση.

  

6. Κάποια βακτήρια που συμβιώνουν μαζί μας στο παχύ μας έντερο είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό 

  μας. Να εξηγήσετε γιατί.                                  (2 μονάδες) 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες.

7. Μια ομάδα επιστημόνων πραγματοποίησε ένα πείραμα για να διαπιστώσει την επίδραση του φθορί- 

 ου στην εμφάνιση τερηδόνας στα δόντια παιδιών ηλικίας 12 χρόνων. Για τον σκοπό αυτό τα μισά 

  παιδιά μιας συγκεκριμένης περιοχής έπιναν νερό στο οποίο είχε προστεθεί φθόριο, ενώ τα άλλα  

 μισά έπιναν νερό χωρίς φθόριο. Στη συνέχεια οι επιστήμονες έλεγξαν τα δόντια των παιδιών αν 

  είχαν τερηδόνα.

 Να γράψετε στον παρακάτω πίνακα δύο (2) παράγοντες του πειράματος που οι επιστήμονες κράτη- 

 σαν σταθερούς, έναν (1) παράγοντα που άλλαξαν και έναν (1) παράγοντα που μέτρησαν. 

                                    (4 μονάδες)

1

3
2

A/A

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Παράγοντες που οι επιστήμονες  
κράτησαν σταθερούς

Παράγοντας 
που οι επιστήμονες άλλαξαν

Παράγοντας 
που οι επιστήμονες μέτρησαν

1.

2.
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8. Η Μαρία και ο Αναστάσης έκαναν ένα πείραμα για να υποστηρίξουν την υπόθεση ότι οι λιπαρές ου- 

 σίες στον οργανισμό διαλύονται στο υδάτινο περιβάλλον του εντέρου με τη βοήθεια της χολής. Στη 

  συνέχεια σας δίνεται η πορεία του πειράματος που έκαναν. Να διαβάσετε προσεκτικά την πορεία 

  του πειράματος και να απαντήσετε τα ερωτήματα που ακολουθούν.               (4 μονάδες)

 Βήμα 1:   Αρίθμησαν με μαρκαδόρο δύο ογκομετρικούς σωλήνες (1, 2). 

 Βήμα 2:   Έβαλαν μέσα σε κάθε σωλήνα 30 ml νερό θερμοκρασίας 37 ο C, περίπου.  

 Βήμα 3:   Πρόσθεσαν σε κάθε σωλήνα 5 ml λάδι και έκανα τις παρατηρήσεις τους. 

 Βήμα 4:   Πρόσθεσαν στον σωλήνα με αρ. 2,  2 ml υγρό πιάτων, ενώ στον σωλήνα με αρ.1, προσθέ- 

   στε 2 ml νερό.

 Βήμα 5:   Ανακάτεψαν το περιεχόμενο και των δύο δοχείων ζέσεως και έκαναν τις παρατηρήσεις  

   τους. Η Μαρία και ο Αναστάσης παρατήρησαν ότι στο δοκιμαστικό σωλήνα που έβαλαν 

    υγρό πιάτων, το λάδι διαλύθηκε στο νερό., ενώ στον άλλο που δεν έβαλαν υγρό πιάτων 

    δεν διαλύθηκε.

 α.  Ποια ουσία στο πείραμα της Μαρίας και του Αναστάση προσομοιάζει με τη χολή που δρα στο 

   λεπτό έντερο; Να εξηγήσετε γιατί.

  

  

 β.  Με ποια λειτουργία του εντέρου αντιστοιχεί η ανακίνηση του σωλήνα στο πείραμα;

  

 γ.  Ποιο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού παράγεται η χολή;
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υπογραφή κηδεμόνα:

 

Σχολική Χρονιά:  Τάξη: B́  Γυμνασίου Βαθμός:                                                    

Θέμα:  

Πεπτικό Σύστημα - Δοκίμιο Αξιολόγησης διάρκειας 20΄                             

Όνομα εκπαιδευτικού:  Υπογραφή:

 

Όνομα μαθητή/τριας:  Τμήμα: 

  Ημερ. 

ΜΕΡΟΣ Α΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 3 

μονάδες

1. Συχνά, η οργάνωση και οι λειτουργίες μιας πόλης προσομοιάζουν με τη δομή και τις λειτουργίες 

  του κυττάρου. Να αντιστοιχίσετε στον πιο κάτω πίνακα τα μέρη μιας πόλης με τα ανάλογα μέρη ενός 

  φυτικού κυττάρου.

Αντιστοίχιση:

1     

2     

3     

4     

5     

6     

ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέρη Πόλης

1. Τείχη της πόλης

2. Δημαρχείο

3. Εργοστάσιο Παραγωγής Τροφίμων

4. Εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας

5. Αποθήκες

6. Κέντρο παροχής πληροφοριών

Μέρη Φυτικού Κυττάρου

Πυρήνας Α.

Μιτοχόνδριο Β.

Χλωροπλάστης Γ.

Χυμοτόπιο Δ.

Κυτταρικό τοίχωμα Ε.

Γενετικό υλικό ΣΤ.
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2. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνονται δύο κύτταρα. Να γράψετε το είδος του κάθε κυττάρου (ζωικό ή 

  φυτικό) και να συμπληρώσετε τις ενδείξεις που υπάρχουν στο καθένα.

3. Από ποιες ουσίες  είναι φτιαγμένα τα διάφορα οργανίδια των κυττάρων και από πού μπορεί να τις  

 εξασφαλίσουν (α) οι ζωικοί οργανισμοί και (β) οι φυτικοί οργανισμοί.

  

  

 

  

 

ΚΥΤΤΑΡΟ Α ΚΥΤΤΑΡΟ Β

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

3

4

12
3

4

5

6
7

Κύτταρο Α Κύτταρο Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Οδηγίες: Με τη βοήθεια του πίνακα του βιβλίου σας Δραστηριότητα 2.6.2, σελ. 95, να προσπαθήσετε να  

συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, όπως το παράδειγμα που σας δίνεται.                           (11  μονάδες)

Α/Α Τροφή
Μακρομόριο

που διασπάται με 
χημική πέψη

Πεπτικό
ένζυμο

Όργανο όπου
γίνεται 

η διάσπαση

Μικρομόρια
που

παράγονται

1. Ψωμί Άμυλο
Αμυλάση του

σάλιου
Στόμα Γλυκόζη

2. Μακαρόνια Άμυλο Λεπτό έντερο

3. Βούτηρο

4 Κρέας Πρωτεΐνες Στομάχι

5. Γάλα Πρωτεΐνες Λεπτό έντερο

6. Ελαιόλαδο

7. Νουκλεοτίδια

8. Αμινοξέα

ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υπογραφή κηδεμόνα:

 

Σχολική Χρονιά:  Τάξη: B́  Γυμνασίου Βαθμός:                                                    

Θέμα:  

Κυκλοφορικό Σύστημα - Δοκίμιο Αξιολόγησης διάρκειας 40΄                             

Όνομα εκπαιδευτικού:  Υπογραφή:

 

Όνομα μαθητή/τριας:  Τμήμα: 

  Ημερ. 

ΜΕΡΟΣ Α΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 

μονάδες

1. Να γράψετε για κάθε συστατικό του αίματος που σας δίνεται στον παρακάτω πίνακα μια λειτουργία 

  του.                                                                                                                                                 (2 μονάδες)

2. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση στις πιο κάτω προτάσεις.  

                                    (2 μονάδες)
 Ι.   Η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ αίματος και κυττάρων γίνεται:

  α.  στις αρτηρίες

  β.  στα τριχοειδή αγγεία

  γ.  στις φλέβες 

  δ.  σε κανένα από τα παραπάνω 

 ΙΙ.  Το κυκλοφορικό σύστημα:

  α.  μεταφέρει χρήσιμα συστατικά

  β.  απομακρύνει άχρηστες ουσίες

  γ.  ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος

  δ.  όλα τα προηγούμενα

A/A Συστατικό αίματος Λειτουργία

1.

2.

3.

4.
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3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές, ή με το γράμμα Λ , αν 

  είναι λανθασμένες.                                                         (2 μονάδες) 

 α.  Το αίμα δεν κυκλοφορεί στα αγγεία του πεπτικού συστήματος. 

 β.  Τα τριχοειδή αγγεία έχουν πολύ λεπτά τοιχώματα. 

   γ.   Το αίμα  του ανθρώπου παίρνει το χρώμα του από το πλάσμα. 

 δ.   Το αίμα  μεταφέρει στα κύτταρα μόνον οξυγόνο. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 

μονάδες.

 

4. α.  Να γράψετε τι αναπαριστά η παρακάτω εικόνα:  

 β.  Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα                                            (2 μονάδες)

Άνω κοίλη φλέβα

Δεξιός κόλπος

Τριγλώχινη βαλβίδα

6

7

1

2

3

4

5

Αριστερή κοιλία

5. Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στην καρδία:                                (2 μονάδες)

 α.  Η καρδία αποτελείται από τέσσερις  

 β.  Η αορτή ξεκινά από την  κοιλία.

ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 γ.  Η πνευμονική αρτηρία ξεκινά από τη  κοιλία

 δ.  Κατά τη σύσπαση των κοιλιών, η επιστροφή του αίματος στους κόλπους εμποδίζεται από     

      .

6. α.  Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος που αφορά στα αιμοφόρα αγγεία.  

                       (2 μονάδες)

 β.  Να γράψετε το είδος του αιμοφόρου αγγείου που σχετίζεται με τη συστολική και διαστολική πίεση 

   του αίματος 

7. Να γράψετε τέσσερις διαφορές μεταξύ αρτηριών και φλεβών που αφορούν στη δομή τους.  

                       (2 μονάδες) 

8. Μια σταγόνα αίματος βρίσκεται στον δεξιό κόλπο της καρδίας σας. Η σταγόνα αυτή θέλει να εμπλου-

τισθεί σε οξυγόνο και να επιστρέψει στον αριστερό κόλπο της καρδία σας. Να περιγράψετε τη διαδρομή 

που πρέπει να ακολουθήσει, ξεκινώντας από τον δεξιό κόλπο και καταλήγοντας στον αριστερό κόλπο 

της καρδίας σας.        (2 μονάδες)

1

2
3

1

2

3

A/A Φλέβες Αρτηρίες

1.

2.

3.

4.
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09. Να γράψετε τα είδη των ειδικών πρωτεϊνών που καθορίζουν τις διάφορες ομάδες αίματος στον άν- 

 θρωπο.                                                                                                  (2 μονάδες) 

10. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, η πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο είναι τα καρ- 

 διαγγειακά νοσήματα. Να προτείνετε στους κύπριους πολίτες  τέσσερις τρόπους πρόληψης των καρ- 

 διαγγειακών νοσημάτων.                                                                                                         (2 μονάδες)

A/A Ομάδα αίματος Ειδική πρωτεΐνη

1.

2.

3.

4.

ΜΕΡΟΣ Δ́  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Δραστηριότητα 1: Χρησιμότητα Μικροσκοπίου       (1 x 2 μονάδες = 2 μονάδες)
Να αναφέρετε σε τι χρησιμεύει το μικροσκόπιο.

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2: Αναγνώριση Μερών Μικροσκοπίου   (7 x 2 μονάδες = 14 μονάδες)
Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις της εικόνας του μικροσκοπίου.

Α:  

Β:  

Γ:  

Δ:  

Ε:  

Ζ:  

Η:  

A 

B  

E 

  
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Υπογραφή κηδεμόνα:

 

Σχολική Χρονιά:  Τάξη: B́  Γυμνασίου Βαθμός:                                                    

Θέμα:  

Αξιολόγηση εργαστηριακών δεξιοτήτων στη χρήση του οπτικού 

μικροσκοπίου - Δοκίμιο Αξιολόγησης διάρκειας 40΄                             

Όνομα εκπαιδευτικού:  Υπογραφή:

 

Όνομα μαθητή/τριας:  Τμήμα: 

  Ημερ.  
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Δραστηριότητα 3: Λειτουργία Μερών Μικροσκοπίου                 (7 x 2 μονάδες = 14 μονάδες)
Να αναφέρετε τη λειτουργία των μερών του μικροσκοπίου.

Α:  

Β:  

Γ:  

Δ:  

Ε:  

Ζ:  

Η: 

Δραστηριότητα 4: Ετοιμασία Παρασκευάσματος και Μικροσκοπική Παρατήρηση
          (5 x 4 μονάδες = 20 μονάδες)
Ο στόχος σας είναι να χρησιμοποιήσετε το οπτικό μικροσκόπιο για να παρατηρήσετε ένα παρασκεύ-

ασμα επιδερμίδας κρεμμυδιού το οποίο θα ετοιμάσετε μόνοι σας. Το παρασκεύασμά σας θα πρέπει 

να είναι σε ευκρινή εστίαση και σε όσο μεγαλύτερη μεγέθυνση (μέχρι Χ40). Αφού ελεγχθεί η εργασία 

σας, παρακαλούμε να αποθηκεύσετε το μικροσκόπιο στο ερμάρι.
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Οδηγός Αξιολόγησης Εργαστηριακών Δεξιοτήτων στη Χρήση του Οπτικού Μικροσκοπίου

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: 

Τμήμα:    Ομάδα:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΒΑΘΜΟΙ 3 ΒΑΘΜΟΙ 2 ΒΑΘΜΟΙ 1 ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Ο/η μαθητής/τρια αναφέ-
ρει ορθά όλα τα μέρη του 
οπτικού μικροσκοπίου.

Ο/η μαθητής/τρια αναφέ-
ρει ορθά 5-6 μέρη του ο- 
πτικού μικροσκοπίου. 

Ο/η μαθητής/
τρια αναφέρει 
ορθά 3-4 μέρη 
του οπτικού μι-
κροσκοπίου. 

Ο/η μαθητής/
τρια αναφέρει 
ορθά 1-2 μέρη 
του οπτικού μι-
κροσκοπίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Ο/η μαθητής/τρια είναι ικα-
νός να επεξηγεί τον σκοπό 
κάθε μέρους του μικροσκο-
πίου. 

Ο/η μαθητής/τρια είναι 
ικανός να επεξηγεί τον σκο- 
πό 5-6 μερών του μικρο-
σκοπίου.

Ο/η μαθητής/
τρια είναι ικα-
νός να επεξη-
γεί τον σκοπό 
3-4 μερών του 
μικροσκοπίου.

Ο/η μαθητής/
τρια είναι ικα-
νός να επεξηγεί 
τον σκοπό 1-2 
μερών του μι-
κροσκοπίου.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-
ΣΜΑΤΟΣ 

Ο/η μαθητής/τρια χειρίζε-
ται σωστά την αντικειμενο-
φόρο πλάκα, καθαρίζει την 
αντικειμενοφόρο πλάκα, χρη- 
σιμοποιεί το σταγονόμετρο 
για να εφαρμόσει το νερό 
στο δείγμα, χρησιμοποιεί 
ορθά την καλυπτρίδα για να 
προετοιμάσει το δείγμα.

Ο/η μαθητής/τρια ακο-
λουθεί σωστά τα 3 από τα 
4 βήματα. 

Ο/η μαθητής/ 
τρια ακολουθεί 
σωστά τα 2 από 
τα 4 βήματα.

Ο/η μαθητής/
τρια ακολουθεί 
σωστά το 1 από 
τα 4 βήματα.

ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΣΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-
ΣΜΑ 

Ο/η μαθητής/τρια χρησιμο-
ποιεί τα πίεστρα για τη στα-
θεροποίηση της αντικειμε-
νοφόρου πλάκας, ρυθμίζει 
την απόσταση μεταξύ των 
προσοφθάλμιων, εστιάζει 
χρησιμοποιώντας τη μικρό-
τερη μεγέθυνση και τον με-
γάλο (αδρό) κοχλία εστία-
σης, πριν από τη μετάβαση 
στη χρήση του μικρομετρι-
κού κοχλία εστίασης και τη 
μεγαλύτερη μεγέθυνση.

Ο/η μαθητής/τρια ακολου- 
θεί σωστά τα 3 από τα 4 
βήματα στην αλληλουχία 
των δραστηριοτήτων. 

Ο/η μαθητής/
τρια ακολουθεί 
σωστά τα 2 από 
τα 4 βήματα 
στην αλληλου-
χία των δραστη-
ριοτήτων. 

Ο/η μαθητής/
τρια ακολουθεί 
σωστά το 1 από 
τα 4 βήματα 
στην αλληλου-
χία των δραστη-
ριοτήτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΦΥΛΑΞΗ 

Ο/η μαθητής/τρια σβήνει 
το μικροσκόπιο πριν απο-
συνδέσει την πρίζα, τυλίγει 
το καλώδιο, μεταφέρει με 
τα 2 χέρια το μικροσκόπιο 
και το αποθηκεύει σωστά. 

Ο/η μαθητής/τρια ακολου- 
θεί σωστά τα 3 από τα 4 
βήματα στην αλληλουχία 
των δραστηριοτήτων.

Ο/η μαθητής/
τρια ακολουθεί 
σωστά τα 2 από 
τα 4 βήματα 
στην αλληλου-
χία των δραστη-
ριοτήτων.

Ο/η μαθητής/
τρια ακολουθεί 
σωστά το 1 από 
τα 4 βήματα 
στην αλληλου-
χία των δραστη-
ριοτήτων.

  ΣΥΝΟΛΟ
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Έντυπο Αξιολόγησης των Εργασιών Τύπου Project

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

 Α΄ Μέρος - Δομή της εργασίας

Αξιολογείται αν περιλαμβάνει τα κεφάλαια: 
•  Εισαγωγή
•  Μεθοδολογία
•  Αποτελέσματα
•  Συμπεράσματα - Συζήτηση
•  Βιβλιογραφία

   

 Β΄ Μέρος - Περιεχόμενο της εργασίας 

Σκοπός (αξιολογείται αν ο σκοπός είναι σαφής και ξεκάθαρος)

Στόχος (αξιολογείται αν οι στόχοι είναι σαφείς και ξεκάθαροι)

Μέθοδος (αξιολογείται αν ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια της μεθόδου 
project, ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, η πρω-
τοτυπία, η εφευρετικότητα, η φαντασία και η δημιουργικότητα)

Αποτελέσματα (αξιολογείται ο τρόπος παρουσίασης, η πρωτοτυπία και 
το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων)

Συμπεράσματα - Συζήτηση (αξιολογείται η λογική σχέση και συνάφεια 
μεταξύ αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, η σαφήνεια και επιστημο-
νικότητα των συμπερασμάτων, η καταγραφή απόψεων και σχολίων των 
ίδιων των μαθητών/ τριών)

Πηγές αναφοράς (αξιολογείται αν περιλαμβάνονται όλες οι πηγές ανα- 
φοράς, η ορθότητα της παρουσίασης των πηγών αναφοράς, οι περιο-
χές που ερευνήθηκαν (καταλληλότητα και πληρότητα) και σε ποιο βαθ-
μό)

 Γ΄ Μέρος - Γνώση και Κατανόηση του Θέματος

Αξιολογείται η γνώση και η κατανόηση του θέματος από τους/τις μαθη-
τές/τριες σε όλα τα στάδια της εργασίας τύπου project

 Δ΄ Μέρος - Γλωσσική επάρκεια της εργασίας

Αξιολογείται η διατύπωση και η χρήση της γλώσσας, η ορθότητα της χρή- 
σης όρων και επιστημονικής ορολογίας

 Ε΄ Μέρος - Παρουσίαση της εργασίας

Αξιολογείται η πληρότητα, η χρονική διάρκεια, η οργάνωση, η πρωτο-
τυπία, το ενδιαφέρον και η αρτιότητα της παρουσίασης της εργασίας
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Άλλα σχόλια
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