
 

ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ… 

 

 
Τίηλορ ενόηηηαρ: Αλαδεηώληαο ηνπο Αγλννύκελνύο καο… 
 

Παιδαγωγική Πποζέγγιζη:  Πξνβιεκαηνθεληξηθή κάζεζε κε πξνθαζνξηζκέλε πνξεία  

    δξαζηεξηνηήησλ γηα νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. 

 

Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ αμηνπνηείηαη  ζηελ ελόηεηα απηή βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

νηθνδνκηζκνύ θαη ζηελ θνηλσληθν-θεληξηθή άπνςε γηα ηε κάζεζε θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηεο ελόηεηαο παξνπζηάδεηαη σο αθόξκεζε έλα πξόβιεκα – 

απνζηνιή, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο. Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη κία 

αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ζθνπό έρεη λα ζηεξίμεη ηνλ/ηε καζεηή/ηξηα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ/ηεο λα δηεξεπλήζεη θαη λα ιύζεη ην αξρηθό πξόβιεκα, λα αλαπηύμεη 

δεμηόηεηεο δηεξεύλεζεο, ζπιινγηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη εκπεηξίεο. Κάζε δξαζηεξηόηεηα 

επηηξέπεη ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ αλάδεημε 

ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ηελ αλαδόκεζε ησλ ηδεώλ, ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεώλ θαη 

ηελ αλαζθόπεζή ηνπο. Σην ηέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο νη καζεηέο/ηξηεο ιακβάλνπλ 

κηα απόθαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπο. Μέζα από ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ πξνηείλεηαη, νη καζεηέο/ηξηεο, 

δπλεηηθά, αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη πξνσζείηαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε.  

Οη παξεκβάζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ζύκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό πιηθό,  

πεξηνξίδνληαη ζε εηζαγσγηθέο νδεγίεο, ζε παξνηξύλζεηο γηα παξαγσγηθό δηάινγν εληόο ησλ 

νκάδσλ, ζε εξσηήζεηο γηα πξνβιεκαηηζκό, ζε εμαηξεηηθά ζύληνκε αλαηξνθνδόηεζε, ζε 

εληνπηζκό πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ θαη ζε θαζνδήγεζε γηα ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη 

θαηαλόεζε.  

 

 

Οπγάνωζη ηάξηρ: Εξγαζία ζε νκάδεο (Σπλεξγαηηθή κάζεζε). 

 

Σςνολική σπονική διάπκεια: 16 δηδαθηηθέο πεξίνδνη. 

Πξνηεηλόκελνο δηδαθηηθόο ρξόλνο γηα δξαζηεξηόηεηεο 14,5 δηδαθηηθέο πεξίνδνη. 

Πξνηεηλόκελνο ρξόλνο γηα αμηνιόγεζε εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη: 1,5 δηδαθηηθέο πεξίνδνη. 

 

 

 

 

 

  

Α. Γιδακηικό πλαίζιο 



Ππογπαμμαηιζμόρ Γιδακηικήρ Δνόηηηαρ: 

 

Ενότθτα Δραςτθριότθτεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ 
Π/δοι 

Γνωριμία Ειςαγωγικζσ ςελίδεσ – Γνωριμία με το βιβλίο μου  0.5 

Ενότθτα 1: 
Αναηθτϊντασ 
τουσ 
Αγνοοφμενοφσ 
μασ ... 

Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 1  Γνωριμία με το Ινςτιτοφτου Νευρολογίασ και 
Γενετικισ Κφπρου. 

 Ειςαγωγι 

 Αποςτολι 

 Ειςαγωγι του προβλιματοσ για τουσ 
αγνοοφμενουσ. 
 

0.5 

Δραστηριότητα 1.1: Ρϊσ αναπτφχκθκε και 
μεγάλωςε ο οργανιςμόσ του αγνοοφμενου Ανδρζα 

 Κυτταρικόσ κφκλοσ 1.0 

Πειραματική Δραστηριότητα 1.2: Μελετϊντασ τθ 
ΜΕΣΟΦΑΣΗ 

 Η Μεςόφαςθ και τα ςτάδιά τθσ 0.25 

Πειραματική Δραστηριότητα 1.3: Μελετϊντασ τθν 
κυτταρικι διαίρεςθ 

 Η ΜΙΤΩΣΗ και τα ςτάδιά τθσ: Ρρόφαςθ, 
Μετάφαςθ 

 Χρωματοςϊματα: δομι και λειτουργία 

 Ομόλογα χρωματοςϊματα 

 Απλοειδι-Διπλοειδι κφτταρα και οργανιςμοί 

 Καρυότυποσ 

 Αυτοςωματικά και Φυλετικά χρωματοςϊματα 

 Μικροςκοπικι παρατιρθςθ 
χρωματοςωμάτων 

 Ανάφαςθ, Τελόφαςθ 
 

1.75 

Αςκήςεισ για το ςπίτι … και για ςζνα! 0.5 

Πειραματική Δραστηριότητα 1.4: Ρϊσ 
δθμιουργικθκαν τα γεννθτικά κφτταρα από τα 
οποία προιλκε το πρϊτο κφτταρο του 
αγνοοφμενου Ανδρζα 

 Κφκλοσ ηωισ του ανκρϊπο 

 Η Μείωςθ και τα ςτάδιά τθσ 

 Σφγκριςθ Μίτωςθσ - Μείωςθσ 

2.0 

Πειραματική Δραστηριότητα 1.5: Γιατί τα 
ςωματικά κφτταρα του αγνοοφμενου Ανδρζα δεν 
είναι ίδια, οφτε με τα ςωματικά κφτταρα των 
γονιϊν του αλλά οφτε και με τα ςωματικά κφτταρα 
των γονιϊν του. 

 Γονιμοποίθςθ 

 Εγγενισ ι Αμφιγονικι αναπαραγωγι ι 
Αμφιγονία 

 Επιλεκτικι αναπαραγωγι 

 Ρλεονεκτιματα – Μειονεκτιματα Αμφιγονίασ 

 Αγενισ ι Μονογονικι αναπαραγωγι ι 
Μονογονία 
 

1 

Αςκήςεισ για το ςπίτι … και για ςζνα! 0.25 

 

  



 

 

1. Δννοιολογική καηανόηζη: Καηαλόεζε ησλ αθόινπζσλ ελλνηώλ: Κπηηαξηθόο θύθινο, 

Μεζόθαζε θαη ηα ζηάδηά ηεο, ΜΘΤΩΣΗ θαη ηα ζηάδηά ηεο: Πξόθαζε, Μεηάθαζε, 

Αλάθαζε, Τειόθαζε, Χξσκαηνζώκαηα: δνκή θαη ιεηηνπξγία, Οκόινγα 

ρξσκαηνζώκαηα, Απινεηδή-Δηπινεηδή θύηηαξα θαη νξγαληζκνί, Καξπόηππνο, 

Απηνζσκαηηθά θαη Φπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα, Μείσζε θαη ηα ζηάδηά ηεο, Σύγθξηζε 

Μίησζεο – Μείσζεο, Γνληκνπνίεζε, Εγγελήο ή Ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή ή 

Ακθηγνλία, Επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή, Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα Ακθηγνλίαο, 

Αγελήο ή Μνλνγνληθή αλαπαξαγσγή ή Μνλνγνλία. 

 

2. Δπιζηημολογική επάπκεια: Καηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο 

γλώζεο, ηνπ ξόινπ ηεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ 

επηζηήκε, ηεο ζρέζεο ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ.  

 

3. Σςλλογιζηικέρ και Ππακηικέρ δεξιόηηηερ - ικανόηηηερ: Πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο, 

δεμηνηήησλ παξαηήξεζεο, δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Επηπιένλ 

επηδηώθεηαη κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα ε επηζηεκνινγηθή επάξθεηα ησλ 

καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα δηεξεπλήζεσλ, ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο, ηελ 

νηθνδόκεζε θαη ηε ρξήζε κνληέισλ, ηελ νηθνδόκεζε εμεγήζεσλ θαη ηνλ ζρεδηαζκό 

ιύζεσλ, ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε βάζε δεδνκέλα, ηελ απόθηεζε, αμηνιόγεζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

4. Σηάζειρ, Αξίερ και Σςμπεπιθοπέρ: Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο ζε βηνεζηθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ θισλνπνίεζε δώσλ θαη αλζξώπηλσλ εκβξύσλ. 

 

5. Δμπειπίερ: Πξνηείλνληαη δξαζηεξηόηεηεο γηα απόθηεζε άκεζσλ εκπεηξηώλ κε ην 

κηθξνζθόπην θαη ηελ επηζηεκνληθή παξαηήξεζε. 

 

  

Β. Μαθηζιακέρ Δπιδιώξειρ ηηρ Δνόηηηαρ 



 

 

Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα ππέπει να είναι ζε θέζη: 

 Να θαηαλννύλ ηελ εγγελή θαη αγελή αλαπαξαγσγή θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εγγελνύο αλαπαξαγσγήο. 

 Να θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ηεο ακθηγνληθήο αλαπαξαγσγήο ζηελ αύμεζε ηεο 

γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηα ζσκαηηθά από ηα γελλεηηθά θύηηαξα. 

 Να αληηιακβάλνληαη ηε κίησζε θαη ηε κείσζε σο θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

παξαγσγή λέσλ θπηηάξσλ. 

 Να εθηηκνύλ ηε ζεκαζία ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζεο ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. 

 Να θαηαλννύλ θαη λα κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κίησζεο ζε έλα 

δηπινεηδέο θύηηαξν (2n, 46 άλζξσπνο) θαη ην ξόιν ηεο ζηε δηαηήξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ.  

 Να γλσξίδνπλ πόηε έλα θύηηαξν αλαπαξάγεηαη κε κίησζε θαη λα γλσξίδνπλ ηηο 

δηάθνξεο θάζεηο αύμεζεο ηεο κηησηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε έλα άηνκν.  

 Να γλσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο ελόο δηπινεηδνύο θπηηάξνπ 

θαη ην ξόιν ηεο κείσζεο ζηε δεκηνπξγία γελεηηθά δηαθνξεηηθώλ γακεηώλ πνπ είλαη 

απινεηδείο (n, 23 άλζξσπνο).  

 Να ζπζρεηίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο κε ηε θιεξνλνκηθόηεηα θαη λα 

αληηιακβάλνληαη πώο ε γλώζε απηή εθαξκόδεηαη ζηηο δηαζηαπξώζεηο.  

 Να θαηαλννύλ όηη όηαλ ε γνληκνπνίεζε γίλεηαη ηπραία ρσξίο αλζξώπηλεο 

παξεκβάζεηο νδεγεί ζηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ησλ απνγόλσλ θαη λα ζπζρεηίδνπλ 

απηή ηελ πνηθηινκνξθία κε ηηο γελεηηθέο δηαθνξέο ησλ γακεηώλ όπσο απηνί 

πξνθύπηνπλ από ηε κείσζε.  

 Να θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηνπ θαξπόηππνπ. 

 Να δηαθξίλνπλ ηα απηνζσκαηηθά από ηα θπιεηηθά ρξσκαηνζώκαηα. 

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ απινεηδώλ θαη δηπινεηδώλ θπηηάξσλ. 

 Να θαηαλννύλ ηε γνληκνπνίεζε θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ αύμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο. 

  

Γ. Γενικοί Σηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 



  

 

Οι μαθηηέρ/ηπιερ θα ππέπει να είναι ζε θέζη … 

• Να θαηαλννύλ όηη ζε έλα θπηηαξηθό θύθιν δηαθξίλνληαη δύν ΦΑΣΕΘΣ (Μεζόθαζε θαη 

Κπηηαξηθή Δηαίξεζε) θάζε κία από ηηο νπνίεο έρεη δηαθξηηά ζηάδηα. 

• Να θαηαλννύλ θαη λα νλνκάδνπλ ηα ζηάδηα ηεο Μεζόθαζεο είλαη G1, S θαη G2. 

• Να αληηιακβάλνληαη όηη ην Σηάδην G1 ηεο Μεζόθαζεο είλαη ην ζηάδην όπνπ ην θύηηαξν 

πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλήζεηο θπηηαξηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (π.ρ. θπηηαξηθή αλαπλνή, 

πξσηετλνζύλζεζε), αξρίδεη λα πνιιαπιαζηάδεη ηα πεξηζζόηεξα νξγαλίδηά ηνπ (π.ρ. 

ξηβνζώκαηα, ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν) θαη έηζη αξρίδεη λα απμάλεηαη ζε κέγεζνο. 

• Να αληηιακβάλνληαη όηη ην Σηάδην S ηεο Μεζόθαζεο είλαη ην δεύηεξν ζηάδην ηεο 

Μεζόθαζεο. Σε απηό ην ζηάδην ην θύηηαξν δηπιαζηάδεη ην γελεηηθό ηνπ πιηθό (DNA), ελώ 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. 

• Να αληηιακβάλνληαη όηη ην Σηάδην G2 ηεο Μεζόθαζεο είλαη ην ηξίην ζηάδην ηεο 

Μεζόθαζεο. Σε απηό ην ζηάδην ην θύηηαξν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη δηπιαζηάδεη ηα 

κηηνρόλδξηα, θαη ην θεληξνζσκάηηό ηνπ (θαη ηνπο ρισξνπιάζηεο όζνλ αθνξά ην θπηηθό 

θύηηαξν). 

• Να θαηαλννύλ όηη ε Κπηηαξηθή Δηαίξεζε θαηά ηελ νπνία έλα επθαξπσηηθό θύηηαξν 

δηαηξείηαη. Δηαθξίλεηαη ζε δύν ζηάδηα: ηε Μίησζε θαη ηελ Κπηηαξνπιαζκαηηθή Δηαίξεζε. 

Είλαη ε Φάζε όπνπ ν ππξήλαο θαη ην θπηηαξόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ δηαηξνύληαη γηα λα 

παξαρζνύλ δύν λέα ζπγαηξηθά θύηηαξα. 

• Να εμεγνύλ γηαηί είλαη απαξαίηεην λα δηπιαζηαζηεί ην γελεηηθό πιηθό (DNA) πξηλ από ηε 

θάζε ηεο Κπηηαξηθήο Δηαίξεζεο. 

• Να θαηαλννύλ όηη έλαο θπηηαξηθόο θύθινο αξρίδεη από ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θπηηάξνπ, από έλα πξνεγνύκελν κεηξηθό θύηηαξν, θαη νινθιεξώλεηαη κε ηε δηαίξεζή ηνπ 

θαη ηε δεκηνπξγία δύν (2) ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ.  

• Να αληηιακβάλνληαη όηη έλα ζπγαηξηθό θύηηαξν, κεηά από έλα αξηζκό θπηηαξηθώλ 

δηαηξέζεσλ, κπνξεί αληί λα πξνρσξήζεη ζε έλα λέν θπηηαξηθό θύθιν, λα δηαθνξνπνηεζεί. 

Θα απνθηήζεη δειαδή θάπνηα εμεηδηθεπκέλε λέα δνκή πνπ ζα ην βνεζήζεη λα επηηειέζεη 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε λέα ιεηηνπξγία (π.ρ. θύηηαξα θαξδηάο, πλεπκόλσλ θ.ιπ.). 

• Να γλσξίδνπλ όηη ηα δηαθνξνπνηεκέλα θύηηαξα ζπλήζσο ζηακαηνύλ λα δηαηξνύληαη. 

• Να παξαηεξνύλ ζην κηθξνζθόπην έηνηκα παξαζθεπάζκαηα αθξόξξηδαο θξεκκπδηνύ ζηα 

νπνία θαίλνληαη ε ΜΕΣΟΦΑΣΗ θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο Μίησζεο θαη λα πεξηγξάθνπλ 

ζύληνκα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

• Να δηαθξίλνπλ ζε ζρεδηαγξάκκαηα ηηο έλλνηεο: DNA, DNA θαη Πξσηεΐλεο, ην λεκάηην 

ρξσκαηίλεο, αδειθέο ρξσκαηίδεο ελόο ρξσκαηνζώκαηνο, ρξσκαηίδα, θεληξνκεξίδην θαη 

ρξσκαηόζσκα. 

• Να εληνπίδνπλ ζε πνηα θάζε θαη ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ηα ρξσκαηνζώκαηα 

αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηά ζην νπηηθό κηθξνζθόπην. 

• Να αλαθέξνπλ δύν (2) δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηνζσκάησλ, θαη κηα (1) θύξηα 

ιεηηνπξγία ησλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

Γ. Διδικοί Σηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 



• Να πεξηγξάθνπλ ηε δεκηνπξγία ελόο ρξσκαηνζώκαηνο μεθηλώληαο από ηα απιά δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ (DNA θαη πξσηεΐλεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

• Να νξίδνπλ ηη είλαη ην ρξσκαηόζσκα. 

• Να θαηαλννύλ ηηο έλλνηεο νκόινγα ρξσκαηνζώκαηα, απινεηδέο θύηηαξν, απινεηδήο 

νξγαληζκόο, δηπινεηδέο θύηηαξν θαη δηπινεηδήο νξγαληζκόο. 

• Να νξίδνπλ ηη είλαη ν θαξπόηππνο. 

• Να πξνζδηνξίδνπλ ην θύιν ελόο αηόκνπ από ηνλ θαξπόηππό ηνπ. 

• Να θαηαλννύλ θαη λα νξίδνπλ ηνπο όξνπο: απηνζσκαηηθά ρξσκαηνζώκαηα θαη θπιεηηθά 

ρξσκαηνζώκαηα. 

• Να θαηαλννύλ πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο Μίησζεο θαη πνην ηεο Κπηηαξνπιαζκαηηθήο 

Δηαίξεζεο. 

• Να δηαηππώλνπλ θξηηήξηα γηα λα δηαθξίλνπλ θάζε έλα από ηα ζηάδηα ηεο Μίησζεο. 

• Να εμεγνύλ κε πνην ηξόπν, νη πνιπθύηηαξνη νξγαληζκνί απμάλνληαη ζε κέγεζνο θαη 

αλαπηύζζνληαη. 

• Να εμεγνύλ κε πνην ηξόπν, επηηπγράλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ πνπ πεζαίλνπλ ή θαηαζηξέθνληαη. 

• Να εμεγνύλ κε πνην ηξόπν ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο επνπιώλεη ηηο πιεγέο ηνπ. 

• Να θαηαλννύλ όηη κνλνθύηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί δηαηξνύληαη, κε κίησζε, θαη 

παξάγνπλ απνγόλνπο. 

• Να εμεγνύλ ηε ζεκαζία ηεο κίησζεο γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. 

• Να πξνζδηνξίδνπλ, κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα, 

ηνλ αξηζκό ησλ δεπγώλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα, ηνλ αξηζκό 

ρξσκαηνζσκάησλ ζηνπο γακέηεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ νκνιόγσλ ρξσκαηνζσκάησλ 

ζηνπο γακέηεο θαη αληίζηξνθα. 

• Να νξίδνπλ ηη είλαη ν θπηηαξηθόο θύθινο. 

• Να ζέηνπλ ζηε ζσζηή δηαδνρηθή ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο Μίησζεο. 

• Να ηαμηλνκνύλ ρξσκαηνζώκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θαξπόηππν. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηαηί ε Μεζόθαζε δελ είλαη ζηάδην μεθνύξαζεο ηνπ θπηηάξνπ. 

• Να ππνινγίδνπλ κε καζεκαηηθέο πξάμεηο ην κέγεζνο ελόο ρξσκαηνζώκαηνο αλ 

γλσξίδνπλ ηε κεγέζπλζε ζην νπηηθό κηθξνζθόπην. 

• Να νλνκάδνπλ ηε θάζε ή/θαη ην ζηάδην ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ κε βάζε ηε δνκή ηνπ 

γελεηηθνύ πιηθνύ. 

• Να εξγάδνληαη νκαδηθά γηα ηε δεκηνπξγία έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν ελόο επθαξπσηηθνύ 

δσηθνύ θπηηάξνπ κε ηέζζεξα ρξσκαηνζώκαηα πνπ λα αληηπξνζσπεύεη δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο Μίησζεο θαη ηελ Μεζόθαζε. 

• Να ζπγθξίλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ κεηαμύ ησλ απινεηδώλ γακεηώλ 

(σάξην, ζπεξκαηνδσάξην) θαη ησλ δηπινεηδώλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ ζηνλ άλζξσπν. 

• Να νλνκάδνπλ ην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή ησλ 

απινεηδώλ γακεηώλ (σάξην, ζπεξκαηνδσάξην) ζηηο γνλάδεο (σνζήθεο, όξρεηο) ελόο 

δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ. 



• Να δηθαηνινγνύλ γηαηί ε θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

απινεηδώλ γακεηώλ από δηπινεηδή ζσκαηηθά θύηηαξα νλνκάζηεθε Μείσζε. 

• Να ζέηνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά ζρεδηαγξάκκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ην γελεηηθό πιηθό 

ζε δηάθνξεο θάζεηο ηηο Μείσζεο. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηαηί ρξεηάδνληαη δύν δηαδνρηθέο κεησηηθέο δηαηξέζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή 4 απινεηδώλ θπηηάξσλ. 

• Να πεξηγξάθνπλ ζύληνκα ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο Μείσζεο. 

• Να ζπγθξίλνπλ ηε Μείσζε Θ κε ηε Μείσζε ΘΘ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ κία νκνηόηεηα θαη κηα 

δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. 

• Να νξίδνπλ ηη είλαη ε Μείσζε. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηε ζεκαζία ηεο Μείσζεο θαη ηεο Μίησζεο. 

• Να ζπγθξίλνπλ ηε Μείσζε κε ηε Μίησζε θαη λα εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηαηί ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αγλννύκελνπ Αλδξέα δελ είλαη 

ίδηα νύηε κε ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ γνληώλ ηνπ νύηε κε απηά ηνπ αδειθνύ ηνπ. 

• Να θαηαλννύλ ηνπο όξνπο: γνληκνπνίεζε, εγγελήο ή ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή ή 

ακθηγνλία, εξκαξθξόδηην άηνκν, γελεηηθή πνηθηιόηεηα θαη επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή. 

• Να εληνπίδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, ηεο 

επηιεθηηθήο αλαπαξαγσγήο, από ηνλ άλζξσπν. 

• Να αλαθέξνπλ πιενλεθηήκαηα ηεο ακθηγνλίαο. 

• Να νξίδνπλ ηελ κνλνγηθή αλαπαξαγσγή. 

• Να αλαθέξνπλ πιενλεθηήκαηα ηεο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο. 

• Να γλσξίδνπλ νλνκαζηηθά ηξόπνπο κνλνγνληθήο αλαπαξαγσγήο. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θισλνπνίεζεο 

ησλ δώσλ. 

• Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θισλνπνίεζεο 

ησλ αλζξώπηλσλ εκβξύσλ. 

 

 

 

 

  



 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ελόηεηαο απηήο, είλαη ζεκαληηθό λα ιακβάλεηαη ππόςε 

όηη νξηζκέλνη καζεηέο/ηξηεο κπνξεί λα έρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία: 

 Αληηζηέθνληαη ζην γεγνλόο όηη νιόθιεξνη νξγαληζκνί, (όπσο π.ρ. ν άλζξσπνο) 

απνηεινύληαη από θύηηαξα (Μαπξηθάθε, Γθνύβξα & Κακπνύξε, 2009). 

 Πηζηεύνπλ όηη ηα έκβηα όληα αλαπηύζζνληαη επεηδή ηα θύηηαξά ηνπο απμάλνπλ ζε όγθν 

θαη όρη όηη απμάλεη ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ (Ζόγθδα, 2009). 

 Η Μεζόθαζε είλαη θάζε αλάπαπζεο ηνπ θπηηάξνπ (Dikmenli, 2010). 

 Ο δηπιαζηαζκόο ηνπ DNA γίλεηαη ζηελ Πξόθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο 

δηαίξεζεο (Dikmenli, 2010). 

 Ο αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ είλαη δηπιάζηνο ζηελ Πξόθαζε ηεο Μίησζεο θαη 

κνηξάδεηαη ζηελ Αλάθαζε ηεο Μίησζεο (Dikmenli, 2010). 

 Τα ρξσκαηνζώκαηα είλαη ην ίδην κε ηηο ρξσκαηίδεο (Dikmenli, 2010). 

 Ο αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ παξακέλεη ν ίδηνο ζηε δηάξθεηα ηεο Μείσζεο Θ θαη ηεο 

Μείσζεο ΘΘ (Dikmenli, 2010). 

 Τν ρξσκαηόζσκα έρεη πάληνηε δύν ρξσκαηίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο 

δηαίξεζεο (Dikmenli, 2010). 

 Μεηαμύ Μείσζεο Θ θαη Μείσζεο ην DNA δηπιαζηάδεηαη (Dikmenli, 2010). 

 Οη αδειθέο ρξσκαηίδεο δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο ζην ζηάδην ηεο Αλάθαζεο Θ (Dikmenli, 

2010). 

  

Δ. Δναλλακηικέρ ιδέερ ηων μαθηηών/ηπιών 



 

 

 Η δσή θάζε λένπ αλζξώπνπ μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ δπγσηνύ πνπ είλαη ην πξώην 

θύηηαξν ηνπ ζώκαηνο ηνπ λένπ νξγαληζκνύ. 

 Τν δπγσηό πξνέξρεηαη από ηελ έλσζε δύν θπηηάξσλ, ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ηνπ παηέξα 

θαη ηνπ σαξίνπ ηεο κεηέξαο. 

 Κάζε θύηηαξν πξνέξρεηαη από δηαίξεζε πξνεγνύκελνπ θπηηάξνπ (Κπηηαξηθή ζεσξία). 

 Κάζε αλζξώπηλν θύηηαξν έρεη γελεηηθό πιηθό (DNA) πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηόζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηηάξνπ όζν θαη νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ση. Απαπαίηηηερ Πποαπαιηούμενερ Γνώζειρ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ε. Σσόλια για ηον/ηην εκπαιδεςηικό πος αθοπούν ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ Δνόηηηαρ 1 

Το ειςαγωγικό ζνκετο τθσ ενότθτασ αυτισ 
αποςκοπεί ςτο να ενθμερϊςει τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ για τθν οικογζνεια του Αγνοοφμενου 
μακθτι Ανδρζα. Χωρίσ να γίνεται διδαςκαλία για 
τα γενεαλογικά δζντρα οι μακθτζσ/τριεσ βλζπουν 
ζνα γενεαλογικό δζντρο με φωτογραφίεσ των 
ατόμων κακϊσ επίςθσ και ζνα χωρίσ τισ 
φωτογραφίεσ για να αρχίηουν ςταδιακά να 
αντιλαμβάνονται πϊσ είναι τα γενεαλογικά δζντρα. 
 
Ρροτείνεται όπωσ ο/θ εκπαιδευτικόσ αφοφ πρϊτα 
ενθμερϊςει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ότι κα 
ξεκινιςει μια νζα ενότθτα με τίτλο «Αναηθτϊντασ 
τουσ αγνοοφμενοφσ…» ςτθ ςυνζχεια να 
παρουςιάςει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ το 
γενεαλογικό δζντρο και να ανακζςει ςε ζνα 
μακθτι/τρια να διαβάςει το παιδαγωγικό ςενάριο 
τθσ ενότθτασ . Είναι ςθμαντικό μζςα από το 
ςενάριο και με υποβοθκθτικά ερωτιματα ο/θ 
εκπαιδευτικόσ να βοθκιςει ςτθν καλλιζργεια τθσ 
φανταςίασ των μακθτϊν/τριϊν και να εκφράςουν 
πικανζσ ςυνδζςεισ που ζχουν με το πρόβλθμα των 
αγνοουμζνων. Αυτό το ςτάδιο ςτοχεφει ςτθν 
εμπλοκι των μακθτϊν/τριϊν μζςα από το 
παιδαγωγικό ςενάριο ζτςι ϊςτε να αυξθκεί το 
ενδιαφζρον τουσ και να τουσ ωκιςει ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία που κα ακολουκιςει.  
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ καλό κα ιταν να ζχει 
οργανϊςει τθν όλθ μακθςιακι διαδικαςία τθσ 
ενότθτασ μζςα από μια παρουςίαςθ τφπου 
PowerPoint.  
 
Στθ ςυνζχεια καλοφνται οι μακθτζσ/τριεσ να 
διαβάςουν τθν αποςτολι τουσ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ 
καλεί τουσ μακθτζσ/τριεσ να εξθγιςουν ποια είναι 
θ αποςτολι που ζχουν να εκπλθρϊςουν με αυτι 
τθν ενότθτα. 
 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ 
μακθτζσ/τριεσ ότι ςε αυτι τθν ενότθτα κα 
ζχουν τθ δυνατότθτα να μάκουν 
περιςςότερα για τθ διαδικαςία 
ταυτοποίθςθσ των αγνοουμζνων με τθ 
μζκοδο του DNA και να κάνουν πείραμα για 
τθν απομόνωςθ πραγματικοφ DNA.  
Ζθτείται από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να 
εκφραςτοφν για το πϊσ αιςκάνονται που κα 
μελετιςουν οι ίδιοι τθ διαδικαςία 
εξακρίβωςθσ τθσ τφχθσ ενόσ αγνοοφμενου 
δεκαπεντάχρονου μακθτι και να 
μελετιςουν το γενετικό υλικό και τον τρόπο 
που κλθρονομείται. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο/ θ εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ/τριεσ 
ότι το πρόβλθμα των αγνοουμζνων αποτελεί ζνα 
παγκόςμιο πρόβλθμα και προτείνει ςτουσ 
μακθτζσ/τριεσ να διαβάςουν ςτο ςπίτι τουσ το 
ςχετικό ζνκετο από το βιβλίο τουσ για να 
ενθμερωκοφν περιςςότερο. 
Στθ ςυνζχεια ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ ότι για να 
μπορζςουν να βοθκιςουν τουσ ερευνθτζσ του 
Ινςτιτοφτου Νευρολογίασ και Γενετικισ για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ τφχθσ του αγνοοφμενου Ανδρζα κα 
πρζπει να ακολουκιςουν κάποια βιματα τα οποία 
κα τουσ βοθκιςουν να κατανοιςουν και να 
μελετιςουν αρχικά: 

 Τι είναι το γενετικό υλικό DNA και πϊσ 
μεταβιβάηεται ςτουσ απογόνουσ; 

 Ρϊσ αναπτφχκθκε και μεγάλωςε ο οργανιςμόσ 
του αγνοοφμενου Ανδρζα; 

 Τον κυτταρικό κφκλο τισ ΦΑΣΕΙΣ και τα Στάδια 
κάκε φάςθσ των κυττάρων του αγνοοφμενου 
Ανδρζα; 

 Να μελετιςουν τθν κυτταρικι διαίρεςθ και τα 
ςτάδιά τθσ; 

 Τα χρωματοςϊματα και τον Καρυότυπο; 

 Ρϊσ δθμιουργικθκαν τα γεννθτικά κφτταρα 
από τα οποία προιλκε το πρϊτο κφτταρο του 
αγνοοφμενου Ανδρζα; 

 Γιατί τα ςωματικά κφτταρα του αγνοοφμενου 
Ανδρζα δεν είναι ίδια οφτε με τα ςωματικά 
κφτταρα των γονιϊν του οφτε με αυτά του 
αδελφοφ του; 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ βοθκά τουσ μακθτζσ να 
ανακαλζςουν ςθμαντικι προχπάρχουςα γνϊςθ 
ςχετικά με το ότι:  

 Η ηωι κάκε νζου ανκρϊπου ξεκινά με τθ 
δθμιουργία του ηυγωτοφ που είναι το πρϊτο 
κφτταρο του ςϊματοσ του νζου οργανιςμοφ.  

 Το ηυγωτό προζρχεται από τθν ζνωςθ δφο 
κυττάρων, του ςπερματοηωαρίου του πατζρα 
και του ωαρίου τθσ μθτζρασ.  

 Κάκε κφτταρο προζρχεται από διαίρεςθ 
προθγοφμενου κυττάρου (Κυτταρικι κεωρία).  

 Κάκε ανκρϊπινο κφτταρο ζχει γενετικό υλικό 
(DNA) που κακορίηει τα χαρακτθριςτικά τόςο 
του ςυγκεκριμζνου κυττάρου όςο και 
ολόκλθρου του οργανιςμοφ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στθ Δραςτθριότθτα 1.1 ο/θ εκπαιδευτικόσ 
αναφζρει ςτουσ μακθτζσ/τριε ότι για τθν 
εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ μασ επιςκεφκικαμε το 
ΙΝΓΚ, όπου είχαμε μια ςυνάντθςθ με τον κφριο 
Αλζξθ και με τουσ ειδικοφσ Βιολόγουσ - Γενετιςτζσ 
του Ινςτιτοφτου, για να διερευνιςουμε διάφορα 
ηθτιματα που ςχετίηονται με τον κφκλο ηωισ και 
το γενετικό υλικό των κυττάρων και να 
καταλάβουμε πϊσ αναπτφχκθκε και μεγάλωςε ο 
οργανιςμόσ του αγνοοφμενου Ανδρζα, μζχρι τθν 
εξαφάνιςι του. Μάσ εξιγθςαν ότι, ςε ζναν 
πολυκφτταρο οργανιςμό, όπωσ ςτο δικό μασ, 
υπάρχουν τριςεκατομμφρια κφτταρα. Αλλά πϊσ 
δθμιουργοφνται όλα αυτά τα κφτταρα ςε ζνα 
πολυκφτταρο οργανιςμό; 
 
Η Δραςτθριότθτα 1.1 ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει 
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να γνωρίςουν τον 
κυτταρικό κφκλο που ακολουκεί ζνα ηωικό 
κφτταρο και τισ ΦΑΣΕΙΣ και τα Στάδιά του. 
Ακολοφκωσ ο/θ εκπαιδευτικόσ προβάλλει ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ το βίντεο «Κυτταρικόσ 
Κφκλοσ» και ςτθ ςυνζχεια ηθτά από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να εργαςτοφν ςε ομάδεσ και να 
απαντιςουν ςτα ερωτιματα που ακολουκοφν 
μελετϊντασ το ςχετικό ςχιμα και τον πίνακα που 
βρίςκεται ςτθ ςυνζχεια. Δίνεται χρόνοσ περίπου 
15 λεπτά. 
 
Ο/ θ εκπαιδευτικόσ περνϊντασ από τισ ομάδεσ 
των μακθτϊν/τριϊν ρωτά αν ζχουν κακορίςει 
ποιο/α μακθτισ/τρια κα ανακοινϊςει τισ 
απαντιςεισ τουσ και υποβάλλει υποβοθκθτικά 
ερωτιματα για διευκόλυνςθ των μακθτϊν/τριϊν 
ςτθν εργαςία τουσ.  
Στθ ςυνζχεια ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ κάκε 
ομάδα ανακοινϊνει τισ απαντιςεισ τθσ για τα 
ερωτιματα που κα τθσ ηθτιςει ο/θ εκπαιδευτικόσ 
οφτωσ ϊςτε να ςυμμετζχουν όλεσ οι ομάδεσ ςτθν 
ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Ενϊ μία ομάδα 
ανακοινϊνει τα αποτελζςματά τθσ ο/ θ 
εκπαιδευτικόσ εμπλζκει όλθ τθν τάξθ ερωτϊντασ 
πόςοι ςυμφωνοφν και πόςοι διαφωνοφν με τισ 
απαντιςεισ που δόκθκαν. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακεφαλαιϊνει και 
ςυνοψίηει το περιεχόμενο του μακιματοσ και 
ολοκλθρϊνει το μάκθμα και ανακζτει εργαςίεσ 
για το ςπίτι. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει το πείραμα του 
επόμενου μακιματοσ. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Δραςτθριότθτα 1.2 ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει 
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να αντιλθφκοφν ακόμθ 
καλφτερα τισ διάφορεσ ΦΑΣΕΙΣ και τα διάφορα 
Στάδια του Κυτταρικοφ Κφκλου με τθ 
μικροςκοπικι παρατιρθςθ παραςκευαςμάτων 
που κα ετοιμάςει από προθγουμζνωσ ο/θ 
εκπαιδευτικόσ. 
 
Για τθν προετοιμαςία των παραςκευαςμάτων για 
τθν μικροςκοπικι παρατιρθςθ κυττάρων 
ακρόρριηασ κρεμμυδιοφ μπορεί να ακολουκθκοφν 
οι ςχετικζσ Οδθγίεσ Εργαςτθρίου. 
Συνοπτικά κα χρειαςτοφν τα πιο κάτω όργανα και 
υλικά: 
1.  Πργανα και υλικά μικροςκοπίασ, 2.  Βολβοί 
κρεμμυδιοφ, 3.  Λφχνοσ, 4.  Τριβλία Petri, 5.  
Ξυραφάκι, 6.  Αραιό διάλυμα υδροχλωρικοφ 
οξζοσ (5%), 7.  Οξικό καρμίνιο, 8.  Ρλαςτικά 
ποτθράκια, 9.  Ξφδι 
 
Βιμα 1:  Αφαιροφμε από τθ βάςθ του βολβοφ του 
κρεμμυδιοφ τα υπολείμματα των παλαιϊν ριηϊν 
του, προςζχοντασ να μθν τραυματίςουμε το 
βοβλό, και τοποκετοφμε το κρεμμφδι μζςα ςτο 
πλαςτικό ποτθράκι, ςτο οποίο ζχουμε προςκζςει 
νερό (Εικόνα 1). Φςτερα από 3-4 μζρεσ κα 
παρατθριςουμε ότι τα κρεμμφδια κα ζχουν 
βγάλει πολλζσ νζεσ ρίηεσ. 

     
Βιμα 2:  Επειδι θ μίτωςθ γίνεται το βράδυ, 
κόβουμε βράδυ τισ ρίηεσ του κρεμμυδιοφ και τισ 
βάηουμε ςε λίγο ξφδι, για να τισ παρατθριςουμε 
τθν επόμενθ μζρα. Διαφορετικά φωτίηουμε τα 
κρεμμφδια τθ νφχτα και τα αφινουμε ςτο ςκοτάδι 
τθν θμζρα, ϊςτε να κάνουμε γι’ αυτά τθ νφχτα 
μζρα. 
Βιμα 3:  Αφαιροφμε τισ νζεσ ρίηεσ με ξυραφάκι 
(Εικόνα 2). Κόβουμε από το άκρο τθσ ρίηασ ζνα 
κομμάτι μικουσ 0,5 cm. Αφαιροφμε μικρό τμιμα 
(1 mm) από το άκρο του, διότι  ςτα κφτταρα τθσ 
περιοχισ αυτισ δεν γίνονται ςυνικωσ κυτταρικζσ 
διαιρζςεισ (μιτϊςεισ). Τα κφτταρα που 
εμφανίηουν ζντονθ μιτωτικι δραςτθριότθτα 
εντοπίηονται ςτο μερίςτωμα τθσ ρίηασ (~ 3 mm) 
όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3. 

Χρώςθ με οξικό καρμίνιο. 
Βιμα 4:  Τα υπόλοιπα 4 mm τθσ ρίηασ τα 
τοποκετοφμε πάνω ςε αντικειμενοφόρο πλάκα. 
ίχνουμε μια ςταγόνα οξικοφ καρμινίου, που 
περιζχει και μικρι ποςότθτα αραιοφ HCl (5%), 
και το κερμαίνουμε ιπια, μζχρι να φφγουν τα 
πολλά υγρά, αλλά και χωρίσ να ξερακεί τελείωσ. 
Βιμα 5:  ίχνουμε μια ςταγόνα οξικοφ καρμινίου 
αυτι τθ φορά χωρίσ HCl. Το ξανακερμαίνουμε 
ϊςπου να ςυμπυκνωκεί, χωρίσ όμωσ να ξερακεί 
εντελϊσ. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο δφο φορζσ.  
Βιμα 6:  Ξεπλζνουμε καλά το παραςκεφαςμα με 
νερό.  
Βιμα 7:  Φζρνουμε το ακρόριηο ςε κακαρι 
αντικειμενοφόρο πλάκα και το ςυνκλίηουμε με 
ελαφριά πίεςθ τθσ καλυπτρίδασ με τθ βοικεια 
τθσ λαβισ τθσ ανατομικισ βελόνασ. Το πιζηουμε 
ελαφρά για να το ςυνκλίψουμε.  
Βιμα 8: Ραρατθροφμε ςτο οπτικό μικροςκόπιο. 
Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιοφν και το ψθφιακό 
μικροςκόπιο. Μεγζκυνςθ 40Χ (Εικόνεσ 4 και 5). 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σε περίπτωςθ που για κάποιο λόγο δεν είναι 
δυνατι θ ετοιμαςία παραςκευαςμάτων από 
τον/τθν εκπαιδευτικό τότε ο/θ εκπαιδευτικόσ 
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα ζτοιμα μόνιμα 
παραςκευάςματα που υπάρχουν ςτα εργαςτιρια 
τθσ Βιολογίασ. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ να 
παρακολουκιςουν το βίντεο που αφορά ςτθ 
Μίτωςθ (Μίτωςθ Α), το ςτάδιο δθλαδι τθσ 
ΚΥΤΤΑΙΚΗΣ ΔΙΑΙΕΣΗΣ, όπου διαιρείται το 
περιεχόμενο του πυρινα. 
 
Ο/ θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςε κάκε ομάδα μια 
φάςθ/ςτάδιο για να μελετιςουν ςτο μικροςκόπιο 
ωσ εξισ: 
Ομάδα 1: Μεόςφαςθ (1.2 ςελ. 8-9) 
Ομάδα 2: Ρρόφαςθ Μίτωςθσ (1.3.1 ςελ. 10) 
Ομάδα 3: Μετάφαςθ Μίτωςθσ (1.3.2 ςελ. 11) 
Ομάδα 4: Ανάφαςθ Μίτωςθσ (1.3.3 ςελ. 17) 
Ομάδα 5: Τελόφαςθ Μίτωςθσ (1.3.4 ςελ. 18) 
 
Κάκε ομάδα παρατθρεί το ςχετικό ςτάδιο/ φάςθ, 
ςχεδιάηει ςτον κφκλο τθν παρατιρθςι τθσ και 
περιγράφει το ςτάδιο/φάςθ ςυμπλθρϊνοντασ τα 
κενά που υπάρχουν. Δίνεται χρόνοσ 20 λεπτά. 
 
Στθ ςυνζχεια ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε ομάδα 
παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ 
δίνοντασ τθν περιγραφι του ςυγκεκριμζνου 
ςταδίου/φάςθσ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ 
μακθτζσ των υπολοίπων ομάδων να 
ςυμπλθρϊςουν τισ περιγραφζσ ςτισ ςελίδεσ των 
ςταδίων που είχαν αναλάβει οι υπόλοιπεσ ομάδεσ 
ϊςτε να είναι ςυμπλθρωμζνα όλα τα ςτάδια ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ. 
 
Αφοφ παρουςιάςουν όλεσ οι ομάδεσ τότε ο 
εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςουσ μακθτζσ/τριεσ 
το βίντεο «Μίτωςθ Β» και καλεί τουσ μακθτζσ να 
ςυμπλθρϊςουν τθ Δραςτθριότθτα 1.3.5.1 μζχρι 
1.3.5.3 (ςελ. 19). 
 
Το μάκθμα ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνοψθ και τθν 
ανακεφαλαίωςθ και ανάκεςθ εργαςιϊν για το 
ςπίτι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο/θ εκπαιδευτικόσ αναφζρει ςτουσ μακθτζσ ότι «μετά τθ μελζτθ του 
Κυτταρικοφ Κφκλου, των Σταδίων τθσ Μίτωςθσ και τθσ Μεςόφαςθ, 
ςτθ ςυνζχεια επιςκεφκικαμε μαηί με τον κφριο Αλζξθ το Τμιμα 
Κυτταρογενετικισ και Γονιδιϊματοσ του ΙΝΓΚ ςτο οποίο οι Βιολόγοι 
μελετοφν το γενετικό υλικό (DNA) ςτισ διάφορεσ φάςεισ του 
κυττάρου».  
Η Δραςτθριότθτα 1.3.2.1 ςτοχεφει ςτο να μελετιςουμε τθ 
ςυςπείρωςθ του DNA ςε χρωματοςϊματα. Ο/θ εκπαιδευτικόσ 
παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ το βίντεο με τίτλο «Η 
ςυςπείρωςθ του DNA» και ςτθ ςυνζχεια καλεί τουσ μακθτζσ/τριεσ 
να εργαςτοφν ομαδικά για να απαντιςουν ςτθ Δραςτθριότθτα 
1.3.2.1.1. Δίνεται χρόνοσ 5 λεπτά. 
Στθ ςυνζχεια ανακζτει ςε κάποια ομάδα να παρουςιάςει τα 
αποτελζςματά τθσ ςχετικά με τθν ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν 
εννοιϊν ςτο ςχεδιάγραμμα. 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.3.2.1.2 οι μακθτζσ/τριεσ αναμζνεται να 
απαντιςουν τθν Ρρόφαςθ κακότι θ Ρρόφαςθ είναι θ φάςθ που 
αρχίηουν τα χρωματοςϊματα να γίνονται ορατά ςτο οπτικό 
μικροςκόπιο. 
Ακολοφκωσ ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν 
τισ Δραςτθριότθτεσ 1.3.2.1.3 μζχρι 1.3.2.1.6 οι οποίεσ ςτοχεφουν 
ςτθν κατανόθςθ των μακθτϊν/τριϊν τθσ δομισ και λειτουργίασ των 
χρωματοςωμάτων και ςτθν αναςτοχαςτικι διαςαφινιςθ εννοιϊν 
που ςχετίηονται με ςυχνζσ παρανοιςεισ των μακθτϊν/τριϊν. 
Δίνεται χρόνοσ 5 λεπτά. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομαδικισ εργαςίασ 
περνϊντασ από τισ ομάδεσ των μακθτϊν/τριϊν ρωτά αν ζχουν 
κακορίςει ποιο/α μακθτισ/τρια κα ανακοινϊςει τισ απαντιςεισ 
τουσ και υποβάλλει υποβοθκθτικά ερωτιματα για διευκόλυνςθ των 
μακθτϊν/τριϊν ςτθν εργαςία τουσ.  

Στθ Δραςτθριότθτα 1.3.2.1.3 ηθτείται από τουσ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν δφο (2) δομικά ςυςτατικά 
των χρωματοςωμάτων (DNA και Ρρωτεΐνεσ) και μια (1) λειτουργία των χρωματοςωμάτων (π.χ. 
μεταβίβαςθ κλθρονομικϊν χαρακτθριςτικϊν από το μθτρικό κφτταρο ςτο κυγατρικό κφτταρο). Η 
δραςτθριότθτα αυτι κεωρείται πολφ ςθμαντικι γιατί εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ προςζγγιςθ ΔΟΜΗ και 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ το οποίο διατρζχει πολλζσ ενότθτεσ και ζννοιεσ των Εκςυγχρονιςμζνων Αναλυτικϊν 
Ρρογραμμάτων. 
Η Δραςτθριότθτα 1.3.2.1.4 ςτοχεφει ςτο να κατανοιςουν οι μακθτζσ/τριεσ ότι κατά τθ Μεςόφαςθ όταν 
διπλαςιάηεται το γενετικό υλικό (DNA) προκφπτουν οι δφο αδελφζσ χρωματίδεσ ενόσ χρωματοςϊματοσ 
οι οποίεσ ζχουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό (DNA). 
 
Η Δραςτθριότθτα 1.3.2.1.4 ςτοχεφει ςτο να διατυπϊςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθ δθμιουργία ενόσ 
χρωματοςϊματοσ περιγράφοντασ ουςιαςτικά τθν εικόνα τθσ Δραςτθριότθτασ 1.3.2.1.1. 
Η Δραςτθριότθτα 1.3.2.1.6 ςτοχεφει ςτο να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι ζνα ανκρϊπινο ςωματικό 
κφτταρο ςτο Στάδιο G1 τθσ Μεςόφαςθ ζχει 46 μόρια DNA.  
Μετά τθν παρουςίαςθ των απαντιςεων των ομάδων ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ανακεφαλαιϊνει ςυνοψίηοντασ τισ ζννοιεσ που περιλαμβάνονται ςτο Γνωρίηετε ότι… (ςελ. 13). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει για ομαδικι εργαςία τισ 
Δραςτθριότθτεσ 1.3.5.4 μζχρι 1.3.5.8 οι οποίεσ ςτοχεφουν 
ςτο να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τθ 
ςθμαςία τθσ Μίτωςθσ. 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ομαδικά και ςτθ ςυνζχεια 
παρουςιάηουν τισ απαντιςεισ τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ. Δίνεται χρόνοσ 7 λεπτά. 
 
Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν υπάρχει 
αρκετόσ χρόνοσ ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανακζςει τθν 
ομάδα αυτι των δραςτθριοτιτων μαηί με τισ άλλεσ 
αςκιςεισ για το ςπίτι που κα ανακζςει. 
 
Στο τζλοσ του μακιματοσ ο/θ εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ 
μακθτζσ να ακοφςουν ζνα τραγοφδι τθσ μίτωςθσ. 

Φςτερα από τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
ομαδικισ εργαςίασ από τουσ μακθτζσ ο/θ εκπαιδευτικόσ 
ανακεφαλαιϊνει και ςυνοψίηει. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι Αςκήςεισ για το ςπίτι …και για ςζνα ςτοχεφουν ςτο να 
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να εμπεδϊςουν βαςικζσ 
πυρθνικζσ γνϊςεισ μζςα από απλζσ αςκιςεισ αλλά και να 
αποςαφθνίςουν ζννοιεσ και διαδικαςίεσ μζςα από πιο 
ςφνκετεσ αςκιςεισ και δθμιουργικζσ εργαςίεσ τφπου 
project. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ καλείται να ανακζτει τισ Αςκήςεισ για το 
ςπίτι …και για ςζνα ςταδιακά ςτουσ μακθτζσ/τριεσ ανάλογα 
με τθν πρόοδο του μακιματοσ και των διδακτζων. 
 
Οι Αςκήςεισ για το ςπίτι …και για ςζνα περιλαμβάνουν 
δθμιουργικζσ εργαςίεσ όπου αναμζνεται από τουσ μακθτζσ 
να:  

 αποκτιςουν δεξιότθτεσ επιχειρθματολογίασ (π.χ. 13) 
 

 διατυπϊςουν οριςμοφσ (π.χ. 2) 
 

 αποκτιςουν δεξιότθτεσ μακθματικϊν υπολογιςμϊν 
(π.χ. 15) 
 

 ςυγγράψουν τουσ ςτίχουσ ενόσ ποιιματοσ ι 
τραγουδιοφ για τθν Κυτταρικι Διαίρεςθ 
 

 κόψουν μοντζλα χρωματοςωμάτων και να 
δθμιουργιςουν ζνα καρυότυπο (π.χ. 9) 
 

 τοποκετιςουν ςτθ ςωςτι ςειρά αλλθλουχία 
γεγονότων και ςταδίων τθσ Μίτωςθσ (π.χ. 8, 10) 
 

 δθμιουργιςουν τριςδιάςτατο μοντζλο ενόσ 
ευκαρυωτικοφ ηωικοφ κυττάρου με τζςςερα (4) 
χρωματοςϊματα που να αντιπροςωπεφει διάφορα 
ςτάδια τθσ Μεςόφαςθσ και τθσ Μίτωςθσ (π.χ. 17) 

 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι ςθμαντικό να επιλζξει ποικιλία από 
τισ πιο πάνω Αςκήςεισ για το ςπίτι …και για ςζνα ϊςτε μζςα 
από τισ αςκιςεισ αυτζσ όχι μόνο να διαπιςτϊςει τθ πρόοδο 
των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ των ςθμαντικϊν πυρθνικϊν 
εννοιϊν αλλά και να βοθκιςει τουσ μακθτζσ/τριεσ να 
καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ και να αποςαφθνίςουν και να 
εμπεδϊςουν ζννοιεσ ςτο ςπίτι όπου ο χρόνοσ δεν είναι 
περιοριςτικόσ παράγοντασ ςτον ίδιο βακμό με τθν τάξθ. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Δραςτθριότθτα 1.4 ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τουσ μακθτζσ 
να κατανοιςουν πϊσ δθμιουργικθκαν τα γεννθτικά κφτταρα 
από τα οποία προιλκε το πρϊτο κφτταρο του αγνοοφμενου 
Ανδρζα; 
 
Ο /θ εκπαιδευτικόσ κάνει τθ ςφνδεςθ με το προθγοφμενο 
μάκθμα αναφζροντασ ότι θ Μίτωςθ είναι ζνα είδοσ κυτταρικισ 
διαίρεςθσ που δθμιουργεί, από ζνα μθτρικό ευκαρυωτικό 
κφτταρο (διπλοειδοφσ ι απλοειδοφσ οργανιςμοφ) δφο 
κυγατρικά κφτταρα, γενετικά πανομοιότυπα με το μθτρικό. 
Ρϊσ, τότε, από τα διπλοειδι ςωματικά κφτταρα των γονζων (κ. 
Αναςτάςθσ και κα Γρθγορία), δθμιουργικθκαν τα απλοειδι 
γεννθτικά κφτταρα από τα οποία προιλκε το ηυγωτό από το 
οποίο αναπτφχκθκε ο οργανιςμόσ του αγνοοφμενου Ανδρζα; 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτθ ςυνζχεια ςτουσ μακθτζσ/τριεσ 
τισ Δραςτθριότθτεσ 1.4.1 μζχρι 1.4.4 για ςυνεργατικι μάκθςθ 
μζςα από τθν ομαδικι εργαςία. Δίνεται χρόνοσ 5 λεπτά. 
 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.4.1 αναμζνεται οι μακθτζσ/τριεσ να 
απαντιςουν ότι τα διπλοειδι ςωματικά κφτταρα ςτον άνκρωπο 
ζχουν 46 χρωματοςϊματα και τα απλοειδι γεννθτικά κφτταρα 
ζχουν 23 χρωματοςϊματα. 
 
Μετά τθν ομαδικι εργαςία οι μακθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τισ 
απαντιςεισ τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

Στθ ςυνζχεια ο/θ εκπαιδευτικόσ αναφζρει ότι μποροφμε ςε αυτό 
το ςθμείο να μελετιςουμε τα ςτάδια τθσ Μείωςθσ που 
ςυμβαίνουν ςτουσ όρχεισ του κ. Αναςτάςθ για τθν παραγωγι 
ςπερματοηωαρίων. Καλεί τουσ μακθτζσ/τριεσ να 
παρακολουκιςουν το βίντεο με τίτλο «Μείωςθ», να μελετιςουν 
το απλοποιθμζνο μοντζλο που ακολουκεί και ςτθ ςυνζχεια να 
απαντιςετε ςτα ερωτιματα που τουσ δίνονται. 
 
Η Δραςτθριότθτα 1.4.5 κεωρείται ςθμαντικι γιατί μζςα από ζνα 
παιγνιϊδθ τρόπο ςτοχεφει οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθν 
αλλθλουχία των ςταδίων τθσ Μείωςθσ χωρίσ ονόματα ςταδίων 
και χωρίσ περιγραφζσ (δφο κυτταρικζσ διαιρζςεισ). Δίνεται 
χρόνοσ 5 λεπτά. 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται αρχικά να ομαδοποιιςουν τισ 
εικόνεσ ςε τρεισ ομάδεσ (Ομάδα 1-κόκκινθ, Ομάδα 2-μπλε, 
Ομάδα 3-πορτοκαλί) ςυμπλθρϊνοντασ το κατάλλθλο 
τετραγωνάκι και ςτθ ςυνζχεια να τισ τοποκετιςουν ςτθ ςωςτι 
ςειρά ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό ςχεδιάγραμμα. Τα 
χρωματοςϊματα με μπλε χρϊμα είναι πατρικισ προζλευςθσ ενϊ 
αυτά με κόκκινο χρϊμα είναι μθτρικισ προζλευςθσ. 
 
Αυτι θ δραςτθριότθτα αναμζνεται να βοθκιςει αρκετά τουσ 
μακθτζσ για τθν επόμενθ δραςτθριότθτα. Αφοφ ολοκλθρϊςουν 
οι μακθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τθ λφςθ ςτθν ολομζλεια. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Δραςτθριότθτα 1.4.6 είναι βαςικι δραςτθριότθτα για το 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα ωςτόςο θ Δραςτθριότθτα αυτι γίνεται 
πιο ςυνοπτικά από ότι τα Στάδια τθσ Μίτωςθσ αφοφ κεωρείται 
ότι οι μακθτζσ/τριεσ απζκτθςαν ιδθ αρκετζσ δεξιότθτεσ και 
πολφ ευκολότερα κα μποροφν να περιγράψουν τα Στάδια τθσ 
Μείωςθσ. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει τθ δραςτθριότθτα αυτι για 
ομαδικι εργαςία και ςυνεργατικι μάκθςθ. Δίνεται χρόνοσ 
10 λεπτά. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια τθσ ομαδικισ εργαςίασ 
περνά από τισ ομάδεσ και παρακολουκεί τθν πρόοδο τθσ 
εργαςίασ τουσ. Εκεί όπου χρειάηεται υποβάλλει υποβοθκθτικά 
ερωτιματα για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ/τριεσ να 
ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία που τουσ ανατζκθκε ςτον 
ςυγκεκριμζνο χρόνο. Λόγω του ότι θ περιγραφι των ςταδίων 
κα γίνει με τθ ςυμπλιρωςθ των κενϊν δεν αναμζνεται να 
υπάρχει πρόβλθμα χρόνου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ. 
 
Μετά τθν ανακοίνωςθ των απαντιςεων των μακθτϊν ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ εφόςον υπάρχει χρόνοσ ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ξαναδείξει το ςχετικό βίντεο δίνοντασ 
αυτι τθ φορά τισ ςχετικζσ επεξθγιςεισ των ςταδίων 
ςυνοψίηοντασ και ανακεφαλαιϊνοντασ. 

Οι Δραςτθριότθτεσ 1.4.7 μζχρι 1.4.10 ςτοχεφουν ςτο να 
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ/τριεσ να εμπεδϊςουν καλφτερα τθ 
Μείωςθ δίνοντασ ζνα οριςμό για τθ Μείωςθ, ςυγκρίνοντασ τθ 
Μείωςθ Ι και τθ Μείωςθ ΙΙ αποςαφθνίηοντασ βαςικζσ ζννοιεσ 
για τθ Μείωςθ και εξθγϊντασ τθ ςθμαςία τθσ Μείωςθσ για τθ 
δθμιουργία του οργανιςμοφ του αγνοοφμενου Ανδρζα. 
 
Η Δραςτθριότθτα 1.4.11 ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τουσ 
μακθτζσ να ςυγκρίνουν τθ Μίτωςθ με τθ Μείωςθ. Ο/θ 
εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ μακθτζσ/τριεσ να απαντιςουν τθ 
δραςτθριότθτα εργαηόμενοι ομαδοςυνεργατικά. Στθν 
υπο-δραςτθριότθτα 1.4.11.1 ηθτείται από τουσ μακθτζσ/τριεσ 
να αναφζρουν δφο ομοιότθτεσ τθσ Μίτωςθσ με τθ Μείωςθ ενϊ 
ςτθν υπο-δραςτθριότθτα 1.4.11.2 αναμζνεται από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να εντοπίςουν ςυγκεκριμζνεσ διαφορζσ μεταξφ 
Μίτωςθσ και Μείωςθσ. 
 
Είναι ςθμαντικό, παρόλο που υπάρχουν και άλλεσ διαφορζσ 
μεταξφ Μίτωςθσ και Μείωςθσ ο/θ εκπαιδευτικόσ να μθν 
επεκτακεί αναφζροντασ άλλεσ διαφορζσ των δφο ειδϊν 
κυτταρικισ διαίρεςθσ. 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τισ απαντιςεισ τθσ κάκε 
ομάδασ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η Δραςτθριότθτα 1.5 καλεί τουσ μακθτζσ μζςα από τθ 
διερεφνθςι τουσ να ανακαλφψουν γιατί τα ςωματικά 
κφτταρα του αγνοοφμενου Ανδρζα δεν είναι ίδια οφτε 
με τα ςωματικά κφτταρα ων γονιϊν του οφτε με αυτά 
του αδελφοφ του. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να 
εργαςτοφν ομαδικά και με ςυνεργατικι μάκθςθ να 
απαντιςουν τισ δραςτθριότθτεσ 1.5.1 μζχρι 1.5.2. Αν 
κρίνει ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να καλζςει τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να ονομάςουν τα 4 απλοειδι κυγατρικά 
κφτταρα Β1, Β2, Δ1 και Δ2. 
 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ μετακινείται από ομάδα ςε ομάδα 
για να παρακολουκιςει τθν ομαδικι εργαςία και να 
υποβάλει εκεί και όπου χρειάηεται υποβοθκθτικά 
ερωτιματα για να διευκολφνει τουσ μακθτζσ/τριεσ να 
απαντιςουν ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ. 
 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.5.1 αναμζνεται από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ: 
α. Να ςυγκρίνουν τα 4 απλοειδι κφτταρα (Β και Δ) και 
να καταγράψουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ όπωσ είναι 
για παράδειγμα οι ακόλουκεσ: 
Ομοιότθτα: τόςο τα κφτταρα Β όςο και τα κφτταρα Δ 
ζχουν 3 χρωματοςϊματα. 
Διαφορά: Τα κφτταρα Β ζχουν δφο μθτρικισ 
προζλευςθσ χρωματοςϊματα ενϊ τα κφτταρα Δ ζχουν 
δφο πατρικισ προζλευςθσ χρωματοςϊματα. 
β. Να αναφζρουν το αποτζλεςμα αν κατά τθ Μετάφαςθ 
τθσ Μείωςθσ Ι όλα τα πατρικισ προζλευςθσ, μπλε 
χρϊμα, ιταν ςτθ ίδια πλευρά του κυττάρου. 
Αναμζνεται από τουσ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν ότι 
ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα κφτταρα Β κα ιταν όλα 
πατρικισ προζλευςθσ και τα κφτταρα Δ όλα μθτρικισ 
προζλευςθσ ι αντίςτροφα. 
γ. Αναμζνεται από τουσ μακθτζσ/τριεσ, με βάςθ τισ 
γνϊςεισ που ζχουν μζχρι τϊρα, να αναφζρουν ότι 
όποτε γίνεται μια μείωςθ ςτον άνκρωπο παράγονται 
διαφορετικά κάκε φορά ςπερματοηωάρια και ωάρια 
διότι τα χρωματοςϊματα του μθτρικοφ κυττάρου κατά 
το ςτάδιο τθσ Μετάφαςθσ Ι διατάςςονται τυχαία ςτο 
ιςθμερινό επίπεδο. 
 

Στθ Δραςτθριότθτα 1.5.2 αναμζνεται 
από τουσ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν 
ότι τα ςωματικά κφτταρα του 
αγνοοφμενου Ανδρζα δεν είναι ίδια οφτε 
με τα ςωματικά κφτταρα των γονιϊν του 
οφτε με αυτά του αδελφοφ του (κ. Αλζξθ) 
διότι: 
Δθμιουργικθκαν από τθ ςυνζνωςθ ενόσ 
ςπερματοηωαρίου του πατζρα με το 
ωάριο τθσ μθτζρασ τα οποία με τθ ςειρά 
τουσ δθμιουργικθκαν κάκε ζνα με 
Μείωςθ κατά τθν οποία τα 
χρωματοςϊματα του μθτρικοφ τουσ 
κυττάρου κατανεμικθκαν τυχαία από 
χρωματοςϊματα μθτρικισ και πατρικισ 
προζλευςθσ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στο Γνωρίηετε ότι… τθσ ςελίδασ 35 γίνεται ειςαγωγι 
ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ αμφιγονίασ και των όρων 
γονιμοποίθςθ, εγγενισ ι αμφιγονικι αναπαραγωγι 
κακϊσ και των όρων γονοχωριςτικό άτομο και 
ερμαφρόδιτο άτομο. 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ αναμζνεται να ανακζςει ςε ζνα 
μακθτι/τρια να διαβάςει ςτθν ολομζλεια τθσ τo 
Γνωρίηετε ότι… και μζςα από λίγεσ και ςφντομεσ 
υποβοθκθτικζσ ερωτιςεισ βοθκά τουσ μακθτζσ/τριεσ 
να κατανοιςουν τισ ςχετικζσ ζννοιεσ. 
Ωςτόςο, δίνεται μόνο περιοριςμζνοσ χρόνοσ. 
Η Δραςτθριότθτα 1.5.3 ςτοχεφει ςτο να βοθκιςει τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ 
γενετικισ ποικιλότθτασ και τθ μζκοδο τθσ επιλεκτικισ 
αναπαραγωγισ που εφαρμόηεται από τον άνκρωπο. 
Αναμζνεται οι μακθτζσ/τριεσ να εξθγιςουν τθ μεγάλθ 
διαφορά ςτο ποςοςτό επιβίωςθσ ςτο Ρείραμα 2 ςτο ότι 
τα φυτά αυτά ιταν επιλεγμζνα. Θταν δθλαδι τα φυτά 
τα οποία επζλεξε γιατί επιβίωςαν ςτισ ςυνκικεσ 
ξθραςίασ άρα φαίνεται ότι είχαν κάποια γενετικά 
χαρακτθριςτικά που τουσ επιτρζπουν μια αυξθμζνθ 
επιβίωςθ ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ. 

 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.5.4 αναμζνεται από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να απαντιςουν ότι ςε ζνα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (ςτο οποίο ηοφμε) θ 
αμφιγονία είναι πλεονζκτθμα διότι οδθγεί τουσ 
οργανιςμοφσ ςε αυξθμζνθ γενετικι ποικιλότθτα. 
 
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να αυξάνονται οι 
πικανότθτεσ κάποια από τα γενετικά χαρακτθριςτικά 
που κα ζχουν να οδθγοφν τουσ οργανιςμοφσ ςε 
αυξθμζνεσ πικανότθτεσ επιβίωςθσ. 
 
Στθ ςυνζχεια ο/θ εκπαιδευτικόσ αναφζρει ςτουσ 
μακθτζσ/τριεσ ότι ςτο Ινςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν 
(ΙΓΕ) υπάρχει ο ειδικόσ κλάδοσ τθσ Βελτίωςθσ Φυτϊν 
όπου ειδικοί επιλζγουν και διαςταυρϊνουν 
οργανιςμοφσ με διαφορετικά επικυμθτά 
χαρακτθριςτικά, ϊςτε να παράγουν απογόνουσ που να 
ςυγκεντρϊνουν τα ςυγκεκριμζνα επικυμθτά 
χαρακτθριςτικά και των δφο γονζων. Αυτι θ τεχνικι 
ονομάηεται επιλεκτικι αναπαραγωγι και εφαρμόηεται 
από τον άνκρωπο, εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια, για τθ 
δθμιουργία νζων ποικιλιϊν όχι μόνο ςτα φυτά αλλά 
και ςτα ηϊα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στόχοσ τθσ Δραςτθριότθτασ 1.5.6 είναι οι 
μακθτζσ/τριεσ να κατανοιςουν ακόμα καλφτερθ τθν 
ζννοια τθσ επιλεκτικισ αναπαραγωγισ και των 
πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων που ζχει θ 
εφαρμογι τθσ τεχνικισ αυτισ από τον άνκρωπο. 
Αναμζνεται από τουσ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν 
ωσ πλεονζκτθμα τθσ επιλεκτικισ αναπαραγωγισ τθ 
βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν των οργανιςμϊν 
(φυτϊν και ηϊων) με επικυμθτά χαρακτθριςτικά για 
τον άνκρωπο. Αυτό ζχει πολλά δευτερογενι 
πλεονεκτιματα. Ωσ μειονζκτθμα αναμζνεται από 
τουσ μακθτζσ/τριεσ να εντοπίςουν ότι με τθ μζκοδο 
τθσ επιλεκτικισ αναπαραγωγισ ο άνκρωποσ μειϊνει 
τθ γενετικι ποικιλότθτα των οργανιςμϊν ι/και να 
αναφζρουν ότι μαηί με τα επικυμθτά χαρατθριςτικά 
μπορεί οι οργανιςμοί να εμφανίςουν και κάποια 
χαρακτθριςτικά τα οποία δεν επικυμεί ο άνκρωποσ. 
 
Η Δραςτθριότθτα 1.5.7 είναι πολφ ςθμαντικι κακότι 
καλεί τουσ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν δφο (2) 
πλεονεκτιματα τθσ αμφιγονίασ. Αναμζνεται οι 
μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν ότι με τθν αμφιγονία 
αυξάνεται θ ποικιλομορφία των οργανιςμϊν 
(γενετικι ποικιλότθτα) κακϊσ και ότι αυξάνονται οι 
πικανότθτεσ επιβίωςθσ και προςαρμογισ των 
οργανιςμϊν ςτο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να 
εργαςτοφν ομαδοςυνεργατικά για τθν απάντθςθ των 
Δραςτθριοτιτων 1.5.8 μζχρι 1.5.11. Οι 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςτοχεφουν ςτον να 
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ/τριεσ να οικοδομιςουν 
γνϊςεισ που ςχετίηονται με τθ Μονογονία 
(μονογονικι ι αγενισ αναπαραγωγι). 
 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.5.8 μαηί με τθν εικόνα που 
προθγείται αναμζνεται οι μακθτζσ/τριεσ να 
απαντιςουν ότι όντωσ υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου 
ο άνκρωποσ κζλει όλα τα άτομα του πλθκυςμοφ ενόσ 
είδουσ να ζχουν τα ίδια γενετικά χαρακτθριςτικά 
όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ που καλλιεργεί κάποια φυτά 
ι που εκτρζφει κάποια ηϊα. Ο άνκρωποσ κα ικελε 
για παράδειγμα φυτά ςιταριοφ που να ζχουν μεγάλθ 
παραγωγι όλα, να καρποφοροφν τθν ίδια περίοδο 
για να μπορεί να γίνει θ ςυγκομιδι, να ζχουν 
αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα ςτθ ξθραςία κ.λπ. 
 
Στθ Δραςτθριότθτα 1.5.9 αναμζνεται από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να απαντιςουν ότι δεν μποροφν με 
τθν αμφιγονία να παραχκοφν γενετικά όμοιοι 
οργανιςμοί. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στθ ςυνζχεια ο/θ εκπαιδευτικόσ καλείται να 
ανακζςει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ να διαβάςουν το 
Γνωρίηετε ότι το οποίο αναφζρετε ςτθ μονογονικι 
αναπαραγωγι ι αγενισ ι μονογονία. 
 
Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ/τριεσ αςχολοφνται με τθ 
Δραςτθριότθτα 1.5.11 κατά τθν οποία αναφζρουν 
δφο (2) πλεονεκτιματα τθσ μονογονίασ. 
 
Αναμζνεται οι μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν το ότι οι 
απόγονοι είναι πανομοιότυποι με τουσ γονείσ τουσ, 
χρειάηονται πολφ λιγότερο χρόνο για να 
αναπαραχκοφν και καταναλϊνουν πολφ λιγότερθ 
ενζργεια για τθν αναπαραγωγι τουσ. 
 
Στο επόμενο γνωρίηετε ότι οι μακθτζσ/τριεσ 
ενθμερϊνονται για τρόπουσ μονογονικισ 
αναπαραγωγισ. 
 
Διευκρινίηεται ότι αναμζνεται από τουσ 
μακθτζσ/τριεσ να γνωρίηουν μόνο ονομαςτικά 
τρόπουσ μονογονικισ αναπαραγωγισ. 
 

Στισ Αςκήςεισ για το ςπίτι …και για ςζνα ο/θ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανακζςει αςκιςεισ με ςκοπό 
τθν εμπζδωςθ και τθ διαςαφινιςθ εννοιϊν που ζχουν 
καλυφκεί από το μάκθμα ςτθν τάξθ όπωσ είναι 
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ αμφιγονίασ και 
τθν μονογονίασ. 
 
Επιπλζον, ο/θ εκπαιδευτικόσ καλείται να ανακζςει 
ςτουσ μακθτζσ/τριεσ αςκιςεισ για το ςπίτι που 
ςχετίηονται με βιοθκικά διλιμματα όπωσ είναι θ 
κλωνοποίθςθ ηϊων και θ κλωνοποίθςθ ανκρϊπινων 
εμβρφων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ. Οι εργαςίεσ 
αυτζσ αναμζνεται να προκαλζςουν γόνιμεσ και 
εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ. 


