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Τελική (µε 

τελική 

αξιολόγηση

) 

1. Καλεί τους µαθητές του να ανοίξουν τα 

κουίζ που έχει συνθέσει και να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις τους. 

2. Συζητά µαζί τους τις απαντήσεις και αν 

χρειαστεί επιλέγει κατάλληλους 

διορθωτικούς διδακτικούς χειρισµούς 

(συζήτηση, επαναπροβολή παρουσιάσεων 

κ.α.) . 

3. Αναθέτει σε οµάδες µαθητών να 

επεξεργαστούν τις προτεινόµενες οµαδικές 

εργασίες και να την αναρτήσουν στην 

ιστοσελίδα σε καθορισµένη προθεσµία. 

Συµπληρώνουν τα 

κουίζ και συζητούν  

τις απαντήσεις που 

έχουν δοθεί. 

∆ιεκπεραιώνουν, 

εκθέτουν και 

παρουσιάζουν στην 

ιστοσελίδα την 

οµαδική εργασία 

που τους έχει 

ανατεθεί. 

Αποφασίζουν, 

συµβουλευόµενοι 

τον εκπαιδευτικό 

για τη δοµή της 

εργασίας, τις πηγές 

που θα 

αναζητήσουν 

(πέραν των 

προτεινόµενων 

δικτυακών τόπων) 

τη µέθοδο που θα 

υιοθετήσουν, τη 

µορφή της 

παρουσίασής της. 

 

Υπολογιστής 

ανά µαθητή ή 

προβολή της 

παρουσίασης 

µε τον 

βιντεοπροβολ

έα. 
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∆ιδακτικό υλικό: 

� Εισαγωγικά κουίζ και δραστηριότητες για την διαπίστωση των ιδεών των µαθητών για την έννοια της κληρονοµικότητας. 

� Παρουσιάσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

� Κουίζ και φύλλα εργασίας µε τα οποία ο εκπαιδευτικός επανατροφοδοτεί τη διδασκαλία του κατά τη διάρκειά της. 

� Προτεινόµενες οµαδικές εργασίες. 

 

Β. Τεχνολογικά µέσα (συσκευές και λογισµικό): 

� Υπολογιστές 

� Βιντεοπροβολέας 

� Ι.Ε. 

� POWER POINT 

� HOT POTATOES 

� CELL CITY 

� WORD 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΜΕΝDEL ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  

1. Η 1η οθόνη της προσοµοίωσης είναι η εικονιζόµενη 

Ο εκπαιδευτικός πατάει το κουµπί «verder» 

 

2. Έτσι οδηγείται στη 2η οθόνη (στην οποία εικονίζονται τα µέρη του 

µοσχοµπίζελου) την οποία προσπερνά πατώντας το µεγάλο πράσινο τρίγωνο που 

δείχνει προς τα δεξιά για να µεταφερθεί στην 3η οθόνη. 
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3. Η 3η οθόνη περιλαµβάνει επιλογές που αφορούν στο µονουβριδισµό (1 ως 4) και την 

5η επιλογή που αφορά στο διυβριδισµό (P1 κίτρινο λείο µε πράσινο ζαρωµένο). Ο 

εκπαιδευτικός πατά το δεξιό τρίγωνο (dihybride Kruising) 

 

 

4. Η 4η οθόνη δείχνει τη διασταύρωση στην πατρική γενιά και επιτρέπει τον ορισµό του 

πληθυσµού των λαµβανοµένων απογόνων στη 2η θυγατρική γενιά. Από τον 

κατασκευαστεί έχει οριστεί ως 100. (Ο εκπαιδευτικός µπορεί να µην τον αλλάξει για 

την αρχική διεξαγωγή της προσοµοίωσης.). Πατάει το δεξιό τρίγωνο για να µεταφερθεί 

στην επόµενη οθόνη.  
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5. Η 5η οθόνη παρουσιάζει το αβάκιο του Punnet. Την οθόνη αυτή ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να την προσπεράσει (γιατί το αντικείµενο της δραστηριότητας δεν είναι η 

επίδειξη του νόµου του ανεξάρτητου συνδυασµού στους µαθητές του, αλλά η 

ανακάλυψή τους από αυτούς..) για να µεταφερθεί στην 6η οθόνη, πατώνας το 

δεξιό τρίγωνο. 

 

6. Η 6η οθόνη παρουσιάζει τον αριθµό των γενοτύπων και των φαινοτύπων που 

παράγει ως πραγµατικούς(gevonden) η προσοµοίωση στο σύνολο των 100 

απογόνων, και επίσης τους αναµενόµενους αριθµούς (verwacht) των διαφόρων 

γενοτύπων και φαινοτύπων µε βάση τη θεωρητική 9:3:3:1 αναλογία. Πατώντας 

το πράσινο τρίγωνο δεξιά, η προσοµοίωση «τρέχει» και σταµατά όταν ο 

συνολικός αριθµός απογόνων γίνει 100. Στην προσοµοίωση παρουσιάζεται επίσης 

ο πρακτικός αριθµός των διαφόρων φαινοτύπων που πήρε ο Μέντελ. 
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7. O εκπαιδευτικός στο σύνολο των 100 παραχθέντων απογόνων τους δείχνει ότι  

λαµβάνεται µια φαινοτυπική αναλογία που προσεγγίζει την 9:3:3:1 (µπορεί µάλιστα 

πατώντας ξανά το δεξιό τρίγωνο να κάνει την εφαρµογή να τρέξει για µεγαλύτερο αριθµό 

απογόνων και να την σταµατήσει όποτε θέλει πατώντας το τετράγωνο µπουτόν, έτσι ώστε 

να αντιληφθούν  ότι όσο µεγαλώνει ο αριθµός απογόνων τόσο η πρακτική αναλογία 

προσεγγίζει τη θεωρητική..) 
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8. Αφού οι µαθητές αντιληφθούν ότι η 9/16:3/16: 3/16:1/16 αναλογία είναι 

θεωρητική, ο εκπαιδευτικός τους καλεί να απαντήσουν στην ερώτηση πόσες 

µπιζελιές στις 16 έχουν κίτρινα ή πράσινα σπέρµατα και στη συνέχεια πόσες 

µπιζελιές στις 16 έχουν λεία ή ζαρωµένα.  

9. Μετά τη διαπίστωσή τους ότι η αναλογία µπιζελιών µε κίτρινα και πράσινα 

σπέρµατα είναι 12 προς 4 και ότι η αναλογία µπιζελιών µε λεία σπέρµατα προς τις 

µπιζελιές µε ζαρωµένα σπέρµατα είναι επίσης 12 προς 4, τους ρωτά αν τους 

θυµίζουν κάτι οι συγκεκριµένες αναλογίες. 

10. Αφού οι µαθητές αναγνωρίσουν τις τυπικές για το µονουβριδισµό 3:1 αναλογίες 

και για τα δύο γνωρίσµατα, τους ρωτά τι είδους γαµέτες πρέπει να παράγουν τα 

άτοµα της F1 γενιάς ώστε οι απόγονοι τους (F2) γενιά να παρουσιάζουν 3:1 

αναλογία. 

11. Μετά την διαπίστωση των µαθητών ότι τα άτοµα της F1 γενιάς πρέπει να 

παράγουν για το χρώµα του σπέρµατος γαµέτες:  είτε Α (Κίτρινο) είτε α 

(Πράσινο)  και για το σχήµα του σπέρµατος γαµέτες είτε Β (Λείο), είτε b 

(Ζαρωµένο) ώστε να λαµβάνεται για κάθε γνώρισµα ξεχωριστά η αναλογία  η 

3:1, ο εκπαιδευτικός τους πληροφορεί ότι στην ίδια διαπίστωση κατέληξε ο 

Μέντελ. 

12. Στη συνέχεια τους θέτει το ερώτηµα τι είδους γαµέτες πρέπει να παράγουν τα 

άτοµα της F1 γενιάς και για τα δύο γνωρίσµατα, ώστε να τηρείται η προϋπόθεση 

ότι οι γαµέτες αυτοί θα έχουν είτε το Α είτε το α, και είτε το Β, είτε το b; Αφού 

καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι οι συνδυασµοί 

παραγόντων (Α, α) και (Β,b) µπορεί σε µια παρουσίαση να τους δείξει το 

δενδροδιάγραµµα από το οποίο προκύπτουν. 
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Η έννοια της κληρονοµικότητας  

 

Α. Κεντρική ιδέα σεναρίου 

Με το συγκεκριµένο σενάριο επιδιώκεται η εισαγωγή του διαδικτύου στη διδασκαλία µιας 

ενότητας µε τη βοήθεια µιας ιστοσελίδας την οποία έχει κατασκευάσει ο εκπαιδευτικός. 

Το σενάριο και η ιστοσελίδα µε την οποία υλοποιείται αποσκοπούν: 

Στην αποτύπωση των διαφορετικών φάσεων της διδασκαλίας, 

Στη συγκέντρωση του διδακτικού υλικού ώστε να είναι διαθέσιµο κατά την πρόοδο του 

µαθήµατος και να µπορεί να ανακληθεί µετά την περάτωσή του, όταν ο µαθητής µελετά 

την συγκεκριµένη διδακτική ενότητα και προετοιµάζει την εργασία που του έχει 

ανατεθεί. 

Στην «επικαιροποίηση» της διδασκόµενης γνώσης, µέσω προτεινόµενων δικτυακών τόπων, 

ώστε να είναι σύγχρονη και να αποκτάται µε τον ίδιο δυναµικό τρόπο µε τον οποίο 

παράγεται, στο πλαίσιο µιας επίσης δυναµικής επιστήµης, όπως η Βιολογία. 

Στην οριζόντια διασύνδεση των µελών της τάξης, ώστε να ενισχύουν τους δεσµούς τους και 

να οικοδοµούν την συνεργασία τους κατά την ανάληψη οµαδικών εργασιών. 

 

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Στο µεγαλύτερο µέρος της διδασκαλίας έχει υιοθετηθεί η καθοδηγούµενη ανακαλυπτική 

µέθοδος. Ωστόσο γίνεται χρήση και της µεθόδου Project στις προτεινόµενες οµαδικές 

εργασίες. 

 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Πέραν των διδακτικών στόχων που υπονοούνται στο εδάφιο της κεντρικής ιδέας του 

σεναρίου, οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν στο αντικείµενο της διδασκαλίας, 

δηλαδή την έννοια της κληρονοµικότητας είναι: 

Οι µαθητές µε την περάτωση της διδασκαλίας πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να ορίζουν το φαινόµενο της κληρονοµικότητας. 

• Να κατανοούν πέραν της συντηρητικής διάστασης της (τα όµοια γεννούν όµοια) και 

την προοδευτική (τα όµοια γεννούν όµοια, αλλά όχι εντελώς όµοια..). 

• Να αναφέρουν τους µεγάλους σταθµούς (Παγγένεση, θεωρία της µεταβίβασης των 

επίκτητων γνωρισµάτων, θεωρία ανάµειξης γνωρισµάτων, Μενδελισµός). 

• Να διακρίνουν τα κληρονοµικώς µεταβιβαζόµενα γνωρίσµατα από τα επίκτητα. 

• Να αναφέρουν τους λόγους της επιτυχίας του Μέντελ στη διατύπωση των νόµων που 

τη διέπουν. 
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• Να κατανοούν τη σηµασία της πειραµατικής µεθόδου και της καταλληλότητας του 

πειραµατικού υλικού που υιοθέτησε ο   Μέντελ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  
Εκπαιδευτικός Μαθητές ∆ιδακτικό υλικό 

Τεχνολογικά 

µέσα 
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Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 ∆
Ι
∆
Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ι
Α
Σ
 

Προετοιµασία 

Συγκεντρώνει το υλικό της 

διδασκαλίας και το εντάσσει σε 

ιστοσελίδα που συνθέτει. 

- 

Παραγωγή 

παρουσιάσεων, 

ερωτηµατολογίων, 

φύλλων εργασίας, 

εύρεση 

προτεινόµενων 

δικτυακών τόπων, 

επιλογή και 

σύνταξη 

προτεινόµενων 

οµαδικών 

εργασιών. 

PC 

Λογισµικό 

κατασκευής 

ιστοσελίδων 

(Word, Front 

Page) 

Λογισµικό 

παρουσιάσεων 

(POWER POINT) 

Λογισµικό 

παραγωγής 

ερωτηµατολογίων 

Σύνδεση µε το 

διαδίκτυο 
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Εισαγωγική (µε 

διαδικασίες 

διαγνωστικής 

αξιολόγησης) 

Καλεί τους µαθητές του να 

«τρέξουν»το εισαγωγικό-

διαγνωστικό κουίζ (το µήλο πέφτει 

κάτω από τη µηλιά;) και στη 

συνέχεια τους ζητά να απαντήσουν 

στα επόµενα δύο κουίζ. Αφού 

ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους 

προκαλεί συζήτηση για την 

κληρονοµικότητα. Θέτει ερωτήµατα 

για το αν είναι µια συντηρητική ή µια 

προοδευτική διαδικασία, χωρίς ο 

ίδιος ωστόσο να αποκαλύπτει τις 

απόψεις του. (Αν δεν υπάρχει παρά 

µόνο ένας υπολογιστής προβάλλει το 

κουίζ µε τον βιντεοπροβολέα και 

χειρίζεται ο ίδιος τον υπολογιστή 

προκειµένου να επιλέξει τις 

απαντήσεις που δίδονται από τους 

µαθητές) 

Απαντούν στο 

εισαγωγικό κουίζ και 

συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται. 

Εισαγωγικό κουίζ 

Υπολογιστής ανά 

µαθητή(ες) ή 

προβολή του κουίζ 

µε τον 

βιντεοπροβολέα. 
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1.Μετά την ολοκλήρωση της 

συζήτησης και αφού πλέον έχει γίνει 

αντιληπτή η διττή φύση της 

κληρονοµικότητας καλεί τους 

µαθητές του να ανοίξουν (ή 

προβάλλει) την παρουσίαση «Πριν 

από το Μέντελ τι;».  

Εστιάζει την προσοχή των µαθητών 

στο ότι η κληρονοµικότητα έχει γίνει 

αντιληπτή αρκετά νωρίς στην ιστορία 

του ανθρωπίνου πνεύµατος.  

2.Κατά τη διάρκειά της προβολής: 

Συζητά µε τους µαθητές τους αν η 

θεωρία του Αριστοτέλη είχε 

µεταφυσική βάση ή όχι. Τους 

καθοδηγεί να ανακαλύψουν τους 

υλικούς παράγοντες που ευθύνονται 

για την κληρονοµικότητα σύµφωνα 

µε τον Αριστοτέλη, 

Τους ζητά να συγκρίνουν τη θεωρία 

του Αριστοτέλη µε τη θεωρία του 

Λέεβενχουκ και του Γκράαφ.  

Εξηγεί ποια γνωρίσµατα ονοµάζονται 

επίκτητα και τα διακρίνει από τα 

κληρονοµικά. 

Παρουσιάζει σε αδρές γραµµές  τη 

θεωρία της Εξέλιξης του ∆αρβίνου 
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Τελική (µε τελική 

αξιολόγηση) 

1. Καλεί τους µαθητές του να 

ανοίξουν τα κουίζ του υποσέλιδου 

(ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού, 

αντιστοίχισης κλπ. 

2. Συζητά µαζί τους τις απαντήσεις 

και αν χρειαστεί επιλέγει 

κατάλληλους διορθωτικούς 

διδακτικούς χειρισµούς (συζήτηση, 

επαναπροβολή παρουσιάσεων κ.α.) . 

3. Αναθέτει σε οµάδες µαθητών να 

επεξεργαστούν τις προτεινόµενες 

οµαδικές εργασίες και να την 

αναρτήσουν στην ιστοσελίδα σε 

καθορισµένη προθεσµία. 

Συµπληρώνουν τα 

κουίζ και συζητούν  

τις απαντήσεις που 

έχουν δοθεί. 

∆ιεκπεραιώνουν, 

εκθέτουν και 

παρουσιάζουν στην 

ιστοσελίδα την 

οµαδική εργασία που 

τους έχει ανατεθεί. 

Αποφασίζουν, 

συµβουλευόµενοι τον 

εκπαιδευτικό για τη 

δοµή της εργασίας, τις 

πηγές που θα 

αναζητήσουν (πέραν 

των προτεινόµενων 

δικτυακών τόπων) τη 

µέθοδο που θα 

υιοθετήσουν, τη 

µορφή της 

παρουσίασής της. 

 

Υπολογιστής ανά 

µαθητή ή προβολή 

της παρουσίασης 

µε τον 

βιντεοπροβολέα. 
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∆ιδακτικό υλικό: 

1. Πρότυπο ιστοσελίδας µαθήµατος που περιλαµβάνει: 

• Εισαγωγικά κουιζ και δραστηριότητες για την διαπίστωση των ιδεών των µαθητών 

για την έννοια της κληρονοµικότητας. 

• Παρουσιάσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

• Κουιζ και φύλλα εργασίας µε τα οποία ο εκπαιδευτικός επανατροφοδοτεί τη 

διδασκαλία του κατά τη διάρκειά της. 

• Προτεινόµενες ιστοσελίδες 

• Προτεινόµενες οµαδικές εργασίες. 

• ∆υνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας των µελών της τάξης, και µετά την 

ολοκλήρωση της διδασκαλίας, για τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης οµαδικών 

εργασιών. 

 

Β. Τεχνολογικά µέσα (συσκευές και λογισµικό): 

• Υπολογιστές 

• Βιντεοπροβολέας 

• Ι.Ε. 

• POWER POINT 

• HOT POTATOES 

• WORD 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  (1/2σελ) 

1. Που διαφέρουν κατά τη  γνώµη σου οι θεωρίες του Leeuwenhoek και του Graff 

από τη θεωρία της Παγγένεσης; 

 

 

2. Υπάρχει κατά τη γνώµη σου τίποτε κοινό ανάµεσα στις θεωρίες των των 

Leeuwenhoek και του Graff; 

 

 

3. Η θεωρία της ανάµειξης των χαρακτήρων είναι συγγενέστερη κατά τη γνώµη σου 

µε τη θεωρία των Leeuwenhoek και του Graff ή µε  τη θεωρία της Παγγένεσης; 

 

4. Από την εµπειρία σου θεωρείς ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 

επαληθεύεται η θεωρία της ανάµειξης των χαρακτήρων; Αν ναι ποιες; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (2/2 σελ) 

5. To 1832 δηµοσιεύτηκε η ακόλουθη καρικατούρα για την κληρονοµικότητα. 

Ποια πρώιµη ιδέα για την κληρονοµικότητα διακωµωδεί;  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  (1/2σελ) 

1. Για ποιους λόγους κατόρθωσε ο Mendel να οδηγηθεί στη διατύπωση των νόµων που 

διέπουν την κληρονοµικότητα; 

 

 

2. Ποια χαρακτηριστικά του µοσχοµπίζελου το κατέστησαν κατάλληλο πειραµατικό υλικό 

για την εργασία του Mendel; 

 

 

3. Τι είναι η αυτογονιµοποίηση τι η σταυρογονιµοποίηση; Αν επιθυµείς να διασταυρώσεις 

ένα µοσχοµπίζελο µε µωβ άνθη µε ένα µε λευκά άνθη, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι 

να το κατορθώσεις; 
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4. Με ποια ιδιότητα του µοσχοµπίζελου συνδέεται η στατιστική καταγραφή των 

αποτελεσµάτων στα πειράµατα του Mendel, γιατί;  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (2/2 σελ) 

5. Στις θετικές επιστήµες όταν ένα φαινόµενο επηρεάζεται από πολλές παραµέτρους 

προτιµούµε να το µελετούµε, µεταβάλλοντας τη µια από αυτές και  κρατώντας 

σταθερές τις υπόλοιπες. Χρησιµοποιήθηκε αυτή η στρατηγική από τον Mendel, αν ναι 

που και για ποιο λόγο; 

 

 

6. Ο Μendel χαρακτηρίζεται σωστά ο πατέρας της επιστήµης της Γενετικής. Ωστόσο τι 

πιστεύεις η εργασία του κατόρθωσε να επηρεάσει την πορεία της επιστήµης αυτής; 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

1. ∆ιάβασε την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου για τη Μενδελική 

κληρονοµικότητα (κεφ. 5). 

2. Περιηγήσου τις προτεινόµενες ιστοσελίδες. 

3. Απάντησε στους διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων του υποσέλιδου.  

4. ∆ιάλεξε το θέµα µε το οποίο θέλεις να ασχοληθείς στην οµαδική εργασία ή 

πρότεινε στον καθηγητή σου κάποιο άλλο. 

 

Με ποια ιδιότητα του µοσχοµπίζελου συνδέεται η στατιστική καταγραφή των 

αποτελεσµάτων στα πειράµατα του Mendel, γιατί;  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (2/2 σελ) 

1. Στις θετικές επιστήµες όταν ένα φαινόµενο επηρεάζεται από πολλές παραµέτρους 

προτιµούµε να το µελετούµε, µεταβάλλοντας τη µια από αυτές και  κρατώντας 

σταθερές τις υπόλοιπες. Χρησιµοποιήθηκε αυτή η στρατηγική από τον Mendel, αν ναι 

που και για ποιο λόγο; 

 

 

2. Ο Μendel χαρακτηρίζεται σωστά ο πατέρας της επιστήµης της Γενετικής. Ωστόσο 

τι πιστεύεις η εργασία του κατόρθωσε να επηρεάσει την πορεία της επιστήµης αυτής; 
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Ιδια παρτιτούρα διαφορετική µελωδία; 

 

Α. Κεντρική ιδέα σεναρίου 

Με το συγκεκριµένο σενάριο επιδιώκεται η εισαγωγή του διαδικτύου και των 

προσοµοιώσεων στη διδασκαλία  της γονιδιακής ρύθµισης. Έχει συνταχθεί ώστε να 

παρουσιάζει και να ερµηνεύει τη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης  µε τη χρήση 

διδακτικών µέσων και χειρισµών που µπορούν να αντικατοπτρίσουν την 

πολυπλοκότητά της και να ανασυνθέσουν παραστατικά τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των διαδικασιών που την αποτελούν. 

 

 

Β. Μέθοδος διδασκαλίας 

Στο µεγαλύτερο µέρος της διδασκαλίας έχει υιοθετηθεί η καθοδηγούµενη ανακαλυπτική 

µέθοδος. Ωστόσο γίνεται χρήση και της µεθόδου Project στις προτεινόµενες οµαδικές 

εργασίες. 

 

Γ. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές µε την περάτωση της διδασκαλίας πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να ορίζουν την κυτταρική διαφοροποίηση.  

• Να κατανοούν ότι είναι αποτέλεσµα της ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης. 

• Να αναφέρουν τα διαφορετικά επίπεδα ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης στους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς καθώς και τις περιοχές του κυττάρου στις οποίες συµβαίνουν. 

• Να περιγράφουν τη δράση των µεταγραφικών παραγόντων και του υποκινητή στη 

ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης. 

• Να περιγράφουν τις µετα-µεταγραφικές επεξεργασίες και να κατανοούν τη σηµασία 

τους στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  
Εκπαιδευτικός Μαθητές ∆ιδακτικό υλικό 

Τεχνολογικά 

µέσα 

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 ∆
Ι
∆
Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ι
Α
Σ
 

Προετοιµασία 

Συντάσσει τα ερωτηµατολόγια και συνθέτει τις 

παρουσιάσεις που θα χρησιµοποιήσει. Εντάσσει  

το υλικό που έχει συγκεντρώσει σε µια ιστοσελίδα 

µαθήµατος που έχει  κατασκευάσει. 

- 

Παραγωγή 

παρουσιάσεων,  

φύλλων εργασίας, 

εύρεση 

προτεινόµενων 

δικτυακών τόπων. 

Κατασκευή 

ιστοσελίδας. 

PC, 

βιντεοπροβολέας 

Λογισµικό 

κατασκευής 

ιστοσελίδων 

(Word, Front 

Page) 

Λογισµικό 

παρουσιάσεων 

(POWER POINT), 

Ι. Ε. Σύνδεση µε 

το διαδίκτυο 
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Εισαγωγική  

1. Ανοίγει την ιστοσελίδα: Ρύθµιση της 

γονιδιακής έκφρασης και προβάλει την 1η 

διαφάνεια της παρουσίασης. Θέτει στους µαθητές 

του το ερώτηµα: «Πώς είναι δυνατόν από το ίδιο 

αρχικό κύτταρο να προκύπτουν περισσότερα από 

200 διαφορετικά είδη κυττάρων τα οποία 

οργανώνονται σε ένα πλήθος διαφορετικών ιστών 

και οργάνων µε διακριτές δοµές και λειτουργίες» 

2. Στη συζήτηση που αναπτύσσεται τους ρωτά: 

«από ποιο τελικά κύτταρο προέρχονται τα 

κύτταρα της διαφάνειας, µε ποια διαδικασία, και 

επίσης τι κοινό έχουν µαζί του» 

 Αν κρίνει σκόπιµο προβάλει στους µαθητές τη 2η 

διαφάνεια και κατευθύνει τη συζήτηση ώστε να 

υποδείξουν ότι ο µηχανισµός της µίτωσης 

(διανοµή µιας από τις δύο αδελφές χρωµατίδες 

στα θυγατρικά κύτταρα) είναι υπεύθυνος για το 

ταυτόσηµο γενετικό υλικό ζυγωτού-θυγατρικών 

κυττάρων. 

3. Αφού αναγνωρίσουν ότι τα ποικίλα κύτταρα 

που τελικά προέρχονται από το ζυγωτό έχουν 

ταυτόσηµο γενετικό υλικό µεταξύ τους, ρωτά 

τους µαθητές του: «πώς λοιπόν είναι µεταξύ τους 

ανόµοια και κατά τη µορφή και κατά τη 

λειτουργία;» 

4. Αν κρίνει σκόπιµο θέτει στους µαθητές του ένα 

υποθετικό σενάριο ανέγερσης µιας πολυκατοικίας 

Συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται. 

Παρουσίαση 1 

Υπολογιστής ανά 

µαθητή(ες) ή 

προβολή του κουίζ 

µε τον 

βιντεοπροβολέα. 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 σελίδα 125 

1. Ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτηµα: «Το 

µελανηφόρο κύτταρο παράγει τη χρωστική 

µελανίνη, αλλά δεν παράγει αιµοσφαιρίνη. Αυτό 

σηµαίνει ότι το µελανηφόρο κύτταρο στερείται 

των γονιδίων για την αιµοσφαιρίνη;» 

2. Αφού οι µαθητές ανταποκριθούν, σύµφωνα µε 

τα συµπεράσµατα της συζήτησης που έχει ήδη  

διεξαχθεί  και υποδείξουν ότι και το µελανηφόρο 

κύτταρο φέρει τα γονίδια για την παραγωγή της 

αιµοσφαιρίνης, ο εκπαιδευτικός τους ρωτά: «γιατί 

κατά την άποψή τους τα µελανηφόρα κύτταρα 

δεν παράγουν αιµοσφαιρίνη;»  

3. Αν κρίνει σκόπιµο βοηθά τους µαθητές του να 

ανακαλέσουν τη γνώση ότι για την παραγωγή 

µιας πρωτεΐνης (πρωτεϊνοσύνθεση - µετάφραση) 

απαιτείται προηγουµένως η µεταγραφή του 

γονιδίου (ων) που την καθορίζουν.   

4. Προβάλλει την  3η διαφάνεια της παρουσίασης 

και συζητά µαζί τους για τη σηµασία του 

υποκινητή και των µεταγραφικών παραγόντων, 

στην έναρξη της µεταγραφής. (τους επισηµαίνει 

ότι η σταθεροποίηση της σύνδεσης της RNA 

πολυµεράσης µε τον υποκινητή απαιτεί τη 

µεσολάβηση των µεταγραφικών παραγόντων) 

5. Προβάλλει (4η  διαφάνεια) και διανέµει το 

φύλλο εργασίας 1. 

6. Μετά τη συµπλήρωση του φύλλου εργασίας 
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Τελική  

1. Προβάλει στους µαθητές του την 8η διαφάνεια 

και διανέµει το αντίστοιχο φύλλο εργασίας (3).  

2. Αναθέτει στους µαθητές του οµαδικές 

εργασίες, αφού τους παρέξει το κατάλληλο υλικό 

(διευθύνσεις-βιβλιογραφία), µε σκοπό την ένταξή 

τους σε µια ιστοσελίδα. 

Συµπληρώνουν 

το φύλλο 

εργασίας και 

συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται. 

∆ιεκπεραιώνουν, 

εκθέτουν και 

παρουσιάζουν 

στην ιστοσελίδα 

την οµαδική 

εργασία που τους 

έχει ανατεθεί. 

Αποφασίζουν, 

συµβουλευόµενοι 

τον εκπαιδευτικό 

για τη δοµή της 

εργασίας, τις 

πηγές που θα 

αναζητήσουν 

(πέραν των 

προτεινόµενων 

δικτυακών 

τόπων) τη 

µέθοδο που θα 

υιοθετήσουν, τη 

µορφή της 

Παρουσίαση 1 

Φύλλο εργασίας 3 

Υπολογιστής ανά 

µαθητή ή προβολή 

της παρουσίασης 

µε τον 

βιντεοπροβολέα. 
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∆ιδακτικό υλικό: 

1. Πρότυπο ιστοσελίδας µαθήµατος που περιλαµβάνει: 

� Παρουσίαση που προβάλλεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

� Video 

� Φύλλα εργασίας 

 

Β. Τεχνολογικά µέσα (συσκευές και λογισµικό): 

� Υπολογιστές 

� Βιντεοπροβολέας 

� Ι.Ε. 

� POWER POINT 

� WORD 
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Φύλλο εργασίας 1  

Στο σχήµα εικονίζεται ένα γονίδιο µε τον υποκινητή του. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε 

βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει το σχήµα: 

 

1. Ποια από τα τµήµατα που ορίζονται από τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆ αποτελούν το γονίδιο; 

 

 

 

2. Ποια από τα τµήµατα που ορίζονται από τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆, αποτελούν τον 

υποκινητή του γονιδίου; 

 

Φύλλο εργασίας 2 

Στο σχήµα εικονίζεται το γονίδιο της β πολυπεπτιδικής αλυσίδας στον άνθρωπο. Να 

απαντήσετε στις  ερωτήσεις µε βάση τις πληροφορίες που σας παρέχει το σχήµα: (οι 

αριθµοί δεν αντιστοιχούν σε νουκλεοτίδια αλλά σε αµινοξέα που κωδικοποιούνται από την 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του γονιδίου)  

 

3. Το γονίδιο είναι συνεχές ή ασυνεχές, γιατί; 



ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04 

 

 σελίδα 129 

 

 

4. Ποιο είναι το µήκος του πρόδροµου m RNA που µεταγράφεται από αυτό το 

γονίδιο, γιατί; 

 

 

5. Ποιο είναι το µήκος του ώριµου m RNA που µεταγράφεται από αυτό το γονίδιο, 

γιατί; 

 

 

6. Από πόσα αµινοξέα θα αποτελείτο η β πολυπεπτιδική αλυσίδα, αν το πρόδροµο 

m RNA δεν υφίστατο ωρίµανση; Γιατί; 

 

 

7. Ποιος είναι ο κωδικός και ποιος ο µη κωδικός κλώνος του γονιδίου (ο Ι ή ο ΙΙ); 

Γιατί; 

 

 

Φύλλο εργασίας 3 

1. Ονοµάστε τις διαφορετικές περιοχές που περιέχει το ώριµο και το πρόδροµο m 

RNA. ∆ιακρίνετέ τις αναφορικά µε το αν κωδικοποιούν ή όχι την ένταξη αµινοξέων.  

2. Με βάση όσα πληροφορηθήκατε στο µάθηµα και όσα γνωρίζετε  που κατά τη 

γνώµη σας η έκφραση: ΄Ένα γονίδιο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή µιας 

πρωτεΐνης είναι ελλιπής ή όχι ιδιαίτερα ακριβής; 

3.  Τι λέτε (µετά τις γνώσεις που αποκτήσατε): Η γνώση της αλληλουχίας του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος, φθάνει για τον προσδιορισµό των πολυπεπτιδίων που 

παράγονται και των γνωρισµάτων που ελέγχονται από το ανθρώπινο γονιδίωµα; 

4. Το 60% του ανθρώπινου γονιδίωµατος και του γονιδιώµατος της Drosophyla 

melanogaster είναι κοινό. Ωστόσο η µύγα είναι… «µυγένια» και ο άνθρωπος … 

«ανθρώπινος»…. Έχετε κάποια πιθανή εξήγηση; 
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Βιοποικιλότητα: Αξία και Απειλές 

Κεντρική ιδέα σεναρίου 

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η εξοικείωση των επιµορφούµενων µε τις δυνατότητες 

χρήσης του διαδικτύου για την υποστήριξη της διδασκαλίας στην τάξη. Το συγκεκριµένο 

σενάριο αποσκοπεί αρχικά στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών 

από σχετικούς διαδικτυακούς τόπους και στη δηµιουργία τελικά από τον επιµορφούµενο 

ιστοσελίδας. 

Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου αναµένεται: 

� Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε τους τρόπους αναζήτησης και αξιοποίησης 

πληροφοριών από το διαδίκτυο 

� Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε τη χρήση λογισµικού κατασκευής ιστοσελίδων 

� Η συγκέντρωση διδακτικού υλικού που θα είναι προσβάσιµο από τους µαθητές σε όλες 

τις φάσεις της διδασκαλίας 

� Η προσέγγιση και αξιοποίηση νέας σύγχρονης γνώσης που ακολουθεί τις εξελίξεις της 

Βιολογίας και  δεν περιέχεται στα σχολικά βιβλία)   

� Η ανάδειξη της ιστοσελίδας σε εκπαιδευτικό εργαλείο για τους µαθητές  στο πλαίσιο  

εκπόνησης οµαδικών εργασιών 

� Η κατανόηση της αξίας της συνδυασµένης χρήσης µέσων των νέων τεχνολογιών 

 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Η διδακτική µέθοδος που ακολουθείται είναι η µέθοδος Project 

Περιγραφή 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη δηµιουργία εισαγωγικής παρουσίασης και ιστοσελίδας για τη 

διδασκαλία της θεµατικής ενότητας. Παράλληλη χρήση του εργαστηρίου Βιολογίας. 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι ∆ιδακτικοί στόχοι που αφορούν στο αντικείµενο της συγκεκριµένης ενότητας είναι: 

Οι µαθητές µε την περάτωση της διδασκαλίας πρέπει να είναι ικανοί: 

� Να αναγνωρίζουν την αξία της εντυπωσιακής ποικιλίας και αφθονίας ειδών που 

απαντώνται σε οικεία οικοσυστήµατα (µέσα από την προσέγγιση του µικρόκοσµού 

των γλυκών νερών) 

� Να κατανοούν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς  (ροή 

ενέργειας, τροφικές αλυσίδες και πλέγµατα, τροφικές πυραµίδες, τροφικά επίπεδα) 

και µεταξύ αυτών και των αβιοτικών στοιχείων του περιβάλλοντος τους. 
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� Να εκτιµούν την οικολογική σηµασία των µικροοργανισµών για τη σταθερότητα 

των υδάτινων οικοσυστηµάτων αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που συχνά 

επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες (ρύπανση κ.ά.) 

� Να κατανοούν την έννοια της Φυσικής Επιλογής και της βιολογικής εξέλιξης των 

ειδών µέσω ανάπτυξης προσαρµογών για επιβίωση και αναπαραγωγική επιτυχία 

� Να εξοικειωθούν µε τη χρήση µικροσκοπίου 

Στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται οι παράγοντες διδασκαλίας 
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Πίνακας 1. Παράγοντες διδασκαλίας 

 

  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Εκπαιδευτικός 
Μαθητές ∆ιδακτικό υλικό 

Τεχνολογικά 

µέσα 

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 ∆
Ι
∆
Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ι
Α
Σ
 

Προετοιµασία 

Επισκέπτεται  µε τους µαθητές την πιο κοντινή στο σχολείο 

υδατοσυλλογή µε γλυκό νερό και συλλέγει δείγµατα για 

µικροσκόπηση. 

Αντλεί από το διαδίκτυο πληροφορίες και υλικό, εικόνες και 

βίντεο που δείχνουν τη µορφή, τα οργανίδια την κίνηση και 

την αφθονία των µικροοργανισµών του γλυκού νερού.  

Εντάσσει το υλικό σε ιστοσελίδα που συνθέτει ο ίδιος. 

∆ηµιουργεί παρουσίαση µε Power Point. 

 

Επισκέπτονται µε τη 

συνοδεία του 

εκπαιδευτικού την 

πιο κοντινή στο 

σχολείο 

υδατοσυλλογή και 

συλλέγουν δείγµατα 

νερού   

Εύρεση 

δικτυακών 

τόπων, 

αξιολόγηση τους, 

επιλογή υλικού  

Παρουσίαση µε 

Power Point. 

Φύλλα εργασίας 

PC 

Λογισµικό 

κατασκευής 

ιστοσελίδων 

(Word, Front 

Page)Λογισµικό 

παρουσιάσεων 

(POWER POINT) 

Λογισµικό 

παραγωγής 

ερωτηµατολογίων 

Σύνδεση µε το 

διαδίκτυο 
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Εισαγωγική 

παρουσίαση 

1. Προβάλλει την παρουσίαση που δηµιούργησε αξιοποιώντας 

και το έτοιµο υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα  

http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/ergastiriakos_odigos/introduction/frame

set1.htm  

2. Προβάλλει τον πίνακα µε τα πέντε «Βασίλεια» του έµβιου 

κόσµου και συζητά µε τους µαθητές για την ποικιλία των 

µορφών ζωής στον πλανήτη µας (µακροσκοπικών και 

µικροσκοπικών).  

3. Προβάλλει την απλοποιηµένη σχηµατική απεικόνιση 

τροφικής αλυσίδας σε µία λίµνη  και συζητά για τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς του 

γλυκού νερού (τροφικές σχέσεις – τροφικά πλέγµατα) και 

µεταξύ αυτών και των αβιοτικών στοιχείων του 

περιβάλλοντος τους (προσαρµογές για επιβίωση).  

4. Ξεκινά την προβολή εικόνων και βίντεο µε τους 

αντιπροσωπευτικότερους  µικροοργανισµούς που 

υπάρχουν στα γλυκά νερά της χώρας µας. 

Περιγράφει τον κάθε οργανισµό και εξηγεί στους µαθητές τι 

θα προσπαθήσουν να δουν κατά τη διάρκεια της 

µικροσκόπησης 

Οι µαθητές 

παρακολουθούν την 

παρουσίαση και  

συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται 

Παρουσίαση 

Power Point 

Προβολή της 

παρουσίασης µε 

βιντεοπροβολέα 
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Μικροσκόπη

ση 

1. Προβάλλει την εικόνα του µικροσκοπίου που θα 

χρησιµοποιηθεί και εξηγεί τι συµπεριλαµβάνεται σε κάθε 

τµήµα του.  

2. Προετοιµάζει σε συνεργασία µε τους µαθητές τα δείγµατα 

για µικροσκόπηση. 

3. Συνδέει ένα από τα µικροσκόπια µε µικροκάµερα και 

υποδεικνύει στους µαθητές τον τρόπο χρήσης της. 

4. Βοηθά τους µαθητές κατά τη διάρκεια της παρατήρησης 

φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού στα µικροσκόπια τους. 

Βοηθά τους µαθητές στη διάρκεια λήψης φωτογραφιών και 

βίντεο από τα δείγµατα που ο καθένας έχει. 

1. Εξοικειώνονται 

µε τη χρήση του 

µικροσκοπίου και τη 

χρήση της 

µικροκάµερας.  

2. ∆ηµιουργούν την 

προσωπική τους 

συλλογή µε 

φωτογραφίες και 

βίντεο που 

δηµιουργούν από το 

παρασκεύασµα τους. 

3. ∆ηµιουργούν 

παρουσίαση µε 

Power Point 

ενθέτοντας 

φωτογραφίες και 

βίντεο µε τους 

µικροοργανισµούς 

που παρατήρησαν 

στο παρασκεύασµα 

Εικόνα του 

µικροσκοπίου που 

θα 

χρησιµοποιηθεί. 

Παρασκευάσµατα 

για µικροσκόπηση 

 

1. Μικροσκόπιο 

για κάθε µαθητή  

2.Μικροκάµερα  

3.Βιντεοπροβολέα

ς 

4. Βίντεο 

5. Τηλεόραση 

6. PC 

7. Λογισµικό 

Επεξεργασίας 

Εικόνας 

8. Λογισµικό 

∆ηµιουργίας 

Παρουσίασης και 

Ιστοσελίδας 
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∆ιδακτικό υλικό, Προτεινόµενοι διαδικτυακοί Τόποι, Τεχνολογικά µέσα 

∆ιδακτικό υλικό 

�  Παρουσίαση Power Point µε φωτογραφίες και βίντεο 

�  Εικόνα του µικροσκοπίου µε παρουσίαση των διαφόρων τµηµάτων του 

�  Βίντεο και φωτογραφίες των αντιπροσωπευτικότερων µικροοργανισµών του 

γλυκού νερού 

Προτεινόµενοι διαδικτυακοί τόποι: 

� http://ebiomedia.com/gall/drop/dropmain.html 

� http://en.wikipedia.org/wiki/Zooplankton 

� http://www.biology-online.org/6/16_plankton.htm 

� (ιστοσελίδες µε πλήθος πληροφοριών για τους µικροοργανισµούς του νερού) 

� http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ergastiriakos_odigos/index.htm 

� (ιστοσελίδα όπου περιγράφονται αντιπροσωπευτικοί µικροοργανισµοί του 

γλυκού νερού και δίνονται οδηγίες για τη χρήση του οπτικού µικροσκοπίου και τη 

δηµιουργία παρασκευασµάτων για µικροσκόπηση.  

� Κινούµενες εικόνες και βίντεο: 

� http://www.microscopy.fsu.edu/moviegallery/ 

� http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/wimsmall/crust.html 

� http://bio.rutgers.edu/~gb101/lab6_protists/l6a3b.html 

Τεχνολογικά µέσα (συσκευές και λογισµικό): 

� Υπολογιστές 

� Βιντεοπροβολέας 

� Ιnternet ExplorerΕ. 

� POWER POINT 

� WORD 

� Μικροσκόπια 

� Μικροκάµερα 
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Ανάπτυξη ∆ιδακτικού Υλικού 

1. Ενδεικτική παρουσίαση Power Point  

 

Εικόνα 1. Πρώτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 2. ∆εύτερη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 3. Τρίτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 4. Τέταρτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 5. Πέµπτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 6. Έκτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 7. Έβδοµη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 8. Όγδοη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 9. Ένατη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

 

Εικόνα 10. ∆έκατη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 11. Ενδέκατη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 12. ∆ωδέκατη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 13. ∆έκατη τρίτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 14. ∆έκατη τέταρτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 15. ∆έκατη πέµπτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 16. ∆έκατη έκτη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 17. ∆έκατη έβδοµη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Εικόνα 118. ∆έκατη όγδοη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 

 

Εικόνα 19. ∆έκατη ένατη οθόνη ενδεικτικής παρουσίασης 
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Ρύπανση ατµόσφαιρας, νερού, εδάφους, όξινη βροχή 

Κεντρική ιδέα του σεναρίου 

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η εξοικείωση των επιµορφούµενων µε τις δυνατότητες 

χρήσης του διαδικτύου για την υποστήριξη της διδασκαλίας στην τάξη. Το συγκεκριµένο 

σενάριο αποσκοπεί αρχικά στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών 

από σχετικούς διαδικτυακούς τόπους και στη δηµιουργία τελικά από τον επιµορφούµενο 

ιστοσελίδας. 

Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου αναµένεται: 

Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε τους τρόπους αναζήτησης και αξιοποίησης 

πληροφοριών από το διαδίκτυο 

� Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού µε τη χρήση λογισµικού κατασκευής ιστοσελίδων 

� Η συγκέντρωση διδακτικού υλικού που θα είναι προσβάσιµο από τους µαθητές σε όλες 

τις φάσεις της διδασκαλίας 

� Η προσέγγιση και αξιοποίηση νέας σύγχρονης γνώσης που ακολουθεί τις εξελίξεις της 

Βιολογίας και  δεν περιέχεται στα σχολικά βιβλία)   

� Η ανάδειξη της ιστοσελίδας σε εκπαιδευτικό εργαλείο για τους µαθητές  στο πλαίσιο  

εκπόνησης οµαδικών εργασιών 

� Η κατανόηση της αξίας της συνδυασµένης χρήσης µέσων των νέων τεχνολογιών 

1. Μέθοδος διδασκαλίας 

Οι διδακτικές µέθοδοι που ακολουθούνται είναι η καθοδηγούµενη ανακαλυπτική 

µέθοδος, η  µέθοδος Project και η µέθοδος της χαρτογράφησης εννοιών. 

2. Περιγραφή 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παρουσίαση της ενότητας Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες 

και Περιβαλλοντικά Προβλήµατα: Ρύπανση ατµόσφαιρας, νερού, εδάφους, όξινη 

βροχή. 

3. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι ∆ιδακτικοί στόχοι που αφορούν στο αντικείµενο της συγκεκριµένης ενότητας 

είναι: 

Οι µαθητές µε την περάτωση της διδασκαλίας πρέπει να είναι ικανοί: 

� Να συσχετίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες µε τη ρύπανση και τις αρνητικές 

συνέπειες που επιφέρει στα οικοσυστήµατα (χερσαία και υδατικά) 

� Να κατανοούν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις διαφορετικές µορφές 

ρύπανσης (ατµοσφαιρική, ρύπανση, υδάτων, ρύπανση εδάφους)  
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� Να αναγνωρίζουν τα αίτια της εκδήλωσης του φαινοµένου της όξινης βροχής και 

τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει στο έδαφος και τους χερσαίους οργανισµούς, 

στο νερό και στις µορφές ζωής που αυτό υποστηρίζει 

� Να συσχετίζουν το φαινόµενο της όξινης βροχής µε: 

� τη διάβρωση του εδάφους και την επακόλουθη µείωση της ποικιλίας και της 

αφθονίας των χερσαίων οργανισµών  

� τη µείωση της διαφάνειας του νερού στα υδάτινα οικοσυστήµατα 

� την άµεση επίδραση των όξινων εισροών στα υδατικά οικοσυστήµατα, τη µείωση 

του pH του νερού και την επακόλουθη διαµόρφωση δυσµενών συνθηκών για την 

επιβίωση πολλών οργανισµών 

� Να παρατηρούν την άµεση επίδραση όξινων διαλυµάτων σε πετρώµατα 

διαφορετικού τύπου, στη φύτρωση σπερµάτων, σε τµήµατα ώριµων φυτών κ.ά. 

 

Στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται οι παράγοντες διδασκαλίας. 
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Πίνακας 1. Παράγοντες διδασκαλίας 

   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

  
Εκπαιδευτικός Μαθητές 

∆ιδακτικό 

υλικό 
Τεχνολογικά µέσα 

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 ∆
Ι
∆
Α
Σ
Κ
Α
Λ
Ι
Α
Σ
 

Προετοιµασία 

Ο εκπαιδευτικός επισκέπτεται σχετικούς διαδικτυακούς 

τόπους και επιλέγει το κατάλληλο υλικό. 

Εντάσσει το υλικό σε ιστοσελίδα που συνθέτει ο ίδιος. 

∆ηµιουργεί παρουσίαση µε Power Point 

 Εύρεση 

δικτυακών 

τόπων, 

αξιολόγηση 

τους, επιλογή 

υλικού  

Παρουσίαση 

µε Power 

Point. Φύλλα 

εργασίας 

PC 

Λογισµικό κατασκευής 

ιστοσελίδων (Word, 

Front Page) Λογισµικό 

παρουσιάσεων 

(POWER POINT) 

Λογισµικό παραγωγής 

ερωτηµατολογίων 

Σύνδεση µε το 

διαδίκτυο 
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Εισαγωγική µε 

διαδικασίες 

διαγνωστικής 

αξιολόγησης 

5. Για να αξιολογήσει τις πρότερες γνώσεις των 

µαθητών σε σχέση µε τα µεγάλα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ο εκπαιδευτικός προβάλλει από την 

ιστοσελίδα 

http://www.kpe.gr/online/JClose/problimata.htm 

     τη διαδραστική δραστηριότητα «Πόσο ενηµερωµένοι  

     είστε για κάποια από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα  

     της  εποχής µας;» 

2.  Οι µαθητές µέσα από συζήτηση συµπληρώνουν τα  

     ερωτήµατα τη δραστηριότητα  on line 

6. Αφού ολοκληρώσουν οι µαθητές τη δραστηριότητα 

προκαλεί συζήτηση και εντοπίζει τα σηµεία που 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάρκεια της 

διδασκαλίας του. 

7. Οργανώνει την παρουσίαση του θέµατος µε βάση τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την υλοποίηση 

της δραστηριότητας 

Υλοποιούν τη 

δραστηριότητα και 

συµµετέχουν στη 

συζήτηση 

Αξιοποίηση 

του υλικού 

που υπάρχει 

στο διαδίκτυο 

PC, σύνδεση στο 

διαδίκτυο, εκτυπωτής 
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Ενδιάµεση 

5. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης προβάλλει την 

παρουσίαση που έχει δηµιουργήσει και έχει ενθέσει 

στην ιστοσελίδα του αξιοποιώντας και το υλικό που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/istoselida-

biodiversity/b/chemical_pollution.htm και στις 

ιστοσελίδες http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-

biodiversity/b/eutrofismos.htm και http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/istoselida-

biodiversity/b/bioaccum.htm  

6. Στη διάρκεια της παρουσίασης εξηγεί τη σχέση 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ρύπανσης. 

7. Παρουσιάζει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των 

διαφόρων µορφών ρύπανσης 

8. Τονίζει τα αίτια και το µηχανισµό δηµιουργίας της 

όξινης βροχής, καθώς και τις επιπτώσεις της στο 

έδαφος και στα πετρώµατα,  στο νερό και στους 

ζωντανούς οργανισµούς 

9. Συζητά µε τους µαθητές.  

Συµµετέχουν στη 

συζήτηση που 

διεξάγεται κατά τη 

διάρκεια της 

παρουσίασης. 

Αξιοποίηση 

του υλικού 

που υπάρχει 

στο διαδίκτυο  

 

1. Προβολή της 

παρουσίασης µε 

βιντεοπροβολέα  

2. Σύνδεση στο 

διαδίκτυο 
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Τελική 

1. Επισκέπτεται την ιστοσελίδα  http://kpe- 

kastor.kas.sch.gr/istoselida-

biodiversity/drastiriotita/index.htm  και αναζητεί  

    δραστηριότητες που θα στηρίξουν την εµπέδωση των   

    όσων παρουσίασε 

2. Επιλέγει δύο δραστηριότητες, µια για άµεση 

υλοποίηση  

    µε παιδαγωγικό παιχνίδι (Ευτροφισµός) και µια ακόµη  

    βιωµατική αλλά περισσότερο µακροπρόθεσµη (Όξινη    

    Βροχή και Φυτά 

3. Αναθέτει σε οµάδες µαθητών την αναζήτηση επιπλέον  

   υλικού βίντεο και φωτογραφιών που θα αναρτήσουν  

   στην ιστοσελίδα του µαθήµατος 

1.Υλοποιούν τη 

δραστηριότητα 

που σχετίζεται µε 

τον ευτροφισµό  

2. Συζητούν για 

την 

αλληλοσυσχέτιση 

των διαφόρων 

µορφών 

ρύπανσης 

3. Αρχίζουν την 

υλοποίηση της 

δραστηριότητας 

«Όξινη Βροχή και 

Φυτά» 

3. Αναζητούν στο 

διαδίκτυο 

πληροφορίες και 

υλικό σε 

συνεργασία µε τον 

εκπαιδευτικό  

Αξιοποίηση 

του υλικού 

που υπάρχει 

στο διαδίκτυο 

Βιντεοπροβολέας,PC, 

σύνδεση στο 

διαδίκτυο, εκτυπωτής, 

λογισµικό κατασκευής 

ιστοσελίδων 
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∆ιδακτικό υλικό, Τεχνολογικά µέσα 

1. ∆ιδακτικό υλικό 

� Παρουσίαση Power Point µε φωτογραφίες και βίντεο 

� Κουίζ 

� ∆ραστηριότητα 1. Ευτροφισµός 

� ∆ραστηριότητα 2. Όξινη Βροχή και Φυτά 

 

2. Τεχνολογικά µέσα (συσκευές και Λογισµικό 

� Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

� Βιντεοπροβολέας 

� Internet Explorer  

� Power Point 

� Word 

� Λογισµικό δηµιουργίας  ιστοσελίδων 

 

Ανάπτυξη διδακτικού υλικού 

1. Ενδεικτική παρουσίαση Power Point για τη ρύπανση της Ατµόσφαιρας 

 

         Εικόνα 20. Πρώτη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 
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Εικόνα 21. ∆εύτερη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 

 

 

Εικόνα 22. Τρίτη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 
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Εικόνα 23. Τέταρτη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 

 

 

Εικόνα 24. Πέµπτη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 
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Εικόνα 25. Έκτη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 

 

 

 

Εικόνα 26. Έβδοµη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 
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Εικόνα 27. Όγδοη διαφάνεια της ενδεικτικής παρουσίασης για τη ρύπανση της 

ατµόσφαιρας 

2.  Ενδεικτικό Κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης για κάποια από τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα της εποχής µας. 

(http://www.kpe.gr/online/biopoikilotita/close/problimata.htm.) 
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Εικόνα 28. Πρώτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση 

µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Εικόνα 29. ∆εύτερη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε 

σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 
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Εικόνα 30. Τρίτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση 

µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

 

Εικόνα 31. Τέταρτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση 

µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα 




