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Σενάρια στη Βιολογία

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Βιοεπιστηµών

Η διδασκαλία των Βιοεπιστηµών µπορεί να επωφεληθεί πολλαπλά σε σύγκριση µε
τη διδασκαλία των άλλων θετικών επιστηµών, από τη χρήση των ΤΠΕ, και για
λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαιτερότητα των αντικειµένων τους, αλλά και για
λόγους που σχετίζονται µε το πώς αυτά τα αντικείµενα µπορούν να προσεγγιστούν
διδακτικά.
Η νέα τεχνολογία συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της
Βιολογίας, διότι στα παραδοσιακά διδακτικά µέσα (µαυροπίνακας, διαφάνειες
οverhead),

προσθέτει

εργαλεία

(από

την

τηλεόραση

τα

προγράµµατα

παρουσιάσεων, ως τις πολυµεσικές εφαρµογές και το διαδίκτυο) που καθιστούν
δυνατή:



Την αναπαράσταση περιβαλλόντων του µικρόκοσµου και του µακρόκοσµου

(από το κύτταρο, ως τον οργανισµό και τα οικοσυστήµατα) στα οποία η επίσκεψη
είναι αδύνατη,



Την πραγµατοποίηση εικονικών πειραµάτων των οποίων η εκτέλεση στο

σχολικό εργαστήριο είναι ανέφικτη (είτε για οικονοµικούς λόγους ή µέσων, είτε
για λόγους χρόνου, ή επικινδυνότητας),



Την

εικονική

αναπαραγωγή

φαινοµένων

που

η

διάρκειά

τους

είναι

µεγαλύτερη της σχολικής ώρας, αν όχι της διάρκειας της ζωής µας (όπως λ.χ. της
εξέλιξης), και πολλά άλλα.

Όµως οι νέες τεχνολογίες δεν προσφέρουν µόνο ένα υποκατάστατο για διδακτικά
µέσα που είναι απρόσιτα στην σχολική αίθουσα, όπως επίσης δεν αποτελούν
απλώς

προαιρετικά

βοηθήµατα

της

διδασκαλίας,

που

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά µε τα παραδοσιακά εποπτικά µέσα. Αντιθέτως η
διδακτική προσέγγιση των περισσότερων βιολογικών φαινοµένων, λόγω της
φύσης τους, καθιστά αναγκαία την προσφυγή στα µέσα που προσφέρει η νέα
τεχνολογία.
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Οι βιολογικές δοµές και λειτουργίες, εκ φύσεως σύνθετες και πολυπαραγοντικές,
παρουσιάζονται, αναλύονται και ερµηνεύονται καλύτερα, µε τη χρήση διδακτικών
µέσων

που

µπορούν

οργανώνοντας

τις

να

αντικατοπτρίσουν

πληροφορίες

που

τις

την

πολυπλοκότητά

αφορούν,

σε

τους,

επάλληλα

και

αλληλεπιδρώντα επίπεδα αυξηµένης πολυπλοκότητας.
Κάτι τέτοιο ακόµη και αν δεν είναι αδύνατο να επιτευχθεί µε τη χρήση των
παραδοσιακών

διδακτικών

εργαλείων

(άλλωστε

η

Βιολογία

διδάχτηκε

και

συνεχίζεται να διδάσκεται σχεδόν αποκλειστικά µε τη χρήση του µαυροπίνακα, του
προβολέα διαφανειών και του µικροσκοπίου) δεν επιτυγχάνεται τόσο παραγωγικά,
όσο υπόσχεται η χρήση της νέας τεχνολογίας.
Μια διδασκαλία

λ.χ. του µαθήµατος της φωτοσύνθεσης στηριγµένη στις

παραδοσιακές µεθόδους αφιερώνεται στην παρουσίαση «στιγµιοτύπων» του
φαινοµένου στο µοριακό, το κυτταρικό και το οργανισµικό επίπεδο, και εκ των
πραγµάτων µπορεί να δηµιουργήσει την απατηλή εντύπωση, ότι τα επίπεδα αυτά
είναι ή ανεξάρτητα µεταξύ τους, ή πολύ περισσότερο ότι αποτελούν ευθεία
αντανάκλαση µιας λίγο ως πολύ απλής φυσικοχηµικής διαδικασίας.
Αντιθέτως η διδασκαλία της φωτοσύνθεσης, στηριγµένη σε ένα κατάλληλο
λογισµικό, ή σε ένα συνδυασµό διαφορετικών λογισµικών κ.α. µέσων όπως το
διαδίκτυο,

µπορεί να εξαντλήσει τη µελέτη των ιδιοτήτων καθενός επιµέρους

επιπέδου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους.
Κυρίως όµως µπορεί να αναδείξει ότι όσο αναγκαίο είναι το φυσικοχηµικό
«υπέδαφος» για την διενέργεια της φωτοσύνθεσης, άλλο τόσο αναγκαίες είναι οι
βιολογικές υπερδοµές, από τα συµπλέγµατα των µακροµορίων (µεµβράνες
θυλακοειδών), ως το οργανίδιο (χλωροπλάστης), το φυτικό κύτταρο, τον
οργανισµό, και ας µη παραλείψουµε, και το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται συν
τη

µακρόχρονη

διαδικασία

(εξέλιξη)

που

σφυρηλάτησε

τη

βιολογική

καταλληλότητα τους.
Παράλληλα το περιβάλλον µάθησης που δηµιουργεί ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό
λογισµικό ή µια ιστοσελίδα µαθήµατος που χειρίζονται οι µαθητές, υπόσχεται
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη διδασκαλία.. Αναγκαίο το µικροσκόπιο και οι
διαφάνειες

µε

την

αναµφισβήτητη

παρουσίαση

«πραγµατικών»

βιολογικών

αντικειµένων, απαραίτητη η δοµηµένη παράδοση, χωρίς την οποία καµιά
διδασκαλία δεν µπορεί να είναι επιτυχής, ευπρόσδεκτος ο ταλαντούχος δάσκαλος.
Πόσα όµως περισσότερα µπορούν να επιτευχθούν αν σε αυτά προστεθούν
εργαλεία µάθησης που κινητοποιούν περισσότερο, σε σύγκριση µε τα παραδοσιακά
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τους,

γιατί

τον

ωθούν

να

επιστρατεύσει

περισσότερη

αυτενέργεια, περισσότερες αισθήσεις ώστε να τα χειριστεί και να συµµετάσχει;
Η χρησιµοποίηση της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία των Βιοεπιστηµών είναι
αναγκαία, και στο άµεσο µέλλον θα καταστεί αδήριτη, για τον επιπλέον λόγο, ότι
οι

Βιοεπιστήµες

αποτελούν,

ένα

ταχύτατο

εξελισσόµενο

αντικείµενο,

που

απαξιώνει την προϋπάρχουσα γνώση, σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα. Για το
λόγο αυτό η άντληση των νέων δεδοµένων, η παρουσίασή τους και η διδασκαλία
τους, εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ένταξη των ΤΠΕ και ιδιαιτέρως του
διαδικτύου στη διδακτική πράξη. Με δεδοµένο µάλιστα ότι ο σύγχρονος κόσµος
γίνεται ολοένα περισσότερο ένας ενιαίος χώρος, η προσφυγή στις τεχνολογίες
αυτές δεν είναι αναγκαία µόνο για λόγους επιστηµονικής ενηµέρωσης, ( λ.χ.
προκειµένου να ολοκληρωθεί ένας µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών ή µια
διατριβή),

αλλά

και

για

την

κατανόηση

στοιχειωδών

καθηµερινότητας, γιατί τέτοια είναι πια, το πρόβληµα

προβληµάτων

της

του AIDS, η νόσος των

πτηνών, η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος κ.α. Έτσι οι ΤΠΕ µπορούν να
βοηθήσουν το µαθητή να αναγάγει το ατοµικό σε κοινωνικό και το τοπικό σε
παγκόσµιο, ώστε να συλλέγει

τις απαραίτητες πληροφορίες, για

να λαµβάνει

κρίσιµες αποφάσεις για την ατοµική και κοινωνική υγεία, την προστασία του
περιβάλλοντος, ως πολίτης της χώρας του και του κόσµου.
Όσο όµως η ιδιαιτερότητα των βιολογικών φαινοµένων, ωθεί για την ένταξη των
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, άλλο τόσο θέτει περιορισµούς και στη λογική της
κατασκευής των εφαρµογών τους, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι
εφαρµογές εντάσσονται και χρησιµοποιούνται στη διδακτική πράξη.
Τα ειδικά εκπαιδευτικά λογισµικά που περιλαµβάνουν ή αποτελούν προσοµοιώσεις
βιολογικών φαινοµένων, όπως και κάθε άλλο λογισµικό, ουσιαστικά αποτελούν
ιδεατά µοντέλα, για το πώς δοµείται και λειτουργεί ένα σύστηµα. Μόνο που τα
βιολογικά συστήµατα (όπως λ.χ. η φωτοσύνθεση ή η µεταβίβαση και εκδήλωση
των κληρονοµικών γνωρισµάτων) είναι πολύπλοκα. Έτσι τα µοντέλα που
παρουσιάζουν βιολογικές διαδικασίες δύσκολα συµπεριλαµβάνουν (σε αντίθεση µε
τα αντίστοιχα λογισµικά για τις άλλες Θετικές επιστήµες) το σύνολο

των

παραµέτρων που τις επηρεάζουν. Ενώ για παράδειγµα σε ένα εκπαιδευτικό
λογισµικό Χηµείας, είναι εύκολη η µελέτη του τάχους µιας χηµικής αντίδρασης σε
σχέση µε τις µεταβολές της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή της θερµοκρασίας,
πώς ένα εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να προδιαγράψει την εξέλιξη ενός είδους
µε τη µεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών και τις τυχαίες µεταλλάξεις που
συµβαίνουν;
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Ειδικά για τις προσοµοιώσεις, ενώ είναι άφθονες και αποδοτικές στη διδασκαλία
αντικειµένων

της

Φυσικής

και

της

Χηµείας,

γιατί

ακριβώς

αφορούν

αναπαραστάσεις πειραµάτων, στη Βιολογία είτε είναι περιορισµένες (γιατί ένα
µέρος της γνώσης της, οφείλεται στην πειραµατική δουλειά), είτε µπορούν να
οδηγήσουν σε απλουστευτικές γενικεύσεις, αν δεν συντεθούν, ώστε να είναι τόσο
πολυπαραγοντικές, όσο και το βιολογικό φαινόµενο που παρουσιάζουν και επίσης
αν δεν ενταχθούν στη διδασκαλία µε τον κατάλληλο τρόπο. Για παράδειγµα ένα
λογισµικό που αφορά στη διδασκαλία της ελεύθερης πτώσης, µπορεί να οδηγήσει
σε εντυπώσεις και συµπεράσµατα µε καθολική εφαρµογή για όλα τα σώµατα που
βρίσκονται στο βαρυτικό πεδίο της Γης. Ισχύει όµως το ίδιο για ένα λογισµικό που
παρουσιάζει τους νόµους του Μέντελ, όταν η σύγχρονη τάση της Γενετικής είναι
να

µετατοπίζεται

από

τα

µεµονωµένα

γονίδια

και

τα

µόρια

στα

δίκτυα

αλληλεπίδρασης µορίων, γονιδίων, κυττάρων, ιστών και οργάνων, προκειµένου
να εξηγήσει το πώς ακριβώς καθορίζεται η εκδήλωση των γνωρισµάτων;
Καταλήγοντας ειδικά για τη Βιολογία, εκτός από τη χρησιµοποίηση των νέων
µέσων, χρειάζεται και η ανανέωση του περιεχοµένου τους και των διδακτικών
προσεγγίσεων που υιοθετούν, ώστε τα µέσα αυτά να είναι αποτελεσµατικά στη
διδασκαλία της.

Κυτταρική Βιολογία

Κεντρική ιδέα των σεναρίων
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα δυναµικό και αναπόσπαστο κτήµα της
εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης. Οι δυνατότητες και οι εφαρµογές τους στην
διδακτική πρακτική είναι πολλές και αναµφισβήτητες. Οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές
αλλά και οι πολίτες που τα χρησιµοποιούν (για διάφορους λόγους ο καθένας)
αυξάνονται καθηµερινά. Ενώ όµως υπάρχει συµφωνία για την προώθηση και
αξιοποίησή τους, τα προβλήµατα και οι ενστάσεις εστιάζονται στον τρόπο µε τον
οποίο αυτές θα εφαρµοστούν στην καθηµερινή διδακτική πρακτική.
Στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών επιµόρφωσης εκπαιδευτικών
για

την

ένταξη

των

Νέων

Τεχνολογιών

στη

διδασκαλία

της

Βιολογίας,

προτείνουµε τρία σενάρια διδασκαλίας (ενδεικτικά) στα οποία εντάσσουµε τη
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χρήση των Ν.Τ. (σε διαφορετικό ποσοστό κάθε φορά) σε σχέδια µαθηµάτων µε
τρόπο ώστε:



Να δίνεται πρωτοβουλία στο µαθητή να σκεφτεί, να οργανώσει, να εφεύρει,

να ενεργεί και να δραστηριοποιείται παράλληλα µε τη χρήση των Ν.Τ. Να
προωθείται δηλαδή η ενεργητική µάθηση ενθαρρύνοντας τη διερεύνηση και τον
πειραµατισµό.



Να µπορεί ο µαθητής να αξιοποιεί µε παιδαγωγικό τρόπο την δικτυακή και

υπολογιστική υποδοµή του Σχολείου του (λογισµικά εγκεκριµένα από το
Υπουργείο Παιδείας).



Να έχει το αίσθηµα της ελευθερίας, να χαίρεται µε την εργασία του (π.χ. να

επιτυγχάνεται η γνώση µέσα από το παιχνίδι), να επικοινωνεί και να συνεργάζεται
µε τους συµµαθητές και το δάσκαλό του.



Να αναπτύσσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά του.

Τελικά µε τη βοήθεια των Ν.Τ. να επιτυγχάνεται η ενεργητική, συνεργατική και
διερευνητική µάθηση.
Είναι σηµαντικό για το µαθητή να νοιώθει ότι αυτό που κάνει έχει κάποιο στόχο
και µπορεί να του χρησιµεύσει σε κάτι. Η «σκόπιµη δράση» δηλαδή και όχι η
άσκοπη που τη θεωρεί η µαθητής σπατάλη και χάσιµο χρόνου. Για να επιτευχθεί
αυτό, θα πρέπει ο µαθητής να νοιώσει υπεύθυνος για αυτό που αναλαµβάνει, και
να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράζεται φυσικά και ελεύθερα.
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∆ιδακτική µεθοδολογία:
Η πρότασή µας στηρίζεται σε µεθοδολογίες ανάπτυξης προγραµµάτων «βιωµατικής
διδασκαλίας» µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βιωµατική µάθηση µε τη χρήση των
Ν.Τ. (που εντάσσονται σε σχέδια µαθηµάτων), αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνονται και
όλοι

οι

στόχοι

(γνωστικοί,

συναισθηµατικοί,

ψυχοκινητικοί)

του

Αναλυτικού

Προγράµµατος. Στην παραπάνω µεθοδολογία εντάσσεται η συζήτηση, η διδασκαλία σε
οµάδες,

η

διερευνητική

διδασκαλία,

το

εργαστήριο,

δραστηριότητες

πεδίου,

οµαδοσυνεργατικές επικοινωνιακές δραστηριότητες, και φυσικά η χρήση του Η.Υ. και
του διαδικτύου. Αναπτύσσουµε τρία σενάρια: Σενάριο Α (ΚΥΤΤΑΡΟ), Σενάριο Β
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) και Σενάριο Γ(ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ) σύµφωνα µε το παραπάνω
σκεπτικό. Ο εκπαιδευτικός όµως ανάλογα µε τις διδακτικές επιδιώξεις του µπορεί να τα
χρησιµοποιήσει και να τα τροποποιήσει, ώστε να εντάξει επιπλέον σενάρια, που να
εµπεριέχουν όλο το περιεχόµενο και τους στόχους, που αφορούν τη Βιολογία του
κυττάρου.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού:


∆ηµιουργεί ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο και διεγείρει την περιέργεια

των µαθητών.


Ανακαλύπτει και διερευνά τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών, όπως και τις

υπάρχουσες γνώσεις του θέµατος, για το γνωστικό αντικείµενο που θα διδάξει.


Ενθαρρύνει τους µαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους.



Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών και

µεταξύ µαθητών και καθηγητή.


Θέτει ερωτήσεις που βοηθούν τους µαθητές να εκφράσουν το τι έχουν

κατανοήσει κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, να το µοιραστούν µε τους συµµαθητές
τους, και να ανασκευάσουν τυχόν εσφαλµένες απόψεις τους.


Ενθαρρύνει

τους

µαθητές

να

χρησιµοποιήσουν

ότι

έχουν

µάθει,

σε

νέα

προβλήµατα ή ιδέες.


Παρατηρεί και καταγράφει τις κατανοήσεις και τις απόψεις των µαθητών, όπως

και την κατάκτηση δεξιοτήτων τους.


∆ίνει χρόνο και ευκαιρίες στους µαθητές να συγκρίνουν τις ιδέες τους µε αυτές

των συµµαθητών τους.


Με προσωπική επικοινωνία αξιολογεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών

και την σταδιακή κατάκτηση της γνώσης.


Ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των µαθητών.
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Ο ρόλος των µαθητών:


Αποκτούν ενδιαφέρον και περιέργεια για το γνωστικό αντικείµενο.



Εκφράζουν τις αντιλήψεις τους για το θέµα που εξετάζεται.



Θέτουν ερωτήµατα για το τι γνωρίζουν έως τώρα και το τι θα ήθελαν να

µάθουν επιπλέον για ένα θέµα, αλλά και µε ποιόν τρόπο.


Ερχονται

σε

επαφή

µε

διάφορους

τρόπους

αναζήτησης,

παρατήρηση,

περιγραφή και καταγραφή στοιχείων σε συνεργασία µε τους συµµαθητές τους.


Εφαρµόζουν διάφορους τρόπους για επίλυση προβληµάτων.



Μοιράζουν και συγκρίνουν τις εµπειρίες και ιδέες τους µε αυτές των

συµµαθητών τους.


Ανακατασκευάζουν τις ιδέες τους µετά από συζήτηση και αλληλεπίδραση µε

τους συµµαθητές τους.


Συνδέουν τη νέα µε τις προηγούµενες γνώσεις τους.



Χρησιµοποιούν ότι έχουν µάθει για να εξηγήσουν νέα αντικείµενα, γεγονότα ή

ιδέες.


Μπορούν να εκφράσουν τις γνώσεις τους και να εφαρµόσουν τις νέες

δεξιότητες που κατακτούν.


Συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους µε αυτά των συµµαθητών τους και τα

αξιολογούν µαζί µε το δάσκαλο.


Αξιολογούν µόνοι τους την πρόοδό τους.
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Αξιολόγηση:
Η φάση αξιολόγησης αναµφισβήτητα αποτελεί µια πτυχή της µορφωτικής διαδικασίας
του ατόµου, που έχει άµεση σχέση µε την κριτική και κυρίως την αυτοκριτική.
Σε γενικές γραµµές για τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό η αξία του µαθητή εκτιµάται µε
βάση

κάποιες

σταθερές

που

αναφέρονται

σε

ιδιότητες

όπως

η

ικανότητα

αποµνηµόνευσης, η ευγένεια του χαρακτήρα, η γενικότερη επίδοση στα επιµέρους
µαθήµατα κ.λπ.
Σε µαθητοκεντρικές διαδικασίες µάθησης, όπως είναι η Βιωµατική διδασκαλία, η
βαρύτητα

πέφτει

αναλαµβάνουν

κυρίως

σε

πρωτοβουλίες,

ικανότητες
να

των

βρίσκουν

µαθητών
λύσεις

να
για

επικοινωνούν,
την

να

αντιµετώπιση

προβληµατικών καταστάσεων, να είναι αλληλέγγυοι προς τους συµµαθητές τους, να
έχουν πρακτικές ικανότητες κ.λπ.
Στην πρότασή µας γίνεται προσπάθεια να χρησιµοποιήσουµε κριτήρια αξιολόγησης τόσο
στον τοµέα της επίδοσης στο γνωστικό µέρος, όσο και στον τοµέα της δράσης, της
ενεργού συµµετοχής, αλλά και της κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας.

∆ιδακτικό υλικό:
Το διδακτικό υλικό που απαιτείται για την εκπόνηση των σεναρίων είναι το παρακάτω:
1. ∆ιαδίκτυο:
Οι προϋποθέσεις για πρόσβαση και χρήση εφαρµογών µέσω του Web είναι οι
ακόλουθες:


Επεξεργαστής Intel, Pentium III, ή ανώτερος στα 600 MHz.



Λειτουργικό σύστηµα Windows 2000 ή ανώτερο.



Κύρια µνήµη (RAM): 256 MB.



Ρυθµίσεις οθόνης: 1024 × 768 pixels, 32 bit color.



Πρόγραµµα περιήγησης: Netscape Communicator 7.1 or Microsoft Internet

Explorer 6.


Ρυθµίσεις προγράµµατος περιήγησης: JavaScript Enabled.



Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο: 10 MB.



Ταχύτητα σύνδεσης στο Internet: 56 kbps modem ή συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.



Απαιτούµενα προγράµµατα Plug-ins: Macromedia Flash Plug-In, version 6 or

better; or Apple QuickTime Plug-In, version 6 or better.


Κάρτα ήχου και ηχεία.



Υλικό από τις διευθύνσεις:

http://science.education.nih.gov/supplements/nih4/technology/guide/impleme
nting.htm. και
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http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/teaching.htm

2. Τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο λογισµικά:


Κύτταρο µια πόλη.



Αβάκιο http://e-slate.cti.gr/.



Το ανθρώπινο σώµα (προαιρετικά)

3. Βιντεοπροβολέα ή και εργαστήριο µε Η.Υ. σε κάθε µαθητή

Σηµ. Η πρότασή µας χρησιµοποιεί και στηρίζεται σε διευθύνσεις του διαδικτύου.
Είναι όµως δυνατόν οι δραστηριότητες στα σενάριά µας να πραγµατοποιηθούν και
χωρίς αυτό, θα χρειαστεί όµως περισσότερος χρόνος και υλικό (φωτοτυπίες,
διαφάνειες), γι’ αυτό δεν αναπτύσσεται στη συγκεκριµένη πρόταση. Ο
εκπαιδευτικός κρίνει και ανάλογα µε τις δυνατότητές του µπορεί να διαµορφώσει
το υλικό σύµφωνα µε τις ανάγκες της τάξης του.

Υλικό που παράγουν οι µαθητές
 Απαντήσεις µαθητών στο φύλλο εργασίας εισαγωγής.
 Πιθανός «ιστός θέµατος» ανάπτυξης των σεναρίων Α, Β, και Γ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ
Η οργάνωση των παρακάτω σεναρίων βασίζεται στις αρχές της βιωµατικής
µάθησης, σύµφωνα µε την οποία ο εκπαιδευτικός προτείνει και δηµιουργεί
περιβάλλον

πλούσιο

σε

ερεθίσµατα

και

προβληµατισµούς,

που

έµµεσα

κατευθύνουν την οµάδα στο θέµα. Μια προτεινόµενη διαδικασία που στηρίζεται
στον καταιγισµό ιδεών (brainstorming) των µαθητών, θα µπορούσε να ήταν η
ακόλουθη:
Ο εκπαιδευτικός µοιράζει στους µαθητές ή διαβάζει στην τάξη το Φύλλο εργασίας
εισαγωγής: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»:
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μια σοβαρή, µολυσµατική, άγνωστη µέχρι στιγµής ασθένεια, απειλή την περιοχή µας.
Στις περιοχές που έχει εµφανιστεί έχει προσβάλλει το 40% του πληθυσµού που
εµφανίζει απώλεια δυνάµεων και σταδιακή, αυξανόµενη µυϊκή δυσλειτουργία. Αν και
δεν έχουµε έως τώρα καµιά πληροφορία για τη φύση της ασθένειας, πιστεύουµε ότι
οφείλεται σε κάποιο µολυσµατικό παράγοντα. Υπάρχει έντονη κινητοποίηση των αρχών
και των επιστηµόνων για τον περιορισµό της εξάπλωσης της νόσου.
Οι βιοεπιστήµονες έχουν στη διάθεσή τους δείγµατα αίµατος και µυϊκού ιστού ατόµων
που µολύνθηκαν, όπως και δείγµατα υγιών ατόµων που ζουν στην προσβληθείσα
περιοχή. Ενα εικονικό βιολογικό εργαστήριο µε µικροσκόπια και δυνατότητες ανάλυσης
κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ είναι στη διάθεση όποιου θέλει να βοηθήσει
Το σχολείο µας αποφάσισε να συµµετέχει στην παραπάνω προσπάθεια. Κάθε εβδοµάδα
θα δίνουµε αναφορά στο κέντρο έρευνας για την πορεία των ενεργειών µας. Όταν δε
πιστεύουµε ότι είµαστε έτοιµοι, θα επισκεφτούµε το εικονικό εργαστήριο και θα
εξετάσουµε τα δείγµατα. Στο τέλος ίσως χρειαστεί να προτείνουµε και φάρµακα για τη
θεραπεία. Εως τότε ο καθένας από εσάς να σκεφτεί και να γράψει:

 Πώς θα διερευνήσουµε το είδος του µολυσµατικού παράγοντα, τα χαρακτηριστικά
του, ποια κύτταρα ή ποιους ιστούς προσβάλλει;

 Τι θα πρέπει να γνωρίζουµε για να είµαστε έτοιµοι να επισκεφτούµε το εικονικό
εργαστήριο.

 Ποια τεχνολογικά µέσα θα χρησιµοποιήσουµε και µε ποια σειρά;
 Με ποιο τρόπο επιδρά ή τη αλλάζει στον οργανισµό και εµφανίζεται µια ασθένεια;
 Πώς και πού θα εφαρµόσουµε ένα πιθανό φάρµακο;
Καταγράφονται στον πίνακα όλες οι απαντήσεις χωρίς σχόλια µε καταιγισµό ιδεών
(brainstorming), και ζητείται από τους µαθητές να καταστρώσουν ένα πλάνο εργασίας
και έρευνας. Οι απαντήσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν και να αναπτυχθούν τα
σενάρια εργασίας. Ενδεικτικά και υποθετικά:

 Απαντήσεις που αναφέρουν το µέγεθος ή τη δοµή ή το είδος και τα χαρακτηριστικά
των

κυττάρων

ή

των

µικροοργανισµών

(του

µολυσµατικού

παράγοντα)

τις

οµαδοποιούµε για το Σενάριο Α (ΚΥΤΤΑΡΟ).

 Απαντήσεις που αναφέρουν την τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσουµε και µε ποιόν
τρόπο, µικροσκόπια κλπ, τις οµαδοποιούµε για το Σενάριο Β(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ).

 Απαντήσεις που αναφέρουν τρόπους προσβολής και αλλαγής της φυσιολογικής
λειτουργίας του οργανισµού, µελέτη ασθενειών, διαγνώσεις κλπ., τις οµαδοποιούµε για
το Σενάριο Γ(ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ).
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Κατά την ανάπτυξη των σεναρίων χωρίζουµε την τάξη σε οµάδες µε διαφορετικό
αριθµό ατόµων κάθε φορά, ανάλογα µε τη δραστηριότητα, οι οποίες θα
δουλεύουν αρχικά ανεξάρτητα και στο τέλος κάθε εβδοµάδας (ή στο τέλος κάθε
δραστηριότητας), θα ανταλλάσσουν στοιχεία µε τις άλλες οµάδες και θα
ανακοινώνουν τα αποτελέσµατά τους.
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Κύτταρο

Κεντρική ιδέα και δοµή του σεναρίου:
Το σενάριο αποτελείται από τρεις δραστηριότητες ∆Α1, ∆Α2 και ∆Α3. Από αυτές, οι δύο
πρώτες

µπορούν

να

ενταχθούν

µε

συνεχή

τρόπο

(χρονικά)

στη

διδασκαλία

οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ενώ για τη δραστηριότητα ∆Α3 απαιτείται προετοιµασία
για να ενταχθεί σε χρονική σειρά µε τις προηγούµενες ή µπορεί να αποτελέσει
ξεχωριστή ενότητα.
Η προσπάθεια αποσκοπεί:


Να καταδείξει τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης λογισµικών εργαλείων του

σχολείου και του διαδικτύου στη διδασκαλία της ενότητας Κυτταρική Βιολογία.


Να

προτείνει

τρόπους

χρήσης

των

Ν.Τ.

για

δραστηριοποίηση,

δηµιουργία

ενδιαφέροντος, συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών,
όπως και µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικού.


Να ενθαρρύνει τη διερευνητική µάθηση και την ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής

σκέψης.
Στη

δραστηριότητα

∆Α1

γίνεται

κατανοητή

η

έννοια

της

κλίµακας

και

της

αναπαράστασης των µεγεθών των βιολογικών συστηµάτων (καταδεικνύεται και η
σηµασία του µεγέθους για το είδος της τεχνολογίας που χρησιµοποιούµε κάθε φορά
στις διάφορες µελέτες µας).
Στη δραστηριότητα ∆Α2 µελετάται η εφαρµογή των Ν.Τ. για τη διερεύνηση,
ανακατασκευή και αναπαράσταση των δοµών που βρίσκονται µέσα στο κύτταρο, και
γίνεται κατανοητό ότι για το τελικό αποτέλεσµα, απαιτείται χρήση και εφαρµογή
πολλών και διαφόρων τεχνικών.
Τέλος στη δραστηριότητα ∆Α3 υπάρχει ένας ωραίος τρόπος συνδυασµού της έρευνας
στο πεδίο (µε εφόρµηση το παιχνίδι) και αξιοποίησης της στην τάξη µε τη χρήση Ν.Τ.,
όπου συνειδητοποιείται η πορεία της ζωής µέσα από τα διάφορα στάδια ανάπτυξής της,
και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό αναπαριστάται κατά τη διδασκαλία µε εικόνες ή
animations.

∆ιδακτικοί στόχοι:
Γνωστικοί:


Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη των κυττάρων και την αντίστοιχη µεθοδολογία που

15
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χρησιµοποιούµε για τη µελέτη τους, ανάλογα µε το µέγεθός τους (∆Α1).
 Να κατανοήσουν τη σηµασία του µεγέθους των βιολογικών δοµών και τη χρήση
της κλίµακας για την αναπαράστασή τους (∆Α1).
 Να γνωρίσουν τη µεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάλυση και
διερεύνηση δοµών στο εσωτερικό του κυττάρου (∆Α2).
 Να συνειδητοποιήσουν την συµβολή της τεχνολογίας, στη µελέτη της ανάλυσης
των δοµών του κυττάρου (∆Α1, ∆Α2).
 Να κατανοήσουν την αντιστοίχιση του τι υπάρχει στο «βιβλίο» ή την εικονική
αναπαράσταση, µε την πραγµατική δοµή ή κατασκευή (∆Α2, ∆Α3).
 Να κατανοήσουν τη βιολογική σηµασία της µεταµόρφωσης σε ένα οργανισµό
(∆Α3).
 Να εφαρµόσουν αρχές προσοµοίωσης στη µελέτη των ζωντανών οργανισµών
(∆Α3).
 Να

συνειδητοποιήσουν

ότι

η

προσοµοίωση

είναι

υπεραπλούστευση

της

πραγµατικής διαδικασίας και εξυπηρετεί την προσέγγιση των βιολογικών εννοιών,
διαδικασιών ή φαινοµένων (∆Α3).

Συναισθηµατικοί:


Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίλυση

προβληµάτων (∆Α1, ∆Α2, ∆Α3).


Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τους ζωντανούς οργανισµούς και να νοιώσουν

την ανάγκη, για τη φροντίδα και την προστασία τους (∆Α3).

Ψυχοκινητικοί:


Να χρησιµοποιούν αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, ως παραδείγµατα για την

αναπαράσταση βιολογικών δοµών σε κλίµακα (∆Α1).


Να ανακατασκευάσουν στον Η.Υ. και µέσω του διαδικτύου, ένα εικονικό

σχήµα, που έχει (εικονικά) κοπεί σε 6 επίπεδες τοµές (∆Α2).


Να φροντίσουν και να µεγαλώσουν ένα ζωντανό οργανισµό (βάτραχο),

παρακολουθώντας τα στάδια της ανάπτυξής του (∆Α3).


Να χρησιµοποιούν προγράµµατα µορφοποίησης (morphing), ή προγράµµατα

δηµιουργίας animations, για τη µελέτη της ανάπτυξης ενός οργανισµού όπως ο
βάτραχος (επιπλέον χρήση και επεξεργασία ψηφιακής φωτογραφίας) (∆Α3).


Να φτιάξουν µια προσοµοίωση της µεταµόρφωσης ενός βατράχου, από το

στάδιο του αυγού έως το ενήλικο άτοµο (∆Α3).
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Η ∆ιαδικασία βήµα-βήµα:
(Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους µαθητές)=Ερώτηση: Ποια νοµίζετε ότι είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά ενός κυττάρου;
Προβάλουµε µε βιντεοπροβολέα ή οι µαθητές επισκέπτονται µέσω του Η.Υ. του
σχολείου το τµήµα «τα βασικά χαρακτηριστικά του κυττάρου» από το λογισµικό
Κύτταρο µια πόλη: (Κεντρικό µενού, Εισαγωγή, τα βασικά χαρακτηριστικά του
κυττάρου).
Εστιάζουµε στο µέγεθος και στο τι βρίσκεται µέσα.

17
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∆ραστηριότητα ∆Α1 (Η έννοια της κλίµακας και ο παραλληλισµός στην
αναπαράσταση µεγεθών)


Θέτουµε στην τάξη την παρακάτω ερώτηση:

Με ποιο τρόπο µπορούµε να κάνουµε σύγκριση του µεγέθους βιολογικών δοµών
όπως κύτταρα, οργανίδια, βακτήρια ή ιούς; Πώς µπορούµε να συγκρίνουµε αυτές
τις δοµές µε το µέγεθος γνωστών µορίων όπως του µορίου του νερού ή της
γλυκόζης;
∆εχόµαστε όλες τις απαντήσεις και δίνουµε στους µαθητές το Φύλλο εργασίας Α1

18

Φύλλο εργασίας Α1 (Η έννοια της κλίµακας)
Ονοµα:

Ηµεροµηνία:

Βιολογικές
κατασκευές

Πραγµατικό
µέγεθος σε
µέτρα

κύτταρο

1 χ 10-5

βακτήριο

1 χ 10-6

µιτοχόνδριο

5 χ 10-7

ιός

1 χ 10-7

ριβόσωµα

1 χ 10-8

πρωτεϊνη

5 χ 10-9

µόριο
γλυκόζης

1 χ 10-9

µόριο νερού

1 χ 10-10

Μέγεθος σε σχέση µε
το κύτταρο

1 χ 10-5 / 1 χ 10-5=1
1 χ 10-6/ 1 χ 105
=1/10
5 χ 10-7/ 1 χ 105
=1/20

Αντικείµενο για
αναπαράσταση της
βιολογικής
κατασκευής

∆ιαστάσεις
αντικειµένου
αναπαράστασης

Αίθουσα

10 µέτρα (µήκος
πλάτος και ύψος)

10/10=1

1 µέτρο

1/10=1/10

θρανίο

Μέγεθος σε σχέση
µε το αντικείµενο
αναπαράστασης
του κυττάρου
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Τους ζητάµε να συµπληρώσουν την στήλη 3. [σηµ. για τον εκπαιδευτικό: βλ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΕΑ1].
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ότι οι πληροφορίες στη στήλη 2 και 3 µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή µιας κλίµακας, που θα περιγράφει τα µεγέθη
των διάφορων βιολογικών δοµών που υπάρχουν στον πίνακα .


Ερώτηση: Τι είναι η κλίµακα;

∆εχόµαστε όλες τις απαντήσεις. Κατευθύνουµε τη συζήτηση έτσι ώστε οι µαθητές να
κατανοήσουν ότι η κλίµακα είναι ένας τρόπος για να αναπαραστήσουµε τη σχέση
µεταξύ του πραγµατικού µεγέθους ενός αντικειµένου και της περιγραφής αυτού του
µεγέθους αριθµητικά (µε ένα νούµερο) ή οπτικά (µε µια εικόνα). Η κλίµακα είναι µια
σειρά από αυξανόµενα ή ελαττούµενα βήµατα για να προσεγγίσουµε µια απόλυτη
(στήλη 2) ή σχετική (στήλη 3) ιδιότητα ενός αντικειµένου. Στην προκειµένη
περίπτωση η ιδιότητα που µελετάµε είναι το µέγεθος.


Ερώτηση:

Πώς θα αναπαριστούσατε τη διαφορά στο µέγεθος µεταξύ ενός µορίου νερού και
ενός κυττάρου; (100.000 φορές µεγαλύτερο). Πώς θα µπορούσατε να δείξετε µε ένα
ποιο εύκολο τρόπο αυτή τη διαφορά;
Η στήλη 4 του πίνακα

δίνει την απάντηση, δηλαδή η αντιστοίχιση µιας µικρής

δοµής, όπως π.χ. ενός κυττάρου, µε µια µεγαλύτερη, όπως ένα δωµάτιο ή µια πόλη.
Έτσι γίνονται συγκρίσεις και αντιστοιχίσεις µε αντικείµενα που είναι γνωστά και
προσιτά από την καθηµερινή πρακτική.


Αφού µετρήσουµε στην αίθουσα µήκος 10 µέτρα, πλάτος 10 µέτρα και το ύψος

της αίθουσας (ο αντίστοιχος χώρος τώρα αναπαριστά ένα κύτταρο), χωρίζουµε τους
µαθητές σε ζευγάρια, τους δίνουµε από ένα χάρακα, και τους ζητάµε να
συµπληρώσουν τις στήλες 4, 5 και 6 του πίνακα στο φύλλο εργασίας Α1
(φροντίζουµε να υπάρχουν στην τάξη διάφορα αντικείµενα για να γίνει η
αντιστοίχιση).


Ζητάµε από τους µαθητές να µοιραστούν τα αποτελέσµατά τους στην τάξη. Οι

µαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι αναλογίες στη στήλη 3 και 6 είναι ίδιες.
(π.χ. το βακτήριο έχει µέγεθος το 1/10 του µεγέθους ενός κυττάρου. Όµοια το
θρανίο (βακτήριο) είναι το 1/10 της τάξης (κύτταρο). ∆ηλαδή µε την αναπαράσταση
µεγεθών µέσω κλίµακας που ορίζουµε εµείς κάθε φορά, µπορούµε να µελετήσουµε
σχετικά µεγέθη αντίστοιχων πραγµατικών δοµών, σε ίδιες αναλογίες.
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∆ιαµορφωτική αξιολόγηση:
Από το λογισµικό Κύτταρο µια πόλη, πηγαίνουµε στο Κεντρικό µενού, Εισαγωγή,
Μικροσκόπια, Τα µικροσκόπια, Παράδειγµα κλίµακας.
Οι µαθητές βάζουν σε σειρά βιολογικές δοµές, από τη µικρότερη στη µεγαλύτερη.

∆ραστηριότητα ∆Α2 (Τι υπάρχει µέσα; Ανακατασκευή δοµής)
Ο εκπαιδευτικός µπαίνει στην τάξη και κρατά ένα καρβέλι ψωµί (όχι φρέσκο για να
κόβεται σε φέτες) (και έχει µαζί του ένα δεύτερο ίδιο µε το πρώτο), µέσα στο οποίο µε µία
σύριγγα έχει βάλει σε δύο σηµεία φυτική χρωστική, ώστε να µην φαίνεται από έξω.

 Ζητάει από τους µαθητές να το περιγράψουν (αναφέρουν το χρώµα, σχήµα και υφή.
Πρέπει να τονιστεί ότι είναι τρισδιάστατο αντικείµενο).

 Τι δεν µπορούν να γνωρίζουν µόνο από την εξωτερική εµφάνιση; (Οι απαντήσεις
µπορεί να διαφέρουν όπως το τι γεύση έχει, από πού είναι φτιαγµένο, τι υπάρχει µέσα σε
αυτό).

 Εστιάζει στο ερώτηµα τι υπάρχει µέσα και ζητά τρόπους να το διαπιστώσουν (το
κόβουν ή το θρυµµατίζουν).

 Κόβει το ψωµί ώστε να αποκαλυφτεί η χρωστική στο ένα σηµείο. Υπάρχει τώρα
πλήρης πληροφορία για το αντικείµενο; (ποιο είναι το σχήµα της χρωµατισµένης περιοχής,
υπάρχουν άλλες περιοχές και αν ναι είναι ίδιες ως προς το σχήµα ή το χρώµα;

21
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 Τι πρέπει να γίνει για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα; (µπορεί να
υπάρξουν πολλές απαντήσεις αλλά εστιάζουµε στην ποιο σύντοµη και στη διαθέσιµη
τεχνολογία, δηλ. να αυξήσουµε τις τοµές) (µαχαίρι). Στην περίπτωση που κάποιος
προτείνει οριζόντια τοµή όπως στο σάντουϊτς τότε χρησιµοποιούµε και το δεύτερο
καρβέλι.

 Πόσες τοµές χρειάζονται; Να αιτιολογήσουν την απάντησή τους [δεν παίζει ρόλο
ο αριθµός: Όσο περισσότερες (λεπτότερες) τοµές τόσο µεγαλύτερη ανάλυση της
περιοχής, όσο λιγότερες (παχύτερες) τόσο µικρότερη ανάλυση].

 Χωρίζει την τάξη σε οµάδες των έξι ατόµων. Μοιράζει σε κάθε οµάδα έξι χαρτιά,
στα οποία φαίνονται τα τµήµατα ενός αντικειµένου, που αποτελείται εξ’ ολοκλήρου
από κύβους, και έχει κοπεί σε έξι συνεχείς τοµές (επίπεδα). Το επίπεδο 1
αντιπροσωπεύει την τοµή στην κορυφή του αντικειµένου, ενώ το επίπεδο 6 την τοµή
στη βάση του, όπως φαίνεται φύλλο εργασίας Α2

 Θεωρώντας ότι το κάθε σχέδιο στα έξι χαρτιά (επίπεδα τοµής) δείχνει την µόνο
επιφάνεια της τοµής που έχει πάχος δύο κύβων, ζητά να αναπαραστήσουν
(ανακατασκευάσουν) το (κοµµένο) αντικείµενο σε τρεις διαστάσεις. (δίνεται µικρός
χρόνος γι’ αυτή την προσπάθεια και ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι ένας υπολογιστής θα
βοηθούσε να γίνει η ανακατασκευή ευκολότερα).

 Τους προτείνεται ο δικτυακός τόπος
http://science.education.nih.gov/supplements/technology/student
στη διασύνδεση
“Lesson 2—Solution to Probing for Answers.”
Όπου µπορούν να πραγµατοποιήσουν µε επιτυχία την παραπάνω δραστηριότητα.
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(Η απάντηση υπάρχει και στο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΕΑ2)


Συζήτηση:

Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα µιας δισδιάστατης και µιας
τρισδιάστατης απεικόνισης για τη µελέτη µιας βιολογικής κατασκευής; (µεγαλύτερη
ανάλυση, δυνατότητες επεξεργασίας, χρώσεις, αλλά όχι πραγµατική εικόνα, έλλειψη
δυναµικής, θανάτωση του οργανισµού).

Τελική αξιολόγηση:

∆ίνεται το φύλλο αξιολόγησης Α2.
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∆ραστηριότητα ∆Α3 (Από το κύτταρο στον οργανισµό)


Σε προγραµµατισµένη εκδροµή στο πεδίο και σε συγκεκριµένους βιότοπους

χαντάκια ή ρηχοί νερόλακκοι µε όσο το δυνατό καθαρά και ήσυχα νερά (το Μάρτιο
συνήθως) γίνεται συλλογή αυγών (γονιµοποιηµένων) βατράχου (Στην Ελλάδα τα πιο
συνηθισµένα ανήκουν στα γένη Bufo και Rana).


Κάθε µαθητής παίρνει ένα µικρό αριθµό αυγών και αναλαµβάνει να τα διατηρήσει

στο σπίτι του έως την πλήρη µεταµόρφωσή τους.


Κατάλληλες είναι συνθήκες ενυδρείου µε θερµοκρασία 180-190 C αλλά και οι

συνθήκες δωµατίου είναι αρκετές για τη δραστηριότητα.


Οι προνύµφες τρέφονται µε βρασµένο µαρούλι ή σπανάκι.



Κατά την περίοδο της µεταµόρφωσης τοποθετούµε πέτρες στο ενυδρείο για να

µπορούν τα µεταµορφούµενα άτοµα να βγαίνουν έξω από το νερό (γιατί;).


Στο τέλος επιστρέφουµε τα άτοµα στο πεδίο.

Οι µαθητές συµπληρώνουν τον πίνακα του φύλλου εργασίας Α3.
Η παρατήρηση γίνεται δύο φορές τη εβδοµάδα και στο τέλος ζητάµε να επιλέξουν
φωτογραφίες συγκεκριµένων σταδίων ανάπτυξης, που θα χρησιµοποιήσουν στην
προσοµοίωση.


Ζητάµε από τους µαθητές να βρούν στο internet εικόνες από διάφορα στάδια

ανάπτυξης του βατράχου.


Επιλογή εικόνων και δηµιουργία προσοµοίωσης της ανάπτυξης του βατράχου µε

πρόγραµµα morphing ή animation (που τα κατεβάζουν ελεύθερα από το διαδίκτυο ή
τα δίνει ο εκπαιδευτικός).


Οι µαθητές προβάλλουν στην τάξη, σχολιάζουν και συζητούν τα αποτελέσµατά

τους.
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Αξιολόγηση:
Ερώτηση: Αποδίδει η προσοµοίωση την πραγµατική εικόνα της ανάπτυξης και σε ποιο
ποσοστό; Γιατί γίνεται; Ποια η χρησιµότητά της; Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα;
Ερώτηση: Να διακρίνετε τις έννοιες: αύξηση, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και να τις
τοποθετήσετε στον πίνακα ανάπτυξης του βατράχου στις χρονικές περιόδους που κατά τη
γνώµη σας αντιστοιχούν.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φύλλο εργασίας Α2
A

B

C

D

Ε

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΕΠΙΠΕ∆Ο 1
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Φύλλο εργασίας Α3

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα ανάπτυξης του βατράχου.
Ηµεροµηνία
που γίνεται η
παρατήρηση

Στάδιο

Ζωγραφίστε τη µορφή Φωτογραφίστε τη

Ανάπτυξης που έχει

µορφή που έχει

∆ικές σας
παρατηρήσ
εις

ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Φύλλο Αξιολόγησης Α2
1. Από το λογισµικό Κύτταρο µια πόλη και από το Κεντρικό µενού επιλέγουµε Προβολή
slides.
Αφού

ακούσετε

την

αφήγηση,

να

συµπληρώσετε

29

τον

παρακάτω

πίνακα

1:

Πίανακας 1 Η έννοια της κλίµακας
Ονοµα:

Ηµεροµηνία:

Βιολογικές
κατασκευές

Πραγµατικό
µέγεθος σε
µέτρα (m)

κύτταρο

1 χ 10-5

Μέγεθος σε σχέση µε το κύτταρο

1 χ 10-5 / 1 χ 10-5=1

βακτήριο

1 χ 10

-6

-6

-5

1 χ 10 / 1 χ 10 =1/10

µιτοχόνδριο

5 χ 10-7

5 χ 10-7/ 1 χ 10-5=1/20

ιός

1 χ 10-7

1χ 10-7/ 1 χ 10-5=1/100

ριβόσωµα

1 χ 10-8

7 χ 10-8/ 1 χ 10-5=1/1000

πρωτεϊνη

5 χ 10-9

5 χ 10-8/ 1 χ 10-5=1/2000

µόριο γλυκόζης

1 χ 10-9

1 χ 10-9/ 1 χ 10-5=1/10000

µόριο νερού

1 χ 10-10

1 χ 10-10/ 1 χ 10-5=1/100000

Αντικείµενο για
αναπαράσταση της
βιολογικής
κατασκευής

∆ιαστάσεις
αντικειµένου
αναπαράστασης

Μέγεθος σε σχέση µε το
αντικείµενο
αναπαράστασης του
κυττάρου

Η συνοικία µας

1000m

1000/1000=1

γήπεδο

100m

100/1000=1/10
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2. Να δείτε σε οπτικό µικροσκόπιο (ή στερεοσκόπιο) του εργαστηρίου του σχολείου, τοµές
αντικειµένων ή βιολογικές δοµές, και να υπολογίσετε το µέγεθος τους σύµφωνα µε τις
µεγεθύνσεις των φακών.
3. Να αντιστοιχίσετε τις ενέργειες της δραστηριότητας ∆Α2 µε ενέργειες για τη µελέτη του
κυττάρου (καρβέλι): [ιστολογικές τοµές (ανάλογα µε το µέγεθος του προς εξέταση
αντικειµένου), χρώσεις, ανακατασκευή ή ανακάλυψη δοµής οργανιδίων ή βιοµορίων]. 4.
Να βρείτε στο internet δισδιάστατες και τρισδιάστατες φωτογραφίες δοµών κυττάρου,
οργανιδίων ή και βιοµορίων, φωτογραφίες από µικροσκόπια σάρωσης, συνεστιακά
(confocal) κλπ.
5. Να σχεδιάσετε όλες τις πιθανές µορφές που θα έχουν οι τοµές σε διάφορα επίπεδα σε
ένα άδειο κύλινδρο. (Η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση την ποσότητα, τα διαφορετικά είδη,
και την σπανιότητα-µοναδικότητα των απαντήσεων)
6. Αφού απαντήσετε στην παρακάτω άσκηση, να γράψετε ένα κείµενο που να εξηγείτε
γιατί κατά τη γνώµη σας τα κύτταρα και οι βιολογικές δοµές έχουν µικρό µέγεθος;

Ασκηση: (υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα στο βιβλίο της Α΄ Γυµνασίου)
Ο Ροµποτάνθρωπος
Το εργαστήριό µας έχει κατασκευάσει ένα ροµποτάνθρωπο που τα «κύτταρά του»
αποτελούνται από κύβους µε πλευρά 2cm ο καθένας. Ο µόνος τρόπος για να επιβιώσει και
να λειτουργούν τα κύτταρά του, είναι να του παρέχουµε οξυγόνο, το οποίο το
προσλαµβάνει από την επιφάνεια των κυττάρων του. Οσο µεγαλύτερη επιφάνεια έρχεται
σε επαφή µε το οξυγόνο τόσο περισσότερο οξυγόνο προσλαµβάνει, νοιώθει καλύτερα και
µας βοηθά στα πειράµατά µας. Τελευταία δεν αισθάνεται και τόσο καλά και οι επιστήµονες
σκέπτονται να αντικαταστήσουν κάθε κύτταρο του µε άλλους µικρότερους κύβους που ο
καθένας θα έχει πλευρά µήκους 1cm. Πιστεύεται ότι θα είναι καλύτερα γι΄ αυτόν;
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Μεγάλος
κύβος

Μικρός

κύβος

8 µικροί
κύβοι

Συνολικός
όγκος
Συνολική
εξωτερική
επιφάνεια

Πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η συνολική επιφάνεια των 8 µικρών κύβων από την
επιφάνεια του µεγάλου κύβου που έχει τον ίδιο όγκο;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΕΑ1 (Η έννοια της κλίµακας)
Ονοµα:
Ηµεροµηνία:

Βιολογικές
κατασκευές

Πραγµατικό
µέγεθος σε
µέτρα (m)

Αντικείµενο για
Μέγεθος σε σχέση µε το

αναπαράσταση

κύτταρο

της βιολογικής
κατασκευής

κύτταρο

1 χ 10-5

1 χ 10-5 / 1 χ 10-5=1

Αίθουσα

βακτήριο

1 χ 10-6

1 χ 10-6/ 1 χ 10-5=1/10

θρανίο

µιτοχόνδριο
ιός
ριβόσωµα
πρωτεϊνη
µόριο
γλυκόζης
µόριο νερού

-7

5 χ 10

-7

1 χ 10

-8

1 χ 10

-9

-7

-5

5 χ 10 / 1 χ 10 =1/20
-7

-5

1χ 10 / 1 χ 10 =1/100

∆ιαστάσεις

Μέγεθος σε σχέση µε το

αντικειµένου

αντικείµενο αναπαράστασης του

αναπαράστασης

κυττάρου

10 m (µήκος
πλάτος και ύψος)
1m

1/10=1/10

0.5 m

1/20=1/20

0.1m (10cm)

1/100=1/100

-8

-5

0.01m (1cm)

-8

-5

7 χ 10 / 1 χ 10 =1/1000

10/10=1

1/1000=1/1000

5 χ 10

5 χ 10 / 1 χ 10 =1/2000

0.5 cm

1/2000=1/2000

1 χ 10-9

1 χ 10-9/ 1 χ 10-5=1/10000

0.1 cm (1mm)

1/10000=1/10000

1 χ 10-10

1 χ 10-10/ 1 χ 10-5=1/100000

0.1 mm

1/100000=1/100000

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΕΑ2
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Τεχνολογία και Βιολογία

Κεντρική ιδέα και δοµή του σεναρίου:
Το σενάριο αποτελείται από δύο τρεις δραστηριότητες ∆Β1 και ∆Β2 και ∆Β3. Ο απώτερος
στόχος είναι να δειχθεί ότι:


Οι διάφορες επιστήµες, η τεχνολογία, αλλά και κοινωνία που ζούµε, δεν είναι

ανεξάρτητες, αλλά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και τα επιτεύγµατα της µιας
επιδρούν και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της άλλης.


Τεχνολογία δεν είναι µόνο τα computers, αλλά ένα σύνολο «εργαλείων» που

προσφέρουν

τρόπους,

ιδέες

και

διαδικασίες

για

την

επίλυση

των

καθηµερινών

προβληµάτων.


Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι οι επιστηµονικές ανακαλύψεις και επιστηµονικά

επιτεύγµατα εξάγονται µε τη βοήθεια διαφόρων εφαρµογών και προόδων της τεχνολογίας.


Πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος που έχει παίξει έως τώρα η τεχνολογία στην

κατανόηση των διαφόρων βιολογικών συστηµάτων.

∆ιδακτικοί στόχοι:
Γνωστικοί: Στο τέλος οι µαθητές:


Να µπορούν να εξηγούν τι είναι Τεχνολογία;



Να αναγνωρίζουν ότι µελέτη σε ένα τοµέα έρευνας δεν προσφέρει µόνο σε αυτόν τον

τοµέα, αλλά συνεισφέρει ή συνδέεται και µε άλλους τοµείς


Να συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά της τεχνολογίας στην επιστήµη της Βιολογίας

και της Υγείας. Οι πρόοδοι στην τεχνολογία επιφέρουν προόδους στην Επιστήµη.


Να κατανοήσουν ότι πρόοδος στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία µπορεί να

επηρεαστεί από κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις. Η Επιστήµη είναι ένα κοµµάτι της
κοινωνίας.


Να αντιληφθούν ότι οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και οι παλιές βελτιώνονται και

εκσυγχρονίζονται συνεχώς. Αυτό πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
αντιµετωπίζονται τα υπάρχοντα προβλήµατα αλλά και τα νέα που πρόκειται να
εµφανιστούν.


Να αναφέρουν παραδείγµατα εξέλιξης της Τεχνολογίας, όπως στον τοµέα της

παρατήρησης µέσω των διαφόρων ειδών µικροσκοπίων.
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Συναισθηµατικοί:


Να συνειδητοποιήσουν ότι η τεχνολογία παρέχει αρκετά εργαλεία όχι µόνο για

επίλυση

ερευνητικών

προβληµάτων,

αλλά

και

προβληµάτων

σχετικά

µε

τη

καθηµερινή και κοινωνική ζωή και την Υγεία του ανθρώπου.


Να χρησιµοποιούν εφαρµογές της τεχνολογίας στην καθηµερινή τους ζωή,

συνειδητοποιώντας τους τοµείς της έρευνας και της επιστήµης που βρίσκονται πίσω
από αυτές.

Ψυχοκινητικοί:


Να καταδεικνύουν αντικείµενα καθηµερινής χρήσης και να τα συσχετίζουν µε την

αντίστοιχη τεχνολογία, και τους επιστηµονικούς κλάδους που αναπτύχθηκαν γι’
αυτά.


Να γνωρίσουν τη χρήση «χρονοµηχανής» και να την συνδέουν µε χάρτες όπου

θα φαίνονται σταθµοί ανάπτυξης στη Βιολογία, Ιατρική και Τεχνολογία.

Η ∆ιαδικασία βήµα-βήµα:

∆ραστηριότητα ∆Β1 (Τι είναι τεχνολογία)(συζήτηση)



∆ίνουµε στους µαθητές το φύλλο εργασίας Β1

Αφιερώνουµε λίγο χρόνο γι’ αυτή την ενέργεια, και σταδιακά (µία-µία ερώτηση)
γράφουµε τις απαντήσεις στον πίνακα του σχολείου.
Στην τελευταία ερώτηση περιµένουµε να µας πουν σχολικά είδη όπως συνδετήρες,
σχολικές τσάντες, στυλό, µολύβι, ή είδη σπιτιού όπως τηλεόραση, CD player, στέρεο,
κουζίνα ηλεκτρική κλπ. Πιθανόν να µην αναφέρουν αντικείµενα όπως τα κορδόνια
των παπουτσιών, φερµουάρ, κουµπιά, υφάσµατα, ποτήρια νερού, γυαλιά ή φακοί
επαφής, makeup ή τσάντες, για τα οποία τους κατευθύνει ο εκπαιδευτικός να τα
αναφέρουν.


Παίρνοντας ως παράδειγµα ένα από τα αντικείµενα που αναφέρουν οι µαθητές,

τους ρωτάµε ποιο είδος γνώσης (τοµέας επιστήµης) ήταν απαραίτητος για να
αναπτυχθεί η αντίστοιχη τεχνολογία;
Στην απάντηση πρέπει να κατανοήσουν οι µαθητές ότι µια τεχνολογία αναπτύσσεται
εφαρµόζοντας τις γνώσεις και τις εφαρµογές από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους.
Για παράδειγµα για την παραγωγή ενός CD player χρειάζονται γνώσεις από τη
φυσική, µηχανολογία, µαθηµατικά, χηµεία, και την επιστήµη των υπολογιστών.
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Ξαναρωτάµε τους µαθητές:

Τι είναι η τεχνολογία; Για να ξανασκεφτούν και να ανασκευάσουν τις πρώτες απαντήσεις
τους στην ερώτηση 1.
Θα πρέπει να καταδειχθεί ότι Τεχνολογία είναι σύνολο εργαλείων που αναπτύσσουν οι
άνθρωποι για να καλύψουν τις καθηµερινές τους ανάγκες, και κάθε φορά οι άνθρωποι
αναπτύσσουν την Τεχνολογία, έχοντας στο µυαλό τους να επιλύσουν κάποιο πρόβληµα.
Επιπλέον κατά την εφαρµογή της Τεχνολογίας χρησιµοποιούνται γνώσεις από πολλούς
επιστηµονικούς τοµείς.



∆ιαµορφωτική αξιολόγηση:

Να γράψετε µε ποιο τρόπο αναπτύχθηκε η τεχνολογία επιδιόρθωσης και κατασκευής
ρούχων από τη λίθινη εποχή έως σήµερα.
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∆ραστηριότητα ∆Β2 (ταξίδι στο χρόνο)
Ο εκπαιδευτικός:


Χωρίζει την τάξη σε τρεις οµάδες (1η,2η,3η) των οκτώ ατόµων: Η πρώτη οµάδα

θα εστιάσει στη Βιολογία, η δεύτερη στην Ιατρική και η τρίτη στην Τεχνολογία.


Σε κάθε µαθητή δίνει ανάλογα µε την οµάδα του, (1η,2η,3η) ένα φύλλο στο οποίο

είναι γραµµένο ένα (µόνο) επίτευγµα της περιοχής που η οµάδα του εστιάζει
(Βιολογία, Ιατρική, Τεχνολογία) (Συνολικά 24 χαρτιά). Τα επιτεύγµατα αναφέρονται
στο φύλλο εργασίας Β2 (ΦΕΒ2): Σηµ. Στο χαρτί που δίνεται δεν φαίνονται
χρονολογίες, ούτε πρόσωπα που εµπλέκονται.


Ζητά από τους µαθητές να σηµειώσουν κατά την εκτίµησή τους, το έτος που

έγιναν οι ανακαλύψεις που είναι γραµµένες στο χαρτί τους, και σε συνεργασία µε τα
άλλα µέλη της οµάδας, να τοποθετήσουν τα χαρτιά µε τις ανακαλύψεις σε
χρονολογική σειρά (αν τα άτοµα είναι λιγότερα από 24 δίνει σε κάποιους 2 χαρτιά,
αν είναι περισσότερα προσθέτει ανακαλύψεις και στους 3 τοµείς).


Οι µαθητές τοποθετούν τα χαρτιά µε βάση τη χρονολογία κατά µήκος της

αίθουσας σε ένα σχοινί από τη µια άκρη (1600) έως την άλλη (2000).


∆ίνει τις απαντήσεις (βλ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) και αµέσως ακολουθεί



Συζήτηση:

Ερώτηση: Η τεχνολογία που υπάρχει σήµερα είναι επαρκής; Πόσοι πιστεύουν ότι
χρειάζονται νέες τεχνολογίες; Ποια άλλα γεγονότα σηµαντικά κατά τη γνώµη τους
δεν αναφέρονται στη δραστηριότητα;

∆ραστηριότητα ∆Β3 (Χρήση της χρονοµηχανής)
Χρονοµηχανή:


Από το λογισµικό του σχολείου ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση http://e-

slate.cti.gr/ κατεβάζουµε το αβάκιο.


Θα κατασκευάσουµε ένα «µικρόκοσµο» που θα τον ονοµάσουµε «ταξίδι στο

χρόνο». Χρησιµοποιώντας (δηµιουργώντας) 3 χρονοµηχανές από το αβάκιο, τις
συνδέουµε µε χάρτες που θα εµφανίζουν τα επιτεύγµατα στους 3 τοµείς (Βιολογία,
Ιατρική, Τεχνολογία) όπως απαντήθηκαν στη δραστηριότητα ∆Β2


Συµπληρώνουµε µε φωτογραφίες τον ένα τοµέα (προαιρετικά) και ζητάµε από

τους µαθητές να συµπληρώσουν µε αντίστοιχες φωτογραφίες που θα βρουν στο
διαδίκτυο ή το λογισµικό του σχολείου τους, τους υπόλοιπους τοµείς (π.χ. η
ανακάλυψη του µικροσκοπίου συνδέεται µε την περιγραφή των πρώτων κυττάρων.
Αρα θα πρέπει να τοποθετήσουν στη µία χρονοµηχανή και στην αντίστοιχη
χρονολογία τη φωτογραφία του πρώτου µικροσκοπίου, ενώ στην άλλη χρονοµηχανή

38

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Επιµορφωτικό υλικό-Ειδικό µέρος-Κλάδος ΠΕ04

και στην αντίστοιχη χρονολογία φωτογραφία µε τα πρώτα κύτταρα που παρατηρήθηκαν)
(βλ και ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β3 Χρονοµηχανή).


Τους ζητάµε να προσθέσουν σταθµούς που κατά τη γνώµη τους λείπουν.

Αξιολόγηση (τελική)
∆ίνεται το φύλλο αξιολόγησης Β1
Οι απαντήσεις συζητούνται στην τάξη.
Σηµ. Στις απαντήσεις των ερωτήσεων 1 και 2 δεν έχει σηµασία πόσο λογική είναι η
απάντηση που θα δοθεί, αλλά ποιες νέες τεχνολογίες έχουν επινοηθεί ή ποιες παλιές
έχουν (υποθετικά) βελτιωθεί, και γενικά πώς χρησιµοποιείται η τεχνολογία.
Επιπλέον οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 4 και 5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στο
σενάριο Γ.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φύλλο εργασίας Β1
Να σκεφτείτε και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:


Ερώτηση 1. Τι είναι τεχνολογία;



Ερώτηση 2. Ας υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε στο 18ο αιώνα. Το µοναδικό φόρεµα που

έχετε σκίστηκε στη µέση. Ποια τεχνολογικά µέσα θα χρησιµοποιήσετε για να το
διορθώσετε ή να φτιάξετε ένα καινούργιο;


Ερώτηση 3. Ποια τεχνολογικά µέσα δεν υπήρχαν τότε (18ο αιώνα) και ποια βλέπετε να

υπάρχουν σήµερα στην τάξη ή έχετε στο σπίτι σας;
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Φύλλο εργασίας Β2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


Ανακάλυψη της δοµής του ατόµου .



Ανάλυση της ατοµικής δοµής της µεγάλης υποµονάδας βακτηριακού ριβοσώµατος

µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ


∆ηµοσίευση ότι οι κύριες πρωτείνες των µυών είναι η ακτίνη και η µυοσίνη



Πρώτη περιγραφή κυττάρων.



Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA \



∆ιατύπωση θεωρίας ότι οι ζωικοί ιστοί αποτελούνται από κύτταρα



Καθορίστηκε η δοµή της αιµοσφαιρίνης µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ



Ανακάλυψη DNA

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Πρώτη διάγνωση της ασθένειας πολλαπλής σκλήρυνσης



Ανακαλύπτεται το πρώτο φάρµακο κατά της Λευχαιµίας.



Ιδρύεται το πρώτο φαρµακευτικό ερευνητικό εργαστήριο.



Ταυτοποίηση των λευκών αιµοσφαιρίων.



Χρήση Ασπιρίνης



Ανακάλυψη της Πενικιλίνης.



Ανακάλυψη των ιών.



Μικροβιακή θεωρία: Οι ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Ο πρώτος κινητήρας που αποτέλεσε τη βάση της δηµιουργίας του ηλεκτρισµού.



Σχεδιάζεται ο πρώτος µικροεπεξεργαστής που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη

των υπολογιστών.


Πρώτο υποτυπώδες µικροσκόπιο..



Πρώτο µοντέλο της τηλεόρασης.



Ανακαλύπτεται το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο.



Ανακάλυψη κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ.



Παράγεται το πρώτο ηλεκτρικό ψυγείο.



Ανακάλυψη ακτίνων Χ.
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ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Φύλλο αξιολόγησης Β1 (ΦΑΒ1)

Ερωτήσεις:
1. Κάνοντας ένα ταξίδι στο χρόνο, να γράψετε σε ένα χαρτί ποια τεχνολογικά
επιτεύγµατα θα έχουν γίνει το 2050 και τι προβλήµατα θα µπορούν να λύσουν;
2. Να επινοήσετε τρόπο ώστε να µπορεί ένα φάρµακο να προσδένεται σε
συγκεκριµένη ποσότητα σε µια πρωτεΐνη που έχει αλλοιωθεί σε ιστούς του συκωτιού,
και ταυτόχρονα ο γιατρός να µπορεί να ελέγχει κάθε στιγµή τη συγκέντρωσή της.
3. Να αναφέρετε από την Ιστορία αλλά και την καθηµερινή ζωή (ηµερήσιο τύπο)
παραδείγµατα κακής χρήσης της τεχνολογίας.
4. Να απαντήσετε σε όλες τις δραστηριότητες της ενότητας ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
(ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ) από το CD Κύτταρο µια πόλη επιλέγοντας, Κεντρικό Μενού, Πόροι,
∆ραστηριότητες,

Γ΄

Γυµνασίου,

Οµαδικές

εργασίες,

ΟΜΑ∆ΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

(ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ).
5. Να δηµιουργήσετε µε το αβάκιο ένα «µικρόκοσµο» (µε τη χρήση της
χρονοµηχανής) που θα φαίνεται η ιστορία του µικροσκοπίου, από την αρχή έως τα
σηµερινά ηλεκτρονικά και ατοµικά µικροσκόπια, µε πληροφορίες που θα πάρετε από
το διαδίκτυο και το λογισµικό του σχολείου σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


1665 Πρώτη περιγραφή κυττάρων (Robert Hooke).



1839 ∆ιατύπωση θεωρίας ότι οι ζωικοί ιστοί αποτελούνται από κύτταρα (Theodor

Schwann).


1869 Ανακάλυψη DNA (Friedrich Miescher).



1911 Ανακάλυψη της δοµής του ατόµου (Ernest Rutherford).



1942 ∆ηµοσίευση ότι οι κύριες πρωτείνες των µυών είναι η ακτίνη και η µυοσίνη

(Albert Szent-Gyorgi and colleagues).


1953 Μοντέλο της διπλής έλικας του DNA (James Watson and Francis Crick; το

µοντέλο υποστηρίχτηκε από δεδοµένα ανάλυσης κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ
από τους Maurice Wilkins και Rosalind Franklin).
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1953 Καθορίστηκε η δοµή της αιµοσφαιρίνης µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε

ακτίνες Χ (Max Perutz and John Kendrew).


2000

Ανάλυση

της

ατοµικής

δοµής

της

µεγάλης

υποµονάδας

βακτηριακού

ριβοσώµατος µε χρήση κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ (Thomas Steitz and
colleagues).

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


1862 Μικροβιακή θεωρία: Οι ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια (Louis Pasteur).



1868 Πρώτη διάγνωση της ασθένειας πολλαπλής σκλήρυνσης (Jean Martin Charcot).



1892 Ανακάλυψη των ιών (Dimitri Ivanovsky).



1892 Ταυτοποίηση των λευκών αιµοσφαιρίων (Elie Metchnikoff).



1899 Χρήση Ασπιρίνης (Felix Hoffmann)



1895 Ιδρύεται το πρώτο φαρµακευτικό ερευνητικό εργαστήριο (Parke-Davis Company,

Detroit, Mich.).


1928 Ανακάλυψη της Πενικιλίνης (Alexander Fleming).



1959 Ανακαλύπτεται το πρώτο φάρµακο κατά της Λευχαιµίας (Gertrude Elion).

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


1650

Πρώτο υποτυπώδες µικροσκόπιο. (Robert Hooke).



1883 Ο πρώτος κινητήρας που αποτέλεσε τη βάση της δηµιουργίας του ηλεκτρισµού

(Nicola Tesla).


1895

Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad Roentgen).



1912

Ανακάλυψη κρυσταλλογραφίας µε ακτίνες Χ (William Bragg).



1923

Παράγεται το πρώτο ηλεκτρικό ψυγείο (Electrolux, Old Greenwich, Conn.).



1927

Πρώτο µοντέλο της τηλεόρασης (Philo Farnsworth).



1932

Ανακαλύπτεται το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (Max Knoll and Ernst Ruska).



1969

Σχεδιάζεται ο πρώτος µικροεπεξεργαστής που αποτέλεσε τη βάση για την

ανάπτυξη των υπολογιστών (Marcian Hoff).
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β3 Χρονοµηχανή

Μια (πιθανή) µορφή του µικρόκοσµου «ταξίδι στο χρόνο»
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Οµοιόσταση

Κεντρική ιδέα και δοµή του σεναρίου:
Έχοντας γνώση οι µαθητές (από τα προηγούµενα σενάρια) για το κύτταρο και το τι είναι
τεχνολογία, θα ετοιµαστούν να επισκεφτούν ένα εικονικό εργαστήριο για να κάνουν
διάγνωση της ασθένειας. Έτσι µαθαίνουν αρχικά τι εννοούµε όταν λέµε ότι κάποιος έχει
ασθένεια (προσωρινή διαταραχή της οµοιόστασης) και δίνουµε ένα παράδειγµα για το πώς
το σώµα του ανθρώπου διατηρεί σταθερή τη θερµοκρασία του στους 36,6 C0
(∆ραστηριότητες ∆Γ1 και ∆Γ2). Στη συνέχεια µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων θα κληθούν να
υποστηρίξουν διάφορες τεχνολογίες για να φτάσουν στη διάγνωση (∆ραστηριότητα ∆Γ3).
Εδώ θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλες τις γνώσεις, τη φαντασία και τις δεξιότητές τους,
για να επιχειρηµατολογήσουν και να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Στο τέλος γίνεται η
επίσκεψη στο εικονικό εργαστήριο και η διάγνωση της νόσου (∆ραστηριότητα ∆Γ4).

∆ιδακτικοί στόχοι:
Γνωστικοί:


Να αναγνωρίζουν την έννοια της ανάδρασης και τους µηχανισµούς λειτουργίας της

στους ζωντανούς οργανισµούς, µε παράδειγµα τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος
στον άνθρωπο.


Να

κατανοούν

την

έννοια

της

οµοιόστασης

και

να

αναφέρουν

γνωστούς

οµοιοστατικούς µηχανισµούς.


Να γνωρίζουν ότι η ισορροπία που εξασφαλίζουν οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί δεν είναι

στατική αλλά δυναµική (µόλις πάει να ανατραπεί, αποκαθίσταται εκ νέου)


Να αναγνωρίσουν ότι υγεία είναι η διατήρηση της οµοιόστασης, ενώ η ασθένεια είναι

αποτέλεσµα διαταραχής σε οµοιοστατικούς µηχανισµούς.


Να συνδυάζουν προηγούµενες γνώσεις για την παραγωγή νέων.



Να αναπτύσσουν, συνθέτουν και να παράγουν ένα σχέδιο επιστηµονικής έρευνας και

δράσης για την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος.


Να αξιολογούν και να κρίνουν τις λύσεις και τις ενέργειές τους, σε συνεργασία µε τους

συµµαθητές και το δάσκαλό τους.
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Συναισθηµατικοί:


Να συναισθανθούν πώς µε τη βοήθεια της τεχνολογίας πετυχαίνουµε επίλυση

προβληµάτων που έχουν σχέση µε την καθηµερινή µας ζωή και την Υγεία µας.


Να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν επιστηµονική επιχειρηµατολογία.



Να

νοιώσουν

την

υπευθυνότητα

και

την

αγωνία

των

ερευνητών,

στην

προσπάθειά τους στην εξεύρεση λύσεων και εφαρµογών προς όφελος του
ανθρώπου.

Ψυχοκινητικοί:


Να

διατηρούν

σε

σταθερή

θερµοκρασία

ένα

δοχείο

µε

νερό,

και

να

αντιλαµβάνονται τους τρόπους µε τους οποίους ο οργανισµός του ανθρώπου διατηρεί
σταθερή τη θερµοκρασία του.


Να χρησιµοποιούν οπτικό µικροσκόπιο και να συνειδητοποιούν την εφαρµογή του

στην έρευνα για την ανακάλυψη και θεραπεία ασθενειών.

Η διαδικασία βήµα-βήµα
∆ραστηριότητα ∆Γ1 (ρύθµιση θερµοκρασίας)
Υλικά που θα χρειαστούν:


΄Ενα ποτήρι ζέσεως γεµάτο µε κρύο νερό.



Ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µε νερό σε θερµοκρασία δωµατίου.



Θερµόµετρο



Πηγή θερµότητας (π.χ. ένα καµινέτο)



Αναδευτήρας

Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες των 3-4 ατόµων χωρίς να µιλούν µεταξύ τους, θα
πρέπει να ζεστάνουν το νερό στο µικρό ποτήρι ζέσεως έως ότου φτάσει σε
θερµοκρασία 500C και να το διατηρήσουν σε αυτή τη θερµοκρασία.
Στη συζήτηση που ακολουθεί οι µαθητές περιγράφουν τη διαδικασία που η οµάδα
τους ακολούθησε, για να διατηρήσει σταθερή τη θερµοκρασία.
Οι µαθητές µετρούν τη θερµοκρασία του σώµατός τους µε θερµόµετρο και
καταγράφονται οι τιµές στον πίνακα.
Προβάλλεται

µε

τον

βιντεοπροβολέα

στη

διασύνδεση

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/homeostasis/homeostasis.htm
homeostasis Counter-current heat exchange [ shockwave ] η περίπτωση όπου:
α. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ίδια µε αυτή στο εσωτερικό του
οργανισµού
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και
β. η θερµοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από το αυτή στο
εσωτερικό του σώµατος.
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Προβάλλεται το φύλλο εργασίας Γ1 (εννοιολογικός χάρτης) όπου αναφερόµαστε

µε σειρά στα γεγονότα και τους µηχανισµούς ρύθµισης, όταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του σώµατος.


Προβάλλεται

µε

τον

βιντεοπροβολέα

η

διασύνδεση

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/homeostasis/homeostasis.htm
homeostasis Counter-current heat exchange [ shockwave ] όταν η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία του σώµατος.
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και


Προαιρετικά µπορεί να προβληθεί και από το Ανθρώπινο σώµα η ενότητα ρύθµιση της

θερµοκρασίας.


(∆ιαµορφωτική

αξιολόγηση)

∆ίνουµε

στους

µαθητές

το

φύλλο

εργασίας

Γ2

(εννοιολογικός χάρτης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη από τη
θερµοκρασία του σώµατος) και τους ζητάµε να το συµπληρώσουν (να αντικαταστήσουν
τους αριθµούς που υπάρχουν µε την κατάλληλη λέξη. (βλ. και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ). Συζήτηση
και

εισαγωγή

στην

επόµενη

δραστηριότητα.
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∆ραστηριότητα ∆Γ2 (Οµοιόσταση-Ασθένεια)


Χωρίζουµε την τάξη σε οµάδες 2-4 ατόµων και τους δίνουµε το φύλλο εργασίας

Γ3.


Προβάλλεται µε τον βιντεοπροβολέα ο τρόπος αντίδρασης του οργανισµού σε ένα

ερέθισµα στη διεύθυνση:
http://www.Fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/mammal_coordination/mammal_c
oordination.htm

